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I. Célok, feladatok 
 
 
Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címei a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat szerint 
az alábbiak: 
 
1. cím: Országgyűlés Hivatala, 
2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 
3. cím: Országgyűlési Őrség, 
4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok. 
 
Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) alapfeladata az Országgyűlés 
törvényalkotó tevékenységének, folyamatos működésének, az országgyűlési 
képviselők, a képviselőcsoportok, a bizottságok és az Országgyűlés tisztségviselői 
munkájának támogatása. 
 
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) 
alapfeladata, hogy szaklevéltárként őrzi, kezeli és feldolgozza az illetékességébe és 
gyűjtőkörébe tartozó iratokat, az érintettek számára lehetővé teszi személyes adataik 
megismeréséhez való joguk gyakorlását. 
 
Az Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség) alapfeladata az Országgyűlés 
függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének védelme, 
személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok, valamint az elsődleges tűzoltási és 
tűzbiztonsági feladatok ellátása. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok között a költségvetési tervben az Országgyűlés 
elnökének közcélú felajánlásai, adományai; a Kárpát-medencei Magyar Képviselők 
Fóruma keretein belül a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 
Alapítvány támogatása; a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai és 
a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójának megvalósítására szolgáló források szerepelnek. 
 
 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2013-ban 
 
 
Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címeinek 2013. évi javasolt költségvetési támogatási 
előirányzata 34.126,8 millió forint. 

 millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
Költségvetési szervek     
1. cím: Országgyűlés Hivatala 21.223,6 460,0 20.763,6 1.270 
2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára 719,1 5,0 714,1 99 
3. cím: Országgyűlési Őrség 2.118,3 0 2.118,3 349 

Fejezeti kezelésű előirányzatok      
3. alcím: Az Országgyűlés elnökének 
közcélú felajánlásai, adományai 73,0 0 73,0 0 
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4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar 
Képviselők Fóruma (Magyar Nemzeti 
Közösségek Európai Érdekképviseletéért 
Alapítvány támogatása) 48,0 0 48,0 0 
8. alcím: Volt köztársasági elnökök 
közcélú felajánlásai, adományai 219,0 0 219,0 0 
9. alcím: Kossuth Lajos tér 
rekonstrukciója 10.190,8 0 10.190,8 0 
ÖSSZESEN 34.591,8 465,0 34.126,8 1.718 
 
 

III. A célok elérésének módja 
 
 
III. 1. Intézmények 
 
1. cím: Országgyűlés Hivatala 
 
Magyarországon a törvényhozó hatalmat a 386 tagú Országgyűlés gyakorolja. 
 
Az Országgyűlés, a tisztségviselők, a bizottságok és meghatározott feladatkörökben az 
országgyűlési képviselők munkáját központi költségvetési szervként a Hivatal segíti. A 
Hivatal az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (OGY törvény), valamint 
a Házszabály alapján alapfeladatként megteremti a törvényalkotás feltételeit, segíti az 
Országgyűlés folyamatos működését, támogatja az országgyűlési képviselők, a 
képviselőcsoportok, a bizottságok és az Országgyűlés tisztségviselői tevékenységét. 
Ellátja továbbá az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. 
törvényben az országgyűlési képviselők részére megállapított juttatások folyósításával, 
az országgyűlési képviselőcsoportok rendelkezésére álló keretekkel kapcsolatos 
feladatokat. 
 
A Hivatal szervezeti felépítése az utóbbi években jelentősen nem változott. Az 
Országgyűlés 2012. áprilisában elfogadta az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvényt, mely 2013. január 1-től két új tisztséget – a háznagy és főigazgató – hoz létre 
a Hivatal szervezetében. Az OGY törvény az országgyűlési képviselők javadalmazási 
rendszerét átfogóan megváltoztatja, azonban az új előírások 2014. évben lépnek 
hatályba, így a 2013. évi költségvetést – a képviselő-alkalmazottak megemelkedett 
keretének kivételével – nem befolyásolják.  
 
A Hivatal keretein belül az öt parlamenti párt képviselőcsoportja a képviselőik 
számához igazodó létszámú hivatalt működtet. Az országgyűlési képviselők 
javadalmazásáról szóló törvény lehetővé teszi továbbá, hogy minden képviselő 
munkatársat alkalmazzon, melynek kerete a korábban említettek szerint 2012. 
szeptember 1-től kétszeresére emelkedik. A megemelkedett keret finanszírozására a 
2013. évi költségvetés fedezetet nyújt. Az Országgyűlés tisztségviselői, a bizottságok 
és a képviselőcsoportok külső szakértőket is foglalkoztathatnak. 
 
A Hivatal engedélyezett létszámkerete 1270 fő (mely tartalmazza az országgyűlési 
képviselőket és az Országgyűlés Hivatalának köztisztviselőit és fizikai alkalmazottait 
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is). Az engedélyezett költségvetési létszámkeret a 2012. évben tervezetthez képest a 
Hivatalnál az OGY törvényben foglaltak végrehajtására 8 fővel, a Költségvetési 
Tanács elnöke és titkársága miatt 3 fővel, a Kossuth tér kezelésével és a 
rekonstrukcióval összefüggésben 10 fővel, valamint az Őrséggel kapcsolatos 
törvényben rögzített feladatokra tekintettel 10 fővel emelkedik. A képviselőcsoportok 
hivatalaiban összesen 227 munkatárs foglalkoztatására van lehetőség, két fő az 
Európai Parlamentben működő képviselőcsoportok munkáját segíti. 
 
A Hivatal által ellátott feladatok közé tartozik: az Országgyűlés törvényalkotó 
munkájának segítése, a plenáris és bizottsági ülések zökkenőmentes lebonyolítása, a 
külügyi kapcsolatok, a parlamenti sajtótevékenység, a társadalmi kapcsolatok 
szervezése, az Országház épületével, annak fenntartásával, felújításával kapcsolatos 
teendők szervezése és koordinálása, a költségvetés végrehajtásával, illetve a 
képviselőtestület működési feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatok 
ellátása, a hiteles jegyzőkönyvek elkészítéséhez a parlamenti gyorsírás, az 
Országgyűlési Könyvtár által nyújtott szolgáltatások biztosítása, az Országház 
látogatásának szervezése. A Hivatalnál a fejezeti irányítási, illetve egyéb funkcionális 
feladatok 2013. évtől az Őrség működésével jelentősen bővülnek, mivel az OGY 
törvény a Hivatalt jelöli ki az önállóan működő költségvetési szervként besorolt Őrség 
gazdasági feladatainak ellátására. 
 
Gyorsított ütemben folytatódik az Országház homlokzatainak rekonstrukciója 2013. 
évben. A felújítás eredményeként az Országház külső rekonstrukciója – a 
díszvilágítási munkák tér felőli részének elvégzésével együtt – várhatóan 2014-re 
befejeződik, és az Országgyűlés tekintélyéhez, az épület műemléki jellegéhez méltó, 
az Országház teljes kerületén megújult, állványzat nélküli környezet fogadhatja majd a 
látogatókat.  
 
A Hivatal gondoskodik továbbá a Házelnök által vezetett Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács, továbbá – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján – 
a Független Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és működésének feltételeiről is. 
 
Az OGY törvényben foglaltak alapján 2013. évre a Hivatal költségvetésére vonatkozó 
javaslatot a gazdasági főigazgató készíti el a Házelnök irányítása mellett, majd azt a 
Házelnök a Házbizottság egyetértésével, a Költségvetési bizottság véleményének 
beszerzése után küldi meg a Kormánynak, amely változtatás nélkül terjeszti be a 
központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek. A 
Hivatal 2013. évi költségvetésével kapcsolatban a Házbizottság ülésén észrevétel nem 
merült fel, a Számvevőszéki és költségvetési bizottság támogatta a költségvetési 
javaslatot. 
 

 millió forintban 
1. cím: Országgyűlés Hivatala Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
18.946,4 

 
460,0 

 
18.486,4 

 
1.239 

Változások jogcímenként:     
Belügyminisztériumtól az 
Országgyűlési Őrséghez 
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kapcsolódó feladatokra átvett 115,6 0 115,6 
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat 

0 0 0  

Egyéb változások 0 0 0  
Többlet 

OGY törvényben foglalt új 
tisztségek 
Képviselőalkalmazottak 
megemelkedett kerete 
Országház homlokzatának 
felújítása 
Kossuth tér rekonstrukció 
Költségvetési Tanács 
elnökének juttatásai 
Országgyűlési Őrséghez 
kapcsolódó feladatok 

 
 

112,0 
 

140,0 
 

1.680,0 
49,2 

 
51,8 

 
128,6 

 
 

0 
 

0 
 

0 
0 
 

0 
 

0 

 
 

112,0 
 

140,0 
 

1.680,0 
49,2 

 
51,8 

 
128,6 
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10 
 

3 
 

10 
2013. évi javasolt előirányzat 21.223,6 460,0 20.763,6 1.270 
 
 
2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
 
A Levéltárat, mint a Történeti Hivatal jogutódját az elmúlt rendszer titkosszolgálati 
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény hozta létre 2003. április 1-jei hatállyal. A 
Levéltár tevékenységi körében: 
 
− szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat, 
− elősegíti az elmúlt rendszer állambiztonsági szolgálatai tevékenységének 

megismerését, 
− megteremti a törvényben meghatározott feltételeket az érintettek számára 

személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlására, 
− lehetővé teszi az általa kezelt iratanyagban a kutatási tevékenység folytatását, 
− saját kutatási terv alapján történettudományi kutatásokat végez, közzéteszi a 

kutatás eredményeit, illetve tudományos munkamegosztás keretében részt vállal az 
általa őrzött iratanyag publikálásában, 

− ellátja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 
szóló törvényben meghatározott feladatokat. 

 
Az intézmény nevesített állami szaklevéltár, jogállását tekintve önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv, az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló 
cím. Működését a Házelnök felügyeli. 

 millió forintban 
2. cím: Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti 

Levéltára 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
699,1 

 
5,0 

 
694,1 

 
99 

Változások jogcímenként:     
…..intézménytől átvett/átadott 
feladat 

0 0 0  

6



Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat 

0 0 0  

Egyéb változások 0 0 0  
Többlet 

Informatikai fejlesztés 
 

20,0 
 

0 
 

20,0 
 

2013. évi javasolt előirányzat 719,1 5,0 714,1 99 
 
A támogatási előirányzat növekedése a beruházási forrásokat bővíti, és lehetőséget 
teremt a Levéltár központi adatbázisa bővülésére, új informatikai eszközök 
beszerzésére, a kutatók és a munkavállalók által egyre magasabb arányban alkalmazott 
digitális másolatokhoz való hozzáférés biztosítására. Ehhez kapcsolódóan 
hálózatfejlesztésre, a megnövekedett állampolgári, kutatói megkeresések kielégítésére 
fénymásolók, nyomtatók beszerzésére, a restaurátori munkához szükséges 
állományvédelmi műhely fejlesztésére, vegyszerelszívó szekrény beépítésére, valamint 
új telefonközpont kialakítására. 
 
 
3. cím: Országgyűlési Őrség 
 
Az Őrség az OGY törvény értelmében 2013. évtől önállóan működő központi 
költségvetési szerv, amelynek gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Hivatal látja el, 
az Országgyűlés költségvetési fejezetében önálló címet képez. Az Őrség a Házelnök 
irányítása alatt álló fegyveres szerv, vezetője a parancsnok. 
 
Az OGY törvény értelmében az Őrség ellátja a Házelnök személyi védelmét, az 
Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatala 
elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében 
a létesítménybiztosítási feladatokat. Gondoskodik az Országház, az Országgyűlés 
Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületek 
területére történő belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályok 
betartásáról, valamint az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában,az 
Országgyűlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületekben a jogszabályokban 
meghatározott tűzbiztonsági követelmények megtartásáról, a tevékenységi körükkel 
kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának a feltételeiről. Ellátja a 
tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos, e törvényben meghatározott feladatokat, 
továbbá a protokolláris díszelgési feladatokat. 
 
Annak figyelembevételével, hogy az új szervezet 2013. január 1-jei indulásához 
szükséges költségek egy része már 2012-ben jelentkezik 2013. évre az alábbi források 
kerülnek tervezésre az Őrség működésére (349 fős létszámmal – 44 fő tiszt, 295 fő 
tiszthelyettes, valamint 10 fő köztisztviselő – a személyi juttatások tekintetében 11 
hónapra számítva):  

 millió forintban 
3. cím: Országgyűlési Őrség Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 0 0 0 0 
Változások jogcímenként:     
Belügyminisztériumtól az     
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Őrséghez kapcsolódó 
feladatokra átvett 

 
1.494,8 

 
0 

 
1.494,8 

 
349 

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat 

0 0 0  

Egyéb változások 0 0 0  
Többlet  

Törvény alapján járó 
illetménypótlék, létszám 
összetételének változása 

 
 
 

623,5 

 
 
 

0 

 
 
 

623,5 

 
 
 
 

2013. évi javasolt előirányzat 2.118,3 0 2.118,3 349 
 
A dologi kiadások előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodási, funkcionális 
feladatait ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza. 
 
Az OGY törvényben az Őrség állománya részére a köztisztviselői illetményalap 150-
450%-áig terjedő pótlék adható. Jelen költségvetési tervben a személyi juttatások 
összege átlagosan 190%-os pótlékra elegendő fedezetet tartalmaz.  
A személyi juttatások összege a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben foglaltak alapján került 
tervezésre. 
 
 
III. 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
 
4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
 
3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 
 
Az előirányzaton 2013. évben az Országgyűlés elnöke részére a közéletben történő 
részvételére, közcélú felajánlásokra, adományokra 73,0 millió forintos keretösszeg 
szolgál. A jogszabályi hátteret az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 
1990. évi LVI. törvény jeleníti meg. 
 
 millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
73,0 

 
0 

 
73,0 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0 0 0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0 0 0 
Egyéb változások 0 0 0 
Többlet 0 0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 73,0 0 73,0 
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4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
 
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma előirányzata a Magyar Nemzeti 
Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására 48,0 millió forintot 
tartalmaz. A költségvetési törvényjavaslat az említett alapítványt támogatásra jelölt 
alapítványként nevesíti. 
 millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
48,0 

 
0 

 
48,0 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0 0 0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0 0 0 
Egyéb változások 0 0 0 
Többlet 0 0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 48,0 0 48,0 
 
 
8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 
 
A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvényben 
foglaltak alapján a volt köztársasági elnök a közéletben történő részvételére, így 
közcélú felajánlások, adományozások céljából az Országgyűlés fejezeten belül külön 
soron tervezett előirányzat felett rendelkezésre jogosult. 
 
Ennek végrehajtására 2013. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, 
adományai, vállalásai fedezetéül az Országgyűlés fejezeten belül 73,0-73,0 millió 
forint áll rendelkezésre. 
 
 millió forintban  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
146,0 

 
0 

 
146,0 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0 0 0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0 0 0 
Egyéb változások 0 0 0 
Többlet 

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, 
adományai 

 
 

73,0 

 
 

0 

 
 

73,0 
2013. évi javasolt előirányzat 219,0 0 219,0 
 
 
9. alcím: Kossuth Lajos tér rekonstrukciója 
 
A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII. 13.) OGY 
határozat értelmében a Kossuth tér – mint az Országgyűlés épületének előterében 
Magyarország alkotmányos főterének szerepét betöltő terület – méltó kialakítása 
érdekében 2014. május 31-ig a tér teljes rekonstrukcióját el kell végezni. 
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Ehhez kapcsolódóan a Kossuth téren lévő Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetség (MTESZ) székházának felújítása, valamint a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium korhű tetőzetének visszaállítása várhatóan 1.300,0 millió 
forint többletkiadást jelent 2013-ban. 
 millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
0 

 
0 

 
0 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0 0 0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 

Országház épülete előtti felszín alatti 
parkoló építése fejezeti kezelésű 
előirányzatról 
Látogatóközpont kialakítása fejezeti 
kezelésű előirányzatról 
A Kossuth tér történelmi 
rekonstrukciója fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

 
 
 

530,0 
 

845,0 
 
 

1.025,0 

 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 

 
 
 

530,0 
 

845,0 
 
 

1.025,0 
Egyéb változások  0 0 0 
Többlet 

Kossuth Lajos tér rekonstrukció 
MTESZ székház átépítése 
KIM épület tetőszerkezetének korhű 
visszaállítása 

 
6.490,8 
1.000,0 

 
300,0 

 
0 
0 
 
 

 
6.490,8 
1.000,0 

 
300,0 

2013. évi javasolt előirányzat 10.190,8 0 10.190,8 
 
 
12. alcím: Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 
 
Az Országgyűlés fejezetnél 2013. évre fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék nem került 
tervezésre. 
 millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
217,2 

 
0 

 
217,2 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0 0 0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0 0 0 
Egyéb változások -217,2 0 -217,2 
Többlet 0 0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 0 0 0 
 
 
III.3. A több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól - Steindl Imre Projekt 
 
A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII. 13.) OGY 
határozatban foglaltakhoz kapcsolódóan a Kormány 2012. évben megfogalmazta, hogy 
a Kossuth tér újjáépítését célzó Steindl Imre Program egészüljön ki a Közigazgatási és 
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Igazságügyi Minisztérium (KIM) központi épülete korhű tetőzetének visszaállításával, 
valamint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ) 
székháza homlokzatának helyreállításával és a tér rekonstrukciójával összhangban 
2014-ig valósuljon meg a beruházás. 
 
A projekt eredményeként 2014. évre lehetővé válik a térre érkező gépjárművek felszín 
alatti tárolása, megnövelve ezáltal a tér parkfelületét, mely lehetőséget ad az 
Országház megtekintésére érkező látogatók méltó fogadására, továbbá a tér 
képzőművészeti arculata az 1944. előtti állapotra áll vissza.  
 
A Kossuth tér rendezésének költségeit az elkészült koncepció terv alapján, valamint a 
MTESZ és KIM központi épülete helyreállítási költségeit az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
 millió forintban 

 
Kossuth tér 

rekonstrukciójának 
költségei 

MTESZ és KIM 
központi épülete 

Együtt 

2012. évi költségvetésben 2.400,0  2.400,0 
Előirányzat-maradvány (Kormány 
engedéllyel) 

1.005,0  1.005,0 

További szükséges források:    

2013. évi költségvetésben  8.940,0 1.300,0 10.240,0 

2014. évi költségvetésben 8.940,0 1.300,0 10.240,0 

Összesen: 21.285,0 2.600,0 23.885,0 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Bakos Emil 
gazdasági főigazgató 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 

 Közbeszerzési Hatóság 
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I. A célok meghatározása, felsorolása   
A Közbeszerzési Hatóság az I. Országgyűlés költségvetési fejezet 5. címen nyilvántartott 
önálló alfejezete.  
A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben rögzített 
célok érvényesülésének biztosítása érdekében jött létre. 
Az alfejezet irányító szerve a Közbeszerzési Hatóság, (a továbbiakban: Hatóság), vezetője a 
Hatóság elnöke. 
A Hatóság az Országgyűlés felügyelete alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó autonóm 
központi költségvetési szerv, amely a közbeszerzési törvényben meghatározott 
feladatkörökben általános hatáskörrel rendelkezik. 
 
A hatóság költségvetésének felhasználása az alábbi feladatok ellátása érdekében történik: 
 
A Hatóság a közbeszerzési törvényben foglalt feladatai és hatásköre alapján figyelemmel 
kíséri a közbeszerzési törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra 
jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását. A 
közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok keretei között, azok végrehajtását elősegítő 
útmutatókat készít és tesz közzé. Vezeti és közzéteszi a hivatalos közbeszerzési tanácsadók 
névjegyzékét és a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét. Véleményezi a feladatkörébe 
tartozó egyéb jogszabályokat.  
 

Gondoskodik a Közbeszerzési Értesítő, a Hatóság elektronikusan megjelenő hivatalos 
lapjának szerkesztéséről és heti háromszori megjelentetéséről. Gondoskodik a közösségi 
értékhatárt meghaladó közbeszerzési pályázatoknak az EU hivatalos lapjában történő 
közzétételéről. 
A közbeszerzésért felelős miniszterrel együttesen részt vesz a közbeszerzési eljárásban 
résztvevők oktatására vonatkozó feltételrendszer kidolgozásában. Kapcsolatot tart más 
államok közbeszerzési szervezeteivel. 
 
A Hatóság tevékenységéről és a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával 
kapcsolatos tapasztalatairól minden évben beszámolót készít az Országgyűlésnek.  
 
A Hatóság mellett működő Közbeszerzési Döntőbizottság feladata a közbeszerzésekkel 
kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatt kezdeményezett jogorvoslati eljárások 
lefolytatása és azzal kapcsolatos határozat meghozatala. A Közbeszerzési Döntőbizottság a 
Hatóság tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és 
végrehajtását, továbbá ezen feladatok ellátásához szükséges adatgyűjtő, nyilvántartó, 
valamint adminisztratív-koordinatív tevékenységet is ellát. Önállóan működő és gazdálkodó 
autonóm központi költségvetési szervként gazdálkodik, és mint ilyen végrehajtja a 
működéshez számára jogszabályban meghatározott gazdálkodási feladatokat is. 
 
A Hatóság a fenti feladatai ellátása érdekében jellemzően saját bevételből gazdálkodik, 
amely a hatályos jogszabályok szerint meghatározott esetekben megfizetett szerkesztési és 
hirdetményellenőrzési díjakból, valamint igazgatási szolgáltatási díjakból tevődik össze. 
 
2013. évben a Hatóság a fentiekben részletezett feladatainak ellátására 1.431,1 millió 
Forint költségvetési főösszeggel rendelkezik, amelynek fedezete 1.023,0 millió forint 
saját bevétel, valamint 408,1 millió forint költségvetési támogatás.  
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A Közbeszerzési Hatóság 2013. évre tervezett létszáma 100 fő, amely az előző évhez képest 
4 fő létszámemelkedést jelent. A létszám növekedésének indoka, hogy a Hatóság az 
informatikai fejlesztések teljes körű megvalósítása és működtetése érdekében saját fejlesztő 
egység felállítását tervezi. A létszámemelést a tavalyi kiadási szint megtartásával, 
kiadásnövekedés nélkül tervezik. 
 
A 2013. év kiemelkedő jelentőségű célja  

- a Hatóság alaptevékenységét, működését támogató informatikai rendszerek 
továbbfejlesztése, a működés hatékonyságának és a felhasználók teljes körű 
kiszolgálása érdekében.  

 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban  

        millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
Közbeszerzési Hatóság 1431,1 1023,0 408,1 100 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  - - - - 
Központi kezelésű előirányzatok - - - - 

 
 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  
A Közbeszerzési Hatóság szervezetében, feladatellátásában 2013-ban nem tervez változást.  
A Hatóság intézményi előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:  

millió forintban 
5. cím 

Közbeszerzési Hatóság 
Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

1431,1 1023,0 408,1 96 

Változások jogcímenként:     
…..intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

- - - - 

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

- - - - 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése 
stb.) 

- - - - 

Többlet (jogcímenként)*     
2013. évi javasolt előirányzat 1431,1 1023,0 408,1 100 
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III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  
 millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 12,6 0 12,6  

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

-12,6   -12,6 

Többlet (jogcímenként)       

2013. évi javasolt előirányzat 0 0 0 

  

Fejezeti tartalékképzést a Hatóság 2013. évre nem tervezett. 
 

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól   
A Közbeszerzési Hatóság 2013. évi költségvetését nem terheli több év előirányzatait terhelő 
fejlesztések, programok.  
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Gajdos Róbert 
elnök 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
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I. A célok meghatározása, felsorolása  
 
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) Magyarország 
pénzügyi közvetítő rendszerét felügyelő, ellenőrző hatósági feladatokat ellátó és irányító 
szervi feladatokkal felruházott önálló szabályozó szerve, amely csak a 2010. évi CLVIII. 
törvénynek van alárendelve. 
 
A Felügyelet alapvető küldetése: 

- a pénzügyi közvetítőrendszer szilárd, átlátható és hatékony működésének, az 
abban közreműködő személyek és szervezetek prudens tevékenységének 
biztosítása, szükség esetén kikényszerítése,  

- rendeleteivel, valamint egyéb szabályozási javaslataival a pénzügyi piacok 
stabilitásának, zavartalan működésének és az Európai Unió joganyagával 
összhangban álló, biztonságos és versenyképes fejlődési kereteinek a 
megteremtése,  

- az egyes pénzügyi szervezeteket, illetve pénzügyi szektorokat veszélyeztető 
kockázatok feltárása, preventív intézkedéseivel azok hatékony megelőzése, a már 
kialakult kockázatok csökkentése, illetve felszámolása,  

- a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő fogyasztók 
jogainak és érdekeinek következetes és proaktív védelme, fórum biztosítása a 
felmerülő fogyasztói jogviták rendezéséhez és a fogyasztók pénzügyi 
tudatosságának a növelése,  

- a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése,  
- az európai szintű pénzügyi felügyelés előmozdítása érdekében – az Európai 

Pénzügyi Felügyeleti Rendszer tagjaként – a magyar érdekek képviselete mellett 
együttműködés az európai és más felügyeleti hatóságokkal. 

 
 
A Felügyelet kiemelt stratégiai céljai:  
 

- a Felügyelet szabályozói szerepkörének, rendeletalkotási jogának kiterjesztése és 
célirányos alkalmazása egy átlátható, gyorsan reagálni képes, a közjót szolgáló 
prudenciális szabályozási rendszer kialakítása,   

- aktív és tevőleges magyar részvétel az európai szintű szabályalkotásban és 
felügyelésben, ami a Felügyeletnek érdeke és alapvető kötelessége is, tekintettel a 
magyar pénzügyi közvetítőrendszer nagyfokú nyitottságára és európai 
beágyazottságára,  

- a proaktív, kockázat alapú felügyelés szerepének erősítése, a jogszabályi 
megfelelésen túl a felügyelt intézmények kockázatainak, a kockázat kezelésének 
és stressz-tűrő képességének figyelemmel kísérése, 

- az új, kockázat alapú nemzetközi szabályozási rendszerek – mind a banki 
területen bevezetés előtt álló Bázel III, mind a biztosítási szektort érintő 
Szolvencia II – felkészült, hatékony és időbeni hazai implementálása, 

- együttműködés a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagjaival a makroprudenciális 
felügyelés kereteinek és eszköztárának folyamatos fejlesztésében, a pénzügyi 
rendszerkockázatok időben történő beazonosításában azért, hogy a feltárt 
rendszerkockázatot hordozó – sokszor egymással összekapcsolódó – jelenségek 
fontos kockázatai kellő időben csökkentésre vagy kiiktatásra kerüljenek, 
hatékonyabbá téve ezzel a pénzügyi felügyelési tevékenység egészét, 
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- a pénzügyi fogyasztóvédelem további erősítése és erélyes képviselete a 
nemzetközi pénzügyi válság következtében megingott fogyasztói bizalom 
helyreállítása érdekében, a fogyasztók érdeksérelmei kezelésének új eszközeivel 
is, mint a Pénzügyi Békéltető Testület vagy a pénzügyi fogyasztóvédelmi 
tanácsadó hálózat,  

- a Felügyelet hatékonyságának növelése, feladatainak független, erős, integrált 
felügyeleti hatóságként való ellátása. 

 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 
Az előző költségvetési évekhez hasonlóan a Felügyelet a 2013. évben sem részesül 
költségvetési támogatásban, kiadásait 100%-ban saját bevételeiből finanszírozza.  
 
A költségvetési terv nem tartalmazza a Felügyelet kezelésben lévő Hitelintézeti Felszámoló 
Nkft. stratégiai ágazatának finanszírozási szükségletét (a pénzügyi ágazaté természetesen 
szerepel benne), mivel ennek működését – a felmerülési szükségletnek megfelelően – a 
központi költségvetés terhére szükséges biztosítani. 
 
A 2013. évi intézményi kiadási – bevételi előirányzat összege 9.639 millió forint. A 
Felügyelet a 2013. évre működési tartalékának növelésével nem kalkulál, fejezeti kezelésű 
előirányzatot nem tervez. 
 

Millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
Költségvetési szerv     

20.1 Pénzügyi 
Szervezetek Állami 
Felügyelete  

9.639  9.639  - 530 

 
A bevételi előirányzat kialakulására ható tényezők 
 
A Felügyelet közhatalmi bevételei (9.531 millió forint) felügyeleti díjbevételből (9.131 
millió forint), igazgatási szolgáltatási díjbevételből (150 millió forint), ill. bírságbevételből 
(250 millió forint) tevődik össze. A kiadások forrásának meghatározó elemét (95%) 
továbbra is a felügyeleti díjak képviselik. 
 
A bírságbevétel kizárólag a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi 
CLVIII. törvényben rögzített célok megvalósítására fordítható, így annak felhasználása a 
Felügyelet 2013. évi költségvetésébe ennek megfelelően került megtervezésre.     
 
A Felügyelet 2013. évi előrejelzése a legtöbb szektor esetében visszafogott növekedést 
feltételez.  
 
A 2013. évtől már vélhetően egy alacsony szintű növekedés lesz megfigyelhető a 
gazdaságban, de továbbra is jelentős a bizonytalanság a pénzügyi szektor növekedési 
kilátásait illetően.  
 
Jelenleg a bankok és a pénzügyi vállalkozások is erőteljesen veszteségesek. Amennyiben a 
jövedelmezőség továbbra is ilyen nyomott marad, akkor nem várható erőteljesebb 
növekedés a szektorban.  
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A tőkepiac teljesítménye erősen konjunktúra-függő, így a díjbevételeket is csak jelentős 
bizonytalanság mellett lehet előre jelezni.  
 
A biztosítási szektorban a részvénytársaságok száma várhatóan csökken. A nem 
életbiztosítások esetében a tőkeszükséglet a bruttó díjjal van szoros kapcsolatban. A 
járműbiztosítások terén a 2012. évre 25-30%-os díjcsökkenés prognosztizálható, amit 
további enyhe csökkenés követ a 2013. évben. A vagyonbiztosítások várhatóan továbbra is 
infláció fölött indexálódnak. E két hatás eredőjeként a 2013. évre a 2011. évi díj 96,5%-a 
várható, ami 3,5%-os csökkenést jelent a minimális szavatoló tőkeszükségletben is. A nem 
életági tartalék – a járműbiztosítások tartalékának drasztikus csökkenése, illetve a 
viszontbiztosítóknak átadott kockázatok növekedése miatt – várhatóan kb. 10%-kal csökken 
a 2013. évre. A hagyományos biztosítások további visszaesését a nem élet ágazat, illetve a 
haláleseti biztosítások erősödése kompenzálja, így a tőkeszükségletnél stagnálás 
valószínűsíthető, a teljes életági tartaléknál (a befektetési egységhez kötött biztosítások 
tartalékával együtt) pedig 10% feletti növekedés. 
 
A Felügyelet közhatalmi bevételein kívüli bevételei 1%-ot képviselnek a 2013. évi 
költségvetésben, melynek legnagyobb tétele a lakáskölcsönök törlesztő részleteiből (98,8 
millió forint) befolyó bevételek. 
 
2013-ben a Felügyelet költségvetési engedélyezett létszáma az előző évihez képest (530 fő) 
nem változik.   
 
III. A célok elérésének módja 
 
Kiadások tervezése  
 
A Felügyelet a kiadásokat az ésszerű takarékosság elvének szem előtt tartásával tervezte. A 
kiadási keretszámok meghatározásánál a Felügyelet azt tartotta a legfontosabbnak, hogy a 
számára törvényben előírt feladatok zavartalan és maradéktalan ellátásához a szükséges 
feltételeket a kialakított szervezeti és működési rendben biztosítani tudja.  
 
A 2013. évre tervezett intézményi kiadások összege a 2012. évi eredeti előirányzat 94%-a. 
 
A 2013. évben a személyi juttatások az előző évhez képest változatlan mértékűek, az ezzel 
járó munkaadókat terhelő járulékok – a cafetéria elemekre előírt járuléknövekedés miatt – 
1,5%-os emelkedést eredményeztek. 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 

Dr. Szász Károly 
elnök 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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I. A célok meghatározása, felsorolása 
Magyarország Alaptörvényének VI. cikke a személyes adatok védelméhez, és a 
közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel 
létrehozott, független hatóság által rendeli ellenőrizni.  
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) célja, hogy az Alaptörvény VI. cikke alapján, 
az ott biztosított alapjogok érvényesítése érdekében meghatározza az információs 
jogok tartalmát, és biztosítja e jogok hatékony érvényesülését. Az Alaptörvény VI. 
cikke, rendelkezik arról is, hogy a személyes adatok védelméhez és a közérdekű 
adatok megismeréséhez való jog érvényesülését a független hatóság ellenőrizze, 
alkotmányos szintre emelve ezzel az említett alapjogok ellenőrzésére hivatott szerv 
függetlenségét. 
Intézménye, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: 
Hatóság) feladata biztosítani független és önálló szervezetként, külső befolyástól 
mentesen és pártatlanul, Magyarország Alaptörvényében meghatározott alapvető 
állampolgári jogokat: a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű, és a 
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülését. Az 
információs jogok közös felügyeletére irányuló hagyományos magyar jogi megoldás 
változatlanul érvényben maradt. Az új törvény a személyes adatok védelmét és a 
közérdekű adatok nyilvánosságát szolgáló hatályos szabályok megújításával az 
érintettek számára kiszámítható és hatékony jogvédelmet, az adatkezelők számára 
átlátható és követhető szabályokat, az állami szervek számára a hatékony és jogszerű 
működés kereteit biztosítja.  
 
Az Infotv. értelmében a Hatóság a korábbi, ombudsmani mozgástéren túlmenően a 
bírságolási jogot is magába foglaló hatósági jogkörrel is rendelkezik. Az új Hatóság 
létrehozása az Alaptörvényben rögzített szervezeti változások sorába illeszkedik. A 
jogalkotó a független működés számos garanciáját építette be a törvénybe, ezáltal 
Magyarország 2012. január 1-től, folyamatosan és maradéktalanul eleget tesz az e 
téren kötelező uniós előírásoknak. A Hatóság képviseli Magyarországot az 
adatvédelem területén működő uniós testületekben és munkacsoportokban is.  
 
Az új Hatóság engedélyezett létszámkerete 59 fő, mely létszám 2013. január 1-jével 
teljes egészében feltöltésre kerül. Azzal, hogy az adatvédelmi és 
információszabadsággal kapcsolatos feladatait immár nem az ombudsmani keretek 
között látja el a Hatóság, a szakterületek kiszolgálását – az informatika, üzemeltetés, 
gazdálkodás – saját erőforrásból kell megoldani, és működtetni, mely ilyen formán 
(nem mint a volt OBH egy részegysége), lényegesen nagyobb kiadással jár. 2013-ban 
a Hatóság tevékenységi körébe fog tartozni az Infotv. által bevezetett adatvédelmi 
auditálás, amely szükségessé teszi az engedélyezett álláshelyek szakértőkkel történő 
feltöltését. 
 
A Hatóság szakmai törzsét a három szakfőosztály – a Hatósági-, a Vizsgálati-, 
valamint a Nemzetközi és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya – alkotja.  

• A Hatósági Főosztály a hatósági eljárások lefolytatásáért felel. Ide tartozik az 
adatvédelmi hatósági ügyeken túl az adatvédelmi nyilvántartás, a jogszabály-
véleményezés és a titokfelügyelet.  
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• A Vizsgálati Főosztály felel a jogsértések, panaszbeadványok kivizsgálásáért, 
valamint általában a konzultációs célú beadványok megválaszolásáért.  

• A Nemzetközi és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályára kettős szerep hárul: a 
Hatóság nemzetközi kapcsolatainak építése és az együttműködés, a Hatóság 
külföldi megjelenéseinek előkészítése. Ezen túl alapvetően belföldi 
szereplőkkel is kapcsolatot tart a jogtudatosság erősítése érdekében és 
kulcsszerepet tölt be a Hatóság által megfogalmazott üzeneteknek az 
érintettekhez való eljuttatásában. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 
        Millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

Költségvetési szervek     
21. cím Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság 

477,0  477,0 59 

 
A Hatóság működése és függetlenségének biztosítása szempontjából különösen fontos 
a megfelelő pénzügyi háttér megteremtése. A bázis alapú költségvetés tervezése a 
Hatóság tekintetében nem lehetséges, mivel nem rendelkezik egy teljes lezárt évvel 
sem. A korábbi Adatvédelmi Biztos Irodájának költségvetése a volt Országgyűlési 
Biztosok Hivatala (OBH) költségvetésének része volt, ahol a kiszolgáló személyzet 
illetménye, járuléka, a közvetlen és közvetett működési kiadások, a felmerült rezsi 
költségek, az infrastrukturális beruházások kiadásai arányosan kerültek szétosztásra a 
négy iroda között. A szervezeti kiválás, a költözés nem tervezett költségeket rótt az új 
Hatóságra, illetve a szervezet működtetésére. A Hatóság egy teljesen különálló, 
független szerv, amelynek önálló épületben önállóan kell megoldania azokat a 
feladatokat – és viselni a költségeket –, melyeket korábban, mint részegység látott el. 
A 2012. évi tervezési keretszámok sem bázis alapúak voltak, mivel a volt OBH-ból az 
Alapjogi Biztos Irodai (AJBH) létszámára jutó személyi és dologi, beruházási 
kiadások arányosításával lettek meghatározva, azt megnövelve 10 fővel, és a rá jutó 
dologi kiadásokkal. 
 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése:  

      Millió forintban, egy tizedessel 

21 cím Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 402,4  402,4 59 
Változások jogcímenként:     
Egyszeri feladatok miatti báziscsökkentés 
(fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék) 
 

-12,1  -12,1  

Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat  
IV. fejezettől átadásra kerülő december 
havi személyi juttatás és járulék átadása  
 

26,7  26,7  

2013. évi alap előirányzat  417  417  
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai   

    

28



Egyéb többletek      
Személyi juttatás többlete (bérrendezésre) 23,6  23,6  
Munkaadókat terhelő járulék többlete 6,4  6,4  
Dologi és felhalmozási kiadások  20,0  20,0  
Felhalmozási kiadások többlete (szgk.vás.) 10,0  10,0  
2013. évi javasolt előirányzat 477,0  477,0 59 

 
A Hatóság 2013. évi költségvetési alap előirányzatának része az AJBH-tól jóváírásra 
kerülő 26,7 millió forint, mely a 2012. december havi illetményt és annak járulékait 
fogja fedezi, mely az OBH-nál maradt 2011-ben. A Hatóság zökkenő- és 
problémamentes működéséhez a fenti költségvetési sarokszámok elengedhetetlenek.  
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Péterfalvi Attila 
elnök 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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8. Cím: Pártok támogatása 

A pártok támogatására fordítandó 2013. évi előirányzat összege együttesen 2.548,9 
millió forint, mely összeg azonos a 2012. évi előirányzattal. A törvényjavaslat 
pártonként, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény előírásai szerinti 
bontásban, a 2010. évi országgyűlési választásoknak megfelelő arányok szerinti 
felosztásban tartalmazza az előirányzatokat. 
 

9. Cím: Pártalapítványok támogatása 

Az 1.260,9 millió forintos előirányzat a pártok működését segítő tudományos, 
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok 2013. évi 
támogatására szolgál. A rendelkezésre álló összeg elosztása a pártok működéséről és 
gazdálkodásáról szóló törvény alapján történik.  
 
10. cím Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása  
 
A közszolgálati hozzájárulás útján támogatja a központi költségvetés a közszolgálati 
média működését, összhangban a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (Mttv.) foglaltakkal. A közszolgálati 
hozzájárulás fedezetet nyújt többek között a közszolgálati médiatársaságok 
működéséhez, a Magyar Rádió Nonprofit Zrt. művészeti együtteseinek fenntartásához, 
valamint a közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv.-ben meghatározott céljainak 
megvalósításához. 
A közszolgálati hozzájárulás mértéke – az Mttv. 4. számú mellékletében foglaltaknak 
megfelelően – a 2012. évi összeg fogyasztói árindexszel történő korrigálásával került 
megállapításra.  
 
 
Budapest, 2012. június 15. 

 

 

 

 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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I. A célok meghatározása, felsorolása  
 
(1) A diszkrimináció elleni fellépés és az egyenlő bánásmód követelménye tiszteletben 
tartásának elősegítése. 
 
(2) Társadalmi szemléletformálás, az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében a 
társadalom esélyegyenlőséggel és az antidiszkriminációs joganyaggal kapcsolatos 
ismeretének növelése, célirányos, hatékony tájékoztatás a hatóság tevékenységéről, valamint 
a szolgáltatást nyújtók, a munkáltatók, az oktatási intézmények esélyegyenlőség-elvű 
szemléletformálása. 
 
(3) A rendelkezésre álló humánerőforráshoz igazított stratégiai fontosságú ügyekben történő 
eljárás előtérbe helyezése a panaszkezelések során. 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban  
        Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 213 3 210 20 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  0 0 0 0 
Központi kezelésű előirányzatok 0 0 0 0 

 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

− Az intézményrendszer által ellátandó általános és a 2013. évi új feladatok bemutatása.  
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: Hatóság) feladatát az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. törvény, a 362/2004. 
(XII.26.) Korm. rendelet, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján látja el. 
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, 
vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak 
megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben az 
eljárás során bebizonyosodik, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, a törvényben 
meghatározott szankciót alkalmaz. A panaszok vizsgálata során főszabályként tárgyalást 
tart, a Kormányrendelet rendelkezése szerint ott, ahol a panaszos fél lakik. 
A jogaiban sértett személyek, és csoportok védelmében a Hatóság élhet közérdekű 
igényérvényesítési jogával, s munkajogi, személyiségi jogi pert indíthat. 
A Hatóság véleményezi az egyenlő bánásmódot érintő jogszabályok tervezeteit, javaslatot 
tesz kormányzati döntésekre, jogi szabályozásra. Rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt 
és az Országgyűlést az egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatos helyzetről, 
tájékoztatja az érintetteket az igényérvényesítés lehetőségeiről. Közreműködik azoknak a 
jelentéseknek az elkészítésében, melyeket az egyenlő bánásmód hazai érvényesülésével 
kapcsolatban nemzetközi szervezetek részére kell megküldeni. Közreműködik az Európai 
Unió Bizottsága számára az egyenlő bánásmódra vonatkozó irányelvek harmonizációjáról 
szóló jelentések elkészítésében.  
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Fenntartja az Equinet (Nemzeti Esélyegyenlőségi Hálózat) tagságát, teljesíti az évi 1000 
EUR tagdíjat, részt vesz az Equinet évente kétszer megrendezésre kerülő tréningjein, a 
szervezet által megalakított munkacsoportokba munkatársait delegálja.  
Kérelemre vizsgálja, hogy az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi 
tervet. 
A vonatkozó Korm. rendelet alapján ellátja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. 
Törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI.30.) Korm. rendelet 1.§-a (4) bekezdésének 
33. pontjában meghatározott feladatok kivételével a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, 
illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló 2006. július 5-i 1107/2006/EK 
Európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott végrehajtó szerv 
feladatait. 
Feladatai ellátása során együttműködik az érintett társadalmi és érdekképviseleti szervekkel, 
valamint az állami szervekkel.  
2013-ban: utókövetése a 2012-ben egyezséggel zárult azon ügyeknek, amelyekben az eljárás 
alá vont fél a 2013-as évre ígérte valamely feladat teljesítését, pl. akadálymentesítés. 
Utókövetése azoknak a 2012-ben jogsértés megállapításával zárult ügyeknek, ahol az eljárás 
alá vontat valamely feladat elvégzésére 2013 vonatkozásában kötelezte a hatóság. 
 

Millió forintban 
Egyenlő Bánásmód Hatóság Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

111,8 3,0 108,8 10 

Változások jogcímenként:     
…..intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

    

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése 
stb.) 

    

Többlet (jogcímenként)     
10 fő költségvetési létszám 
fedezetének visszapótlása 

56,6 0,0 56,6 10 

TÁMOP projekt kötelező 
fenntartás 

33,3 0,0 33,3  

Autonóm jogállással összefüggő 
vezetői illetménynövelés 

11,3 0,0 11,3  

2013. évi javasolt előirányzat 213,0 3,0 210,0 20 
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III.2. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól  

 
 

TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem –  a társadalmi szemléletformálás és 
hatósági munka erősítése projekt lezárása utáni fenntartási kötelezettség pénzügyi kihatása 

   Millió forintban 

Tevékenység Havi költség 
Kötelezettség 
ideje (hó) Összes költség 

Ügyfélszolgálati tevékenység 3, 8 36 136, 8 
Záró PEJ elkészítése       
(projekt megvalósítók bér+jár) 3, 5 3 10, 5 

Projekt fenntartásához szükséges összeg 147, 3 

Éves bontásban 

2013. évben 33, 3 
2014. évben 45, 6 
2015. évben 45, 6 
2016. évben 22, 8 

 

III.3. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

 

TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem –  a társadalmi szemléletformálás és 
hatósági munka erősítése 
 
A projekt célja a hatósági jogalkalmazás tapasztalatainak megosztása, az egyenlő bánásmód 
követelményének és a jogorvoslat lehetőségének tudatosítása valamint a társadalmi 
érzékenység fejlesztése. 2013-ban az alábbi projekt tevékenységeket tervezik. 
 
Ügyfélszolgálati-jogi ügyek 
A 2009. szeptember 01-től működő megyei egyenlőbánásmód-referensi hálózat változatlan 
rendszerben, havi 336 órában tart ügyfélfogadást.  A referensek a megyeszékhelyeken heti 
4, a kistérségekben pedig havi 4 órában fogadják az ügyfeleket.  
Az ügyfélközpontú hatósági tevékenységet és a szolgáltatás színvonalát önkitöltős 
kérdőíves módszerrel végzett ügyfélelégedettség-méréssel, hatékonyságát a védett 
tulajdonságú csoportok elérését tükröző adatbázissal rendszeresen mérjük.  
A projekt 2013. június 30-án zárul, a hálózat működésére azonban további 3 évi 
fenntartási kötelezettséget írt elő a támogató.  
 
 
Képzések 
Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése című 30 órás 
akkreditált képzési program 71 képzéséből 9 lebonyolítása esedékes 2013-ban. 
Tréningenként 20 résztvevővel számolva 2013-ban 180 fő kaphat tanúsítványt. A képzést az 
igények közelébe, vidéki nagyvárosok akadálymentes helyszíneire, a védett tulajdonságú 
csoportok közelébe visszük 2013-ban is.  
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2013-ban a tréningeken túl két 100 fős workshop lebonyolítására kerül sor budapesti, illetve 
vidéki helyszínen. 
 
Kutatások-adatrögzítés 
 
A projektben tervezett 7 kutatás mindegyike lezárul 2012-ben. A tanulmányok felkerülnek a 
honlapra, a kutatási eredmények pedig beépülnek a képzések tananyagaiba. A kutatás adatai 
összehasonlíthatóak az EUROBAROMETER és az ESS vonatkozó adataival. Vizsgált 
kérdések: védett tulajdonságú csoportokkal kapcsolatos előítéletek, jogtudatosság, a 
Hatóság ismertsége, tevékenységének megítélése stb. 
 
A TÁMOP projekt saját kutatásában az adatok összehasonlíthatósága érdekében valamennyi 
képzésen résztvevő az országos reprezentatív kutatásban használt kérdőívet tölti ki.  2013 
tavaszán a képzési program hatékonyságát vizsgáljuk a képzésen résztvevők közül vett 500 
fős véletlenszerű mintán. A vizsgálat célja a képzésen résztvevők jogtudatosságának mérése 
összehasonlító elemzéssel.  
 
 
Kommunikáció 
 
A kéthavonta megjelenő Hírlevélben a projekt aktuális eredményei, eseményei mellett a 
legfrissebb jogesetek is megjelennek. 2013. évben három magazin  elektronikus úton jut el 
az olvasókhoz. Szórólapjaik az ország 3750 pontján folyamatosan terjesztésre kerülnek. E 
reklámeszközök célja elsősorban a társadalmi jogtudatosság erősítése. 
Plakátjaik az ügyfélfogadás, a képzési programok és a vándorkiállítások népszerűsítését 
célozzák. 
 
Az ügynökség bevonásával vásárolt médiafelületeken rádióspottal, reklámfilmmel és 
oktatófilmmel növelik az egyenlő bánásmód követelményének a népszerűsítését és a 
Hatóság ismertségét.  
 
A projekt webes felülete 2013-ban is folyamatos frissüléssel, naprakész információkat 
tartalmaz a program valamennyi elemére vonatkozóan. 
 
A 2010 őszén indult országos vándorkiállítás a következő évben is folytatódik, 4 vidéki 
városban állítják ki a diszkrimináció témakörében készített gyermekrajzokat, amelyeket 
minden megyében óriásplakátokon is bemutatnak. 
 
2013-ban valamennyi projekt-termék elérhetővé válik a Hatóság honlapján. A 71 képzésen 
és 10 workshopon tesztelt tananyagot módszertani oktatófilm formájában kerül átadásra a 
felnőtt-képzők és a felsőfokú oktatás számára azzal a céllal, hogy akkreditációval tegyék 
tanulhatóvá, és diplomát adó képzéssé a hatóság projektjében fejlesztett tananyagot.  
 
Az egyenlőbánásmód-referensek helyi nyilvánossága 2013-ban is folyamatosan biztosítva 
lesz.  
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A Hatóság munkatársai a következő évben is tapasztalatátadó megbeszélésen osztják meg 
észrevételeiket a társprojektek és partnerek képviselőivel, a projekt zárásaként pedig 
konferencia megrendezésére kerül sor. 
 
A Hatóság 2013-ban hét kutatását önálló kötetben jelenteti meg, továbbá a projektzáró 
tanulmány magyar és angol nyelven is kiadásra kerül.  
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Honecz Ágnes 
elnök 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG  
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I. A célok meghatározása, felsorolása 
 
Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök 
legfőbb feladatát:  
 
„Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és 
őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.”  
 
E két legfőbb érték mentén az Alaptörvény 9. cikk (3)-(4) bekezdése az alábbi 
feladatokat nevesíti a köztársasági elnök számára: 
 
9. cikk (3) bekezdés: A köztársasági elnök 
a) képviseli Magyarországot; 
b) részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésein; 
c) törvényt kezdeményezhet; 
d) országos népszavazást kezdeményezhet; 
e) kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választását, valamint az európai parlamenti választás és az 
országos népszavazás időpontját; 
f) különleges jogrendet érintő döntéseket hoz; 
g) összehívja az Országgyűlés alakuló ülését; 
h) feloszlathatja az Országgyűlést; 
i) az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára 
megküldheti az Alkotmánybíróságnak, vagy megfontolásra visszaküldheti az 
Országgyűlésnek; 
j) javaslatot tesz a miniszterelnök, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és az alapvető 
jogok biztosa személyére; 
k) kinevezi a hivatásos bírákat és a Költségvetési Tanács elnökét; 
l) megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét; 
m) kialakítja hivatala szervezetét. 
 

9. cikk (4) bekezdés: A köztársasági elnök 
a) az Országgyűlés felhatalmazása alapján elismeri a nemzetközi szerződés kötelező 
hatályát; 
b) megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket; 
c) kinevezi a minisztereket, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit, az önálló 
szabályozó szerv vezetőjét és az egyetemi tanárokat; 
d) megbízza az egyetemek rektorait; 
e) kinevezi és előlépteti a tábornokokat; 
f) törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoz, valamint 
engedélyezi külföldi állami kitüntetések viselését; 
g) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát; 
h) dönt a feladat- és hatáskörébe tartozó területszervezési kérdésekben; 
i) dönt az állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos ügyekben; 
j) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény a hatáskörébe utal. 
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A köztársasági elnököt feladatai ellátásában a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti, 
melynek szervezetét Magyarország Alaptörvényének rendelkezése szerint a 
köztársasági elnök alakítja ki.  
 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 
 
A Köztársasági Elnökség fejezet javasolt költségvetési előirányzatai az  
1 cím Köztársasági Elnöki Hivatal és a 2 cím Fejezeti kezelésű előirányzatok címeken 
jelennek meg. 
 
A fejezet előirányzatának fedezete teljes egészében költségvetési támogatás.   
 
 
                                                                                                      Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

Költségvetési szervek      

1 cím Köztársasági Elnöki 
Hivatal 

1 452,1  1 452,1 79 

Fejezeti kezelésű előirányzatok      

Állami kitüntetések 395,7  395,7  

II. Köztársasági Elnökség 1847,8  1847,8 79 
 
 
III. A célok elérésének módja  
 
A Köztársasági Elnöki Hivatal szervezeti átalakításával, a hivatali működés 
hatékonyságának és teljesítményének a növelésével az I. pontban felsorolt feladatok 
maradéktalanul megvalósíthatók. 
 
A korábbi hivatali struktúra egymás mellé rendelt, önállóan működő belső szervezeti 
egységekből állt. A 2012. május 11-én hatályba lépett Alapító okiratban már az 
egységes vezetést biztosító hierarchizált szervezet került létrehozásra a hatáskörök, 
felelősségi viszonyok egyértelmű meghatározásával.  
 
 
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 
 
1. cím: Köztársasági Elnöki Hivatal 
 
 
Az Alaptörvényben, valamint a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló 2011. évi CX. törvényben foglaltaknak megfelelően a köztársasági elnököt 
hatásköreinek gyakorlása során a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti.  
 
A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely a 
közfeladata teljesítése során, az alaptevékenysége keretében – az Alaptörvény, a 

46



 

vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – 
közreműködik a köztársasági elnök hatásköreinek gyakorlásában:  
 

- közreműködik a köztársasági elnök Alaptörvényben, valamint a 
jogszabályokban meghatározott hatáskörei gyakorlásában, ennek keretében 
a döntéshozatalhoz kapcsolódóan előterjesztéseket, javaslatokat, 
dokumentumokat készít és gondoskodik az egyes köztársasági elnöki 
döntések kihirdetésének elrendeléséről; 

- kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, 
hatóságokkal; 

- ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, működési, igazgatási 
és humánpolitikai feladatait, a főigazgató gondoskodik a Köztársasági 
Elnöki Hivatal szabályszerű működéséről, a személyes és minősített adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról; gondoskodik 
a Sándor-palota és a köztársasági elnöki rezidencia fenntartásáról, 
üzemeltetéséről, a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátja a volt 
köztársasági elnökök szolgálati lakásának kezelésével összefüggő 
feladatokat, és a volt köztársasági elnökök részére kétfős titkárságot tart 
fenn;  

- közreműködik a köztársasági elnök belföldi és külföldi programjainak 
előkészítésében, lebonyolításában; 

- közreműködik a hivatalos szerveket, médiát, állampolgárokat érintő 
kapcsolattartásban, tájékoztatásban, levelezésben; 

- ellátja a köztársasági elnök közszerepléseivel kapcsolatos protokolláris 
feladatokat;  

- előkészíti a köztársasági elnök jogkörébe tartozó kitüntetések átadását, 
felelős annak lebonyolításáért;  

- közreműködik a köztársasági elnök külügyi és diplomáciai tevékenységének 
előkészítésében, megszervezésében. 

 
 

    Millió forintban 
1 cím Köztársasági Elnöki 

Hivatal  
Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
941,7 

  
941,7 

 
57 

Struktúraváltásból fakadó és 
feladatokhoz igazodó változás 

 
510,4 

  
510,4 

 
22 

2013. évi javasolt előirányzat 1 452,1  1 452,1 79 
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A 2013. évi előirányzat-változás mögött alapvetően a feladatorientált tervezési elvárás 
húzódik meg.  

- egyrészt egy magas szakmai teljesítményre képes személyi állomány 
felvétele alapvető feltétele a szakmai célok elérésének; 

- másrészt a volt köztársasági elnöki intézményrendszer is többletigényeket 
generál mind létszám, mind dologi és felhalmozási kiadások oldalán.   

A 2012. januártól hatályos, a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
2011. évi CX. tv. alapján a köztársasági elnök a tevékenységéhez közvetlenül 
kapcsolódó feladatok ellátására elnöki főtanácsadói, elnöki tanácsadói munkakört 
létesíthet.  
 
A 2013. évi költségvetési javaslat a szakmai igazgatóságok megerősítése mellett 
lehetőséget teremt az elnöki tanácsadók, főtanácsadók alkalmazásán túl egy  – polgári 
jogviszony alapján szerződtetett – szakmai tanácsadó testület létrehozására is. .  
A létszámnövekedésből 4 fő a volt köztársasági elnök személyéhez, titkárságához és 
lakásfenntartásához köthető. 
 
 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 
 
2 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 
2 alcím: Célelőirányzatok 

 
1. jogcímcsoport: az Állami kitüntetések 

                                                                                                    Millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
292,1 

  
292,1 

Változások jogcímenként:    
     Állami kitüntetésekhez kapcsolódó 
jutalmak, és a kitüntetések előállítási 
kiadásainak változásai 

103,6  103,6 

2013. évi javasolt előirányzat 395,7  395,7 
 
Az állami kitüntetések alapításáról és megújításáról a 2011. évi CCII. törvény 
rendelkezik és az 1990. évi XII. törvény a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról. Az 
Állami kitüntetések fejezeti kezelésű előirányzat az állami kitüntetések 
adományozásával összefüggő kiadások finanszírozására szolgál. A 2013. évi javasolt 
előirányzat összege 395,7 millió forint. A keret körülbelül 36 fő részére a Kossuth- és 
Széchenyi-díj adományozásával járó jutalom összegét fedezi.  
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        3. alcím: Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 
Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
29,1 

  
29,1 

Változások jogcímenként:    
Egyszeri feladat kivétel miatti 
báziscsökkentés  

-29,1  -29,1 

2013. évi javasolt előirányzat 0  0 

 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 
 

Haszonicsné dr. Ádám Mária 
főigazgató 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 

 
 
 
 
 
 

Szabó György 
gazdasági igazgató 
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III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG  
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I. A célok meghatározása, felsorolása 

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. 
Az Alkotmánybíróság hatáskörének, szervezetének, működésének legfontosabb szabályait 
maga az Alaptörvény tartalmazza. Az Alaptörvény e szabályainak végrehajtására alkotta 
meg az Országgyűlés az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvényt, mint 
sarkalatos törvényt. Az Alkotmánybíróság eljárására vonatkozó részletes szabályokat az 
Alkotmánybíróság ügyrendje állapítja meg.  
 
Az Alkotmánybíróság 

a) az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából megvizsgálja az elfogadott, de ki 
nem hirdetett törvényeket; 

b) bírói kezdeményezésre felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabálynak 
az Alaptörvénnyel való összhangját; 

c) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott 
jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját; 

d) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való 
összhangját; 

e) a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede vagy az alapvető jogok biztosa 
kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való 
összhangját; 

f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését; 
g) az Alaptörvényben, illetve sarkalatos törvényben meghatározott további feladat- és 

hatásköröket gyakorol. 
 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 
 

Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

Alkotmánybíróság 1773,8 0,0 1773,8 136 

 
 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetését az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Millió forintban, egy tizedessel 

1. cím Alkotmánybíróság Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

1739,6  1739,6 136 

Változások jogcímenként:     
Egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése stb.) -49,5  -49,5  

Egyéb többletek     
- leköszönő alkotmánybírák 

törvény szerinti juttatásai 
22,2  22,2  
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- közjogi méltóságnak járó 
juttatás 

23,8  23,8  

- alkotmánybíró váltáshoz 
kapcsolódó felmentések 
kiadásai 

22,7  22,7  

- alkotmánybíró váltásához 
kapcsolódó dologi kiadások 

15,0  15,0  

2013. évi javasolt előirányzat 1773,8  1773,8 136 
 
Az előirányzatok 2012. évihez viszonyított növekedése a várható személyi változásokkal 
(alkotmánybírók nyugdíjba vonulása) kapcsolatos kiadások növekedéséből adódó kiadások 
részbeni fedezete. 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Paczolay Péter 
elnök 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 

 

54



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ALAPVET Ő JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA  
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I. A célok meghatározása, felsorolása  
 

A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet hatáskörébe az alapvető jogok 
biztosa, két helyettese, valamint hivataluk tevékenysége tartozik.  
Az Alaptörvény 30. cikk (5) bekezdése és az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi 
CXI. törvény alapján az alapvető jogok hatékony, egységes szemléletű és minél 
teljesebb védelmének megteremtése érdekében – figyelemmel az elmúlt tizenöt év 
tapasztalataira és az ombudsman típusú jogvédelemben nemzetközi színtereken is 
megfigyelhető folyamatokra – 2012-től új és egységes ombudsmani rendszer jött létre.  
 

Az intézményt az alapvető jogok biztosa irányítja. Az ombudsman az eljárása során 
független, feladata az alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása, orvoslásuk 
érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet. Az 
Alkotmánybíróságnál kezdeményezheti a jogszabályok Alaptörvénnyel való 
összhangjának felülvizsgálatát. Áttekinti és elemzi az alapvető jogok magyarországi 
helyzetét és az alapvető jogokkal összefüggő, Magyarországon történt jogsértésekről 
statisztikai kimutatást készít. Véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok 
tervezetét, a hosszú távú fejlesztési, területrendezési és a jövő nemzedékek 
életminőségét egyébként közvetlenül érintő terveket és koncepciókat, valamint 
javaslatot tehet az alapvető jogokat érintő jogszabályok módosítására, megalkotására, 
illetve nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére. Közreműködik a 
feladat- és hatáskörét érintő nemzetközi szerződések alapján készülő nemzeti 
jelentések előkészítésében, figyelemmel kíséri és értékeli e szerződések magyar 
joghatóság alá tartozó érvényesülését. Tevékenysége során együttműködik azon 
szervezetekkel, amelyek célja az alapvető jogok védelmének előmozdítása. 
 

Az alapvető jogok biztosa, illetve a jövő nemzedékek érdekeinek, továbbá a 
Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesei figyelemmel 
kísérik a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak érvényesülését. 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 
A fejezetnek egy intézménye az 1 cím Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, mely fenti 
feladatok ellátását biztosítja. Az engedélyezett létszám 139 fő.  

 
        Millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

Költségvetési szervek     

1 cím Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala 

1.138,2 0 1.138,2 139 

 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a 2011. évi CXI. törvényben foglaltak szerint 
nem folytathat bevételszerző tevékenységet, bevételei esetiek, jellegük miatt nem 
képezhetik a költségvetési feladatok tartós és kiszámítható finanszírozását, ezért 2013-
ra saját bevételt nem tervezett.  
A fejezetnek fejezeti kezelésű előirányzata és központi beruházása nincs.  
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Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése:  
 

      Millió forintban, egy tizedessel 

1 cím Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 1.200,9 0 1.200,9 139 

Változások jogcímenként:     

Más fejezet intézményének átadott feladat  
I. fejezet 21 cím NAIH részére átadva  

-26,7  -26,7  

Fejezeti tartalék előirányzatának törlése -36,0  -36,0  

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai   

    

Többletek     0 

2013. évi javasolt előirányzat 1.138,2  1.138,2 139 

 

A gazdálkodási évben végzett szakmai tevékenységéről az alapvető jogok biztosa a 
2011. évi CXI. tv. 39. § alapján az Országgyűlésnek tartozik beszámolási 
kötelezettséggel.  
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 

Dr. Szabó Máté 
alapvető jogok biztosa 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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V. ÁLLAMI SZÁMVEV ŐSZÉK 
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I. A célok meghatározása, felsorolása  

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi, gazdasági ellenőrző 
szerve. Feladatát az Országgyűlésnek alárendelve látja el. Jogállását és hatáskörét az 
Alaptörvény és az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény határozza 
meg. A törvény értelmében az Állami Számvevőszék a költségvetésére vonatkozó ja-
vaslatát és a költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját maga állítja össze, és 
azt a Kormány változtatás nélkül terjeszti be a központi költségvetésről, illetve az an-
nak végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek. Az Állami 
Számvevőszék költségvetését úgy kell megállapítani, hogy ne legyen kevesebb az elő-
ző évi központi költségvetésben megállapított összegnél. 

Az Állami Számvevőszékről szóló törvény megerősíti az Állami Számvevőszék füg-
getlenségét szakmai, szervezeti, pénzügyi területen, növeli a számvevőszéki munka 
átláthatóságát, érezhetően több jogosítványt ad a szervezet kezébe és ezzel biztosítja az 
ellenőrzés hatékonyságát. A jogszabályi környezet változása azonban új feladatokat is 
jelent az Állami Számvevőszéknek, ami jelentős többletkapacitást igényel, különös 
tekintettel arra, hogy az ellenőrzött szervezetek a kormányzat által meghirdetett költ-
ségcsökkentés érdekében belső ellenőrzési rendszereik leépítéséről döntöttek. Az új 
törvény azt a célt szolgálja, hogy ne maradhassanak következmények nélkül az ellen-
őrzések, egyben kimondja, hogy az ellenőrzött szervezetnek végrehajtási tervet kell 
készítenie az ÁSZ javaslatok alapján, s ez az ÁSZ számára módszertani, minőségbiz-
tosítási és jogi-támogatói többlet-feladatot jelent.  

A korábbi ÁSZ törvény 2011 januárjától hatályos módosítása óta van mód az önkor-
mányzati tulajdonban levő gazdasági társaságok ellenőrzésére. Az Állami Számvevő-
szék ebből a jogosultságából adódóan 2011-ben megkezdte, majd 2012-ben és 2013-
ban egyre több önkormányzati tulajdonban lévő közüzemi cégre terjeszti ki ellenőrzé-
seit. 

Szintén a 2011-ben megkezdett folyamatok következménye, hogy az Állami Számve-
vőszék ettől kezdve évente több száz önkormányzat ellenőrzését végzi el, így egy 
kormányzati ciklus alatt valamennyi önkormányzat ellenőrzésére sor kerül. Különösen 
fontos kiemelni, hogy ma már minden átfogó önkormányzati ellenőrzésről is számve-
vőszéki jelentés készül, ami minőségbiztosított, az ÁSZ elnöke által aláírt és teljesen 
nyilvános ( így elkészítésük a korábbiaknál nagyobb kapacitást igényel ), míg az előző 
években csak számvevői jelentések készültek ezen a szinten, amelyek a fenti kritériu-
moknak nem feleltek meg. Az önkormányzatoknál végzett ellenőrzések kiterjednek a 
belső kontrollok kiépítettségének és működésének, valamint a vagyongazdálkodásnak 
az értékelésére is. 

2013-ban folytatódik az ÁSZ szervezetének megújulása is. A szervezetfejlesztési cél-
kitűzések a feladatokkal összhangban álló, optimális szervezet kialakítására irányul-
nak. A szervezet fejlesztésének fő elve a minőségalapú szervezetirányítás, az erőfor-
rások optimális felhasználása érdekében a projektszerű munkavégzés. A cél elérése 
érdekében létrehozott egységes Számvevői Iroda biztosítja az ellenőrzés vezetők által 
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igényelt és a pályázat során jóváhagyott ellenőrzési kapacitásigényt. 2013-ban folyta-
tódik a teljes körű minőségirányítási rendszer kiépítésének előkészítése. 

Az Állami Számvevőszék középtávú stratégiájában megfogalmazott küldetése, hogy 
szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek 
átláthatóságát, rendezettségét, és járuljon hozzá a „jó kormányzáshoz”. Fő feladata, 
hogy célirányosan végzett ellenőrzéseivel és tanácsaival támogassa az Országgyűlést 
törvényhozó tevékenységében, javaslataival segítse a közpénzek és a közvagyon sza-
bályos, gazdaságos, hatékony és eredményes használatát. 

Az ÁSZ a részére feladatokat előíró törvények szerint ellenőrzi az államháztartás gaz-
dálkodását, ennek keretében a központi költségvetési javaslat (pótköltségvetési javas-
lat) megalapozottságát, a bevételi előirányzatok teljesíthetőségét, az állami kötelezett-
ségvállalással járó beruházási előirányzatok felhasználásának törvényességét és célsze-
rűségét. 

Az államháztartás gazdálkodásának ellenőrzése keretében ellenőrzi a központi költ-
ségvetés szerkezeti rendjébe tartozó fejezetek működését, a társadalombiztosítás pénz-
ügyi alapjainak és az elkülönített állami pénzalapoknak a felhasználását, valamint a 
helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok, továbbá ezek társulásai gaz-
dálkodását. 

Az államháztartásból származó források felhasználásának keretében ellenőrzi a köz-
ponti költségvetésből gazdálkodó szervezeteket (intézményeket), valamint az állam-
háztartásból nyújtott támogatás vagy az államháztartásból meghatározott célra ingye-
nesen juttatott vagyon felhasználását a helyi önkormányzatoknál, az országos és helyi 
kisebbségi önkormányzatoknál, a közalapítványoknál (ide értve a közalapítvány által 
alapított gazdasági társaságot is), a köztestületeknél, a közhasznú szervezeteknél, a 
gazdálkodó szervezeteknél, a társadalmi szervezeteknél, az alapítványoknál és az 
egyéb kedvezményezett szervezeteknél. Amennyiben a kedvezményezett szervezet az 
államháztartásból támogatásban – ide nem értve a személyi jövedelemadó meghatáro-
zott részének az adózó rendelkezése alapján történő átutalását – vagy ingyenes va-
gyonjuttatásban részesül, gazdálkodási tevékenységének egésze ellenőrizhető. 

A nemzeti vagyon kezelésének ellenőrzése keretében új megközelítés alapján: 

– ellenőrzi az államháztartás körébe tartozó vagyon kezelését – melynek előfelté-
tele a megbízható, hiteles vagyonnyilvántartás megléte –, a vagyonnal való gaz-
dálkodást, az állami tulajdonban (résztulajdonban) vagy többségi önkormányza-
ti tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonérték-megőrző és vagyon-
gyarapító tevékenységét, az államháztartás körébe tartozó vagyon elidegenítésé-
re, illetve megterhelésére vonatkozó szabályok betartását,  

– ellenőrizheti az állami vagy önkormányzati tulajdonban (többségi résztulajdon-
ban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyongazdálkodását. 

Ellenőrzései során értékeli az államháztartás számviteli rendjének betartását, az állam-
háztartás belső kontrollrendszerének működését.  

Ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadást, ami kiterjed a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásáról készített zár-
számadásra és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak a pénzügyi beszámolójára, 
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valamint az elkülönített állami pénzalapok költségvetésének végrehajtásról készített 
zárszámadásra. 

Az ÁSZ már a 2011. évi zárszámadás ellenőrzésénél is korszerűsítette ellenőrzési 
programját, a 2012. évi zárszámadás ellenőrzését pedig egy teljesen megújított ellen-
őrzési program alapján végzi majd. Ez lehetővé teszi az ellenőrzés lefedettségének 
növelését. 

Ellenőrzi az állami adóhatóság és a helyi önkormányzatok adóztatási és egyéb bevétel-
szerző tevékenységét, valamint a vámhatóság tevékenységét. 

Ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 
törvényben foglaltak alapján folytatott, az alapvető feladatok körébe nem tartozó tevé-
kenységét. E körben az Állami Számvevőszék azt ellenőrzi, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank a jogszabályoknak, az alapszabályának és a közgyűlése határozatának megfele-
lően működik-e.  

A törvény rendelkezéseinek megfelelően törvényességi szempontok szerint ellenőrzi  

– a pártok gazdálkodását,  

– a pártok országgyűlési képviselőcsoportjai számára az Országgyűlés által folyó-
sított hozzájárulás felhasználását,  

– az egyházak részére, továbbá az általuk fenntartott, illetve működtetett intézmé-
nyek és szervezetek részére az államháztartásból juttatott normatív és meghatá-
rozott célra biztosított támogatás felhasználását, 

– a nemzetbiztonsági szolgálatok speciális működési költségkereteinek felhaszná-
lására vonatkozó adatait. 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek gyakoriságát törvény, törvényi szabályozás 
hiányában az Állami Számvevőszék elnöke határozza meg. 

A NATO, az Európai Unió, illetve olyan nemzetközi szervezet felkérésére, amelynek 
Magyarország tagja, továbbá az Országgyűlés vagy a Kormány által vállalt nemzetkö-
zi szerződésből eredő kötelezettség teljesítésére – díjazás ellenében is – ellenőrzést 
folytathat, ügykörébe tartozó szakértői tevékenységet végezhet belföldön és külföldön. 
Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervének teljesítését e bekezdésben meghatáro-
zott tevékenysége nem veszélyeztetheti. 

Szerepet vállal a korrupció és csalás elleni küzdelemben. Közreműködik a korrupciós 
kockázatok és a korrupció elleni fellépés hatékony és eredményes eszközeinek beazo-
nosításában, alkalmazásában, továbbá használatuk elterjesztésében, az integritás alapú 
közigazgatási kultúra kialakításában. 

Az Állami Számvevőszék tevékenységét az elnök által jóváhagyott terv alapján végzi. 
Az ellenőrzési tervről és annak módosításáról az elnök tájékoztatja az Országgyűlést. 

Az Állami Számvevőszék elnöke 2011. januárja óta tagja a Költségvetési Tanácsnak, 
az ebből adódó feladatok ellátása, a döntéshozatalt támogató elemzések készítése az 
ÁSZ szakmai apparátusának (költségvetéssel foglalkozó munkatársainak) aktív köz-
reműködésével történik. 
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A különböző törvényi előírásoknak megfelelően folyamatosan bővülő feladatok, a 
stratégiai célok megvalósítása, az ellenőrzési feladatok mind magasabb színvonalú 
ellátása, valamint az ellenőrzési tapasztalatok hasznosulása érdekében szükséges az 
ellenőrzési tevékenység folyamatos szakmai, módszertani fejlesztése, a javaslatok 
megvalósításának nyomon követése. 

Az ellenőrzési és a kapcsolódó feladatok ellátásának színvonala, az új követelmények-
nek való megfelelés egyik legfontosabb biztosítéka a belső továbbképzési rendszer 
célorientált működtetése, korszerűsítése és fejlesztése. 

Az ÁSZ folyamatosan törekszik arra, hogy nemzetközi kapcsolatai a szakmai felké-
szültséget, az ellenőrzési tevékenység mind magasabb színvonalát segítsék elő. Ennek 
érdekében figyelemmel kíséri a számvevőszéki ellenőrzés nemzetközi fejlődési ten-
denciáit, és kialakítja azt az eljárási rendet, amellyel a nemzetközi téren szerzett ellen-
őrzés-szakmai tapasztalatok, értékek, jó gyakorlatok, adaptációk beépülnek a számve-
vőszéki ellenőrzési gyakorlatba. 

Az ÁSZ tevékenységével támogatja a hazai államháztartás pénzügyi ellenőrzési rend-
szerének továbbfejlesztését a számvevőszéki szakmai anyagok, tanulmányok hozzá-
férhetővé tételével és a különböző szakmai szervezetek, programok munkájában való 
közreműködésével. A felsőfokú oktatási intézményekkel kötött megállapodások alap-
ján együttműködik a szakmai képzésben, a módszertani és a kutatási tevékenységben. 

Az Állami Számvevőszék által kiadott és szerkesztett tudományos folyóirat, a Pénz-
ügyi Szemle megújult, bővülő tartalommal, állandó rovatrenddel, egy kötetben magyar 
és angol nyelven negyedévente jelenik meg. A felelős, hasznos, eredményes és haté-
kony közpénzgazdálkodás elősegítése, valamint a pénzügyi kultúra széles körben tör-
ténő emelése érdekében szerkeszti és kiadja a Pénzügyi Szemle online magazint. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 

millió forintban, egy tizedessel 

 
 

Megnevezés 

 
 

Kiadás 

 
 

Bevétel 

 
 

Támogatás 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

1 cím Állami Számvevőszék 7.680,8 20,0 7.660,8 598 

1 cím: Állami Számvevőszék 

A címhez az Állami Számvevőszék Gazdálkodó Szervezete, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv tartozik. 

Az intézményi feladatok megegyeznek a fejezeti összefoglalóban leírtakkal. 
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             millió forintban, egy tizedessel 

 
 

1 cím Állami Számvevőszék 

 
 

Kiadás 

 
 

Bevétel 

 
 

Támogatás 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított előirányzat     7.240,5 20,0     7.220,5 598 
Többletek     
ÁSZ törvényből adódó béremelés (2012. 
évi) 

 
       266,4 

  
       266,4 

 

ÁSZ törvényből adódó béremelés (2013. évi 
9 hónapra)) 

 
       173,9 

  
       173,9 

 

2013. évi javasolt előirányzat     7.680,8      7.660,8 598 
 

A költségvetés előirányzatainak kialakításánál az intézmény fenntarthatóságának, a 
feladatellátás teljes körű és magas színvonalon való ellátásának érdekében alapvető 
célként került meghatározásra a rendelkezésre álló erőforrások hatékony és takarékos 
felhasználása, az eddig elért működési feltételek szinten tartása, a személyi és techni-
kai feltételek biztosítása. 

 

Budapest, 2012. június 15. 

 

 

 

 

Domonkos László 
elnök 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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VI. BÍRÓSÁGOK 
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I. A célok meghatározása, felsorolása  
 
Magyarország Alaptörvényének 25. cikk (1) bekezdése értelmében a bíróságok 
alapfeladata az igazságszolgáltatás. A legfőbb bírósági szerv a Kúria. A (2) bekezdés 
szerint a bíróság dönt büntetőügyben, magánjogi jogvitában, törvényben 
meghatározott egyéb ügyben; a közigazgatási határozatok törvényességéről; az 
önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről; valamint 
a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának 
megállapításáról.  
A Kúria a (2) bekezdésben meghatározottak mellett biztosítja a bíróságok 
jogalkalmazásának egységét, a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz. 
 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló (a továbbiakban: Bszi.) 2011. évi 
CLXI. törvény 65. §-a alapján az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) 
elnöke a bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a bíróságok 
igazgatásának központi feladatait, valamint a költségvetési törvény bíróságok fejezete 
tekintetében a fejezet irányító hatásköreit, és felügyeletet gyakorol az ítélőtáblák és 
törvényszékek elnökeinek igazgatási tevékenysége felett.  
 
Az OBH elnöke gazdálkodási jogköréből adódóan a Bszi. 76. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján összeállítja – az OBT, továbbá a Kúria tekintetében a Kúria elnöke 
véleményének kikérésével és ismertetésével – a bíróságok költségvetésére vonatkozó 
javaslatát, amelyet a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 
részeként változtatás nélkül terjeszt az Országgyűlés elé.  
A b) pont szerint meghívottként részt vesz a Kormány, továbbá az Országgyűlés 
költségvetéssel foglalkozó bizottságának ülésén a központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat és az annak végrehajtására vonatkozó törvényjavaslat bíróságokra 
vonatkozó költségvetési fejezetének megtárgyalásakor.  
A c) pont alapján az OBH elnöke ellátja a fejezetet irányító szerv vezetőjének 
feladatait a központi költségvetésről szóló törvény Bíróságok fejezete tekintetében, 
továbbá a d) pont felhatalmazza a bírósági fejezet gazdálkodásával kapcsolatos 
feladatok gyakorlásával. 
 
A felsorolt alkotmányos feladatok megfelelő ellátása, a bíróságok időszerű, 
ugyanakkor szakszerű működése a jogállamiság szempontjából alapvető fontosságú. A 
modern kor követelményeinek megfelelő, európai színvonalú, átlátható 
igazságszolgáltatás ekként nemcsak a bírák és a bíróságokon dolgozó igazságügyi 
alkalmazottak, hanem az egész társadalom érdeke. „Valljuk, hogy a polgárnak és az 
államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság 
kiteljesítése.” – áll Magyarország Alaptörvényének Nemzeti Hitvallásában. E közös 
cél elérésének fontos eszközei a jól működő bíróságok.  
 
A fejezet 2013. évi benyújtott költségvetése tartalmazza a bíróságok működési 
színvonalának javítására irányuló célkitűzések anyagi fedezetét, az ítélkezési munka 
hatékonyságának megerősítéséhez és fokozásához, egyebek mellett – a kiemelt 
jelentőségű ügyekre és perekre vonatkozó speciális eljárási szabályokra, továbbá a 
sarkalatos törvények és a szinte valamennyi jogágat érintő jogszabályváltozásokból 
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eredő többletfeladatok ellátására is figyelemmel – az eljárási határidők megtartásához 
szükséges tárgyi feltételeket.  
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 

millió Ft-ban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

 
Engedélyezett 

létszám (fő) 

1 cím Bíróságok 76.104,3 2.086,0 74.018,3 10.904 

2 cím Kúria 2.698,0 172,0 2.526,0 328 

3 cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 7.464,9  7.464,9  

 
1. cím Bíróságok 
 
A Bíróságok címhez 26 önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tartozik, öt ítélőtábla, 
20 Törvényszék, valamint az Országos Bírósági Hivatal (OBH).  
 

Intézmény megnevezése Engedélyezett 
létszám (fő) 

 

 

1. Fővárosi Ítélőtábla 210  

2. Debreceni Ítélőtábla 71  

3. Győri Ítélőtábla 55  

4. Pécsi Ítélőtábla 48  

5. Szegedi Ítélőtábla 61  

6. Fővárosi Törvényszék 2.703  

7. Pécsi Törvényszék 388  

8. Kecskeméti Törvényszék  522  

9. Gyulai Törvényszék  332  

10. Miskolci Törvényszék  705  

11. Szegedi Törvényszék  441  

12. Székesfehérvári Törvényszék  333  

13. Győri Törvényszék  360  

14. Debreceni Törvényszék  510  

15. Egri Törvényszék  283  

16. Szolnoki Törvényszék  326  

17. Tatabányai Törvényszék 295  

18. Balassagyarmati Törvényszék 232  

19. Budapest Környéki Törvényszék 940  

20. Kaposvári Törvényszék 363  

21. Nyíregyházi Törvényszék 469  

22. Szekszárdi Törvényszék 228  

23. Szombathelyi Törvényszék 219  

24. Veszprémi Törvényszék 328  

25. Zalaegerszegi Törvényszék 266  

26. Országos Bírósági Hivatal 216  

  Összesen: 10.904  
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Az intézmények előirányzata az alábbiak szerinti: 

millió Ft-ban, egy tizedessel 
Bíróságok cím Kiadás Bevétel Támogatás 

 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

74.743,3 2.258,0 72.485,3 10.852 

Fejezeti kezelésű előirányzatból 
átvett feladatok előirányzatai 

    

Bírósági eljárások gyorsításához 
kapcsolódó 180 fő bírósági titkári 
létszámbővítés átvezetése 

475,0  475,0 + 180 

Bírósági eljárások gyorsításához 
kapcsolódó 200 fő bírósági 
ügyintézői létszámbővítés átvezetése 

527,8  527,8 + 200 

Kúria önálló címre történő 
átvezetése 

- 2.742,5 - 172,0 - 2.570,5 - 328 

Bírák 13. havi juttatásának elvonása - 2.385,9  - 2.385,9  
Bírák illetményalap emelésének 
szintre hozása 

440,9  440,9  

Tisztviselők illetményalap 
emelésének szintre hozása 

184,4  184,4  

Mozgó bírói pótlék szintre hozása 55,7  55,7  
Titkári szorzószám emelés 
vonzatának szintre hozása 

26,1  26,1  

Bírósági eljárások gyorsításához 
kapcsolódó 180 fő bírósági titkári 
létszámbővítés szintre hozása 

367,0  367,0  

Bírósági eljárások gyorsításához 
kapcsolódó 200 fő bírósági 
ügyintézői létszámbővítés szintre 
hozása 

407,7  407,7  

Dologi kiadások előző években 
felhalmozott hiányának szintre 
hozása 

2.493,1  2.493,1  

Új törvényi kötelezettségekből 
adódó kiadás-többlet 

651,6  651,6  

Központi régió problémájának 
megoldása 

299,5  299,5  

Bírósági eljárások gyorsítása 560,6  560,6  
2013. évi javasolt előirányzat 76.104,3 2.086,0 74.018,3 10.904 
 
A működési kiadásokon belül átlagosan 81,6 %-ot képvisel a személyi juttatás és a 
munkaadókat terhelő járulékok összege (61.468,7 millió forint), így különösen fontos, 
hogy e két kiemelt előirányzaton a források a központi költségvetésből rendelkezésre 
álljanak, ugyanis más kiemelt előirányzatból nem pótolhatóak. 
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A személyi juttatások előirányzata 49.259,5 millió forint, amely az előző évhez 
képest az elvonások és a szintre hozásokra biztosított előirányzatok egyenlegeként 
csökkent. 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 
12.209,2 millió forint. Az előirányzat tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő 
kötelezettségek összegét. 
A dologi kiadások előirányzata 13.812,8 millió forint, amely tartalmazza a bírósági 
eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági titkári és ügyintézői létszámbővítés 
kiadási vonzatát és részben az előző évek dologi hiányának szintrehozását. Új törvényi 
kötelezettségekből adódóan a szabálysértési törvény módosításához kapcsolódó 
kiadásokat, a Közigazgatási és munkaügyi bíróságok felállítását, a „Gyermekbarát 
igazságszolgáltatás” kialakítását és a minősített adatok védelméhez kapcsolódó 
fejlesztéseket. A Fővárosi Törvényszéken és a Budapest Környéki Törvényszéken 
felhalmozódott ügyhátralék felszámolását. A bírósági eljárások gyorsítása keretében a 
kiemelt jelentőségű ügyekkel kapcsolatos többletkiadásokat, az elektronikus 
ügyintézés korszerűsítését és a bírói teljesítménymérés kialakítását. 
A 2013. évre tervezett előirányzat szinte azonos a 2011. évi tényleges dologi teljesítés 
összegével. Az intézmények működőképességének fenntartásához – hasonlóan a 2012. 
évhez – kisebb mértékben, de szükség lesz 2013. év folyamán is a kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosításra.  
Az intézményi beruházások előirányzata 772,8 millió forint. Az előirányzatból 
épület-beruházások, rekonstrukciók, pályázathoz kapcsolódó önrész, a kisebb, viharból 
eredő károk, továbbá gépbeszerzések (fénymásolók, faxok) valósulnak meg. 
A felújítási előirányzat összege 50,0 millió forint. A tervezett összeg a 
bíróságok épületeiben bekövetkező károsodás azonnali veszélyelhárítását 
szolgálja.  
A bevételi előirányzat 2.086,0 millió forint, amelyet az igazgatási szolgáltatási díj 
bevételek és a saját bevételek képeznek. A bírságbevételek tervezet összege 3.873,4 
millió forint, mely központosított bevétel.  
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2. cím Kúria 
millió Ft-ban, egy tizedessel 

Kúria Kiadás Bevétel Támogatás 
 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat     

2012. évi eredeti előirányzat 2.733,2 172,0 2.561,2 328 
Bírák 13. havi juttatásának elvonása - 93,5  - 93,5  
Kötelező címpótlék átvezetése 1. 
címről 

9,3  9,3  

Bírák illetményalap emelésének 
szintre hozása 

9,9  9,9  

Tisztviselők illetményalap 
emelésének szintre hozása 

6,4  6,4  

Titkári szorzószám emelés 
vonzatának szintre hozása 

1,0  1,0  

Dologi kiadások előző évek 
felhalmozott hiányának 
szintrehozása 

31,7  31,7  

2013. évi javasolt előirányzat 2.698,0 172,0 2.526,0 328 
 
A működési kiadásokon belül átlagosan 92,2 %-ot képvisel a személyi juttatás és a 
munkaadókat terhelő járulékok összege (2.485,8 millió forint). 
A személyi juttatások előirányzata 1.988,5 millió forint, amely az előző évhez képest 
a bírák tizenharmadik havi juttatásának megszüntetése következtében csökkent. 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 497,3 
millió forint. Az előirányzat tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő 
kötelezettségek összegét. 
A dologi kiadások előirányzata 209,7 millió forint. 2011. évi tényleges teljesítés 
277,6 millió forint volt. A tervezett előirányzat a prognosztizált 2012. évi teljesítéstől 
is elmarad. Ebből következik, hogy a működőképesség fenntartásához 2013. évben is 
szükség lesz a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. 
Az intézményi beruházási előirányzat 2,5 millió forint, amelyből a legszükségesebb 
gépbeszerzések (fénymásolók, faxok) valósulnak meg. 
Az intézményi működési bevétel 172,0 millió forint, szolgáltatások és 
továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke. 
 
3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
A Pest Megyei Bíróság épület rekonstrukciós feladataira 2013. évben 6.000,0 millió 
forint kerül biztosításra. A Budapest Környéki Törvényszék jelenlegi épületén a 
gazdaságossági szempontokra figyelemmel rekonstrukció nem hajtható végre. A 
Törvényszék olyan állami ingatlanban kerül elhelyezésre, amely az 
igazságszolgáltatási feladatok ellátásának megfelelően kialakítható. 
 
Új kerületi bíróság kialakítására 2013. évben 500,0 millió forint kerül biztosításra. A 
kerületi bíróság olyan állami ingatlanban kerül elhelyezésre, amely az 
igazságszolgáltatási feladatok ellátásának megfelelően kialakítható. 
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Az Igazságszolgáltatás beruházásainak előirányzata 964,9 millió forint, amely 
tartalmazza a Szegedi Törvényszék, a Debreceni Törvényszék és a Miskolci 
Törvényszék a kiemelt ingatlan beruházásait. 
A Szegedi Törvényszék és Szegedi Városi Bíróság épületéből az ügyészség 
kiköltözéséhez az ingatlan önkormányzattól történő megvásárlásához 182,0 millió 
forint, a meglévő Széchenyi téri épületben önálló kazánház létesítéséhez 62,5 millió 
forint, és az életveszélyessé vált tető első ütemének elkészítéséhez 180,4 millió forint 
kerül biztosításra. 
 
A Debreceni Városi Bíróság épületének katasztrofális műszaki állapota miatt új 
létesítmény megvalósítása szükséges. A tervek rendelkezésre állnak, a beruházás 
indításának első üteme 360,0 millió forint. 
 
A Miskolci Törvényszék elhelyezési gondokkal küzd, a közvetlenül mellette lévő 
épületben jelenleg a II. és III. emeleti szinteket használja. Igény merült fel a földszint 
és I. emelet használatára is, melynek átalakítási költsége 180,0 millió forint. 
 
III. Az uniós források felhasználásának szerepe az igazságszolgáltatásban 
 
Az európai uniós források felhasználásával a fejezet alapvető célja az 
igazságszolgáltatási folyamatok megújítása, az intézményi folyamatok összhangjának 
megteremtése, az informatikai lehetőségek kihasználásával a szolgáltatási színvonal és 
a hatékonyság javítása, továbbá a bírák és igazságügyi alkalmazottak 
továbbképzésének a biztosítása. 
 
Alapvető cél a bírósági eljárások működésének racionalizálása, és a kialakítandó új 
eljárásokat támogató informatikai fejlesztések. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(ÚMFT) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében az Országos Bírósági 
Hivatal az alábbi projektek végrehajtásához részesült vissza nem térítendő, 100 %-os, 
azaz önerőt nem igénylő támogatásban, mely projektek végrehajtása, továbbá a 
lezárult projekt fenntartási időszakban jelentkező feladatainak ellátása folyamatos. 
Ezen projektek a „Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és 
korszerűsítése” megnevezésű kiemelt projektet a Hivatal és a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium konzorcium formájában 2011. december 31. napjával 
megvalósította, amelyben a Hivatal az E-bíróság alprojekt végrehajtását teljesítette.  
 
A „Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának, valamint a csőd– és 
felszámolási eljárások modernizációja” megnevezésű, kiemelt projekt, valamint „Az 
ügyfélkapcsolatok elektronizálása egyes bírósági eljárásokban” című pályázat 
végrehajtása folyamatban van. 
 
A Svájci- Magyar Együttműködési Program keretében „A bíróságok ellátása a 
biztonságot növelő berendezésekkel és informatikai alkalmazásokkal” című 
projektjavaslat svájci fél által történő elbírálása van jelenleg folyamatban. Pozitív 
elbírálást követően 2012. évben kezdődhet meg a projekt megvalósítása.  
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A projekt két alprojektjének fő célja a bírósági intézmények napi szintű működése 
során jelentkező fizikai és az ügyviteli biztonságot érintő kockázatok minimalizálása. 
 
Az Országos Bírósági Hivatal, támogatást nyert az Európai Visszatérési Alap 2011. 
évi nyílt allokációja keretében, mely során folyamatban van a „Koszovó Tényfeltáró 
Misszió”, valamint az „Emberi jogi képzés a visszatérés területén” megnevezésű 
projektek végrehajtása.  
 
Az Államreform Operatív Program keretében az OBH által folyamatban van – az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával konzorcium formájában – a „Civil szervezetek 
működési környezetének javítása” megnevezésű, kiemelt projektjavaslat keretén belül 
„A megújuló, civil szervezetekre vonatkozó jogi szabályozás elmélyítése és fejlesztése 
a bíróságokon”megnevezésű alprojekt kidolgozása, mely során lehetőség nyílik a civil 
szervezetekkel foglalkozó bírák, titkárok, fogalmazók és igazságügyi alkalmazottak 
európai uniós források bevonásával történő képzésére. 
 
Folyamatban van a „Jogalkalmazás javítása” című pályázatra történő projektjavaslat 
összeállítása is, mely pozitív elbírálását követően lehetőség nyílik a módosított 
központi jogszabályok gyakorlati alkalmazását elősegítő képzések európai uniós 
forrásból történő megszervezésére. 
 
A bíróságok közötti munkateher és elosztásának mérése, elemzése tárgyában, valamint 
a már meglévő BIIR rendszer fejlesztése tárgyában további európai uniós pályázatok 
benyújtását tervezi a Hivatal 2013. évben.  
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 

Dr. Handó Tünde 
elnök 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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VIII. ÜGYÉSZSÉG 
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I. A célok meghatározása, felsorolása  
 
Az ügyészség feladatait és hatáskörét az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 
(Ütv.) határozza meg. Az új törvényi hatáskörök figyelembevételével a költségvetési 
előirányzatok összeállításánál a költséghatékony intézményi működés feltételeinek 
biztosítása, a meglévő kapacitások maximális kihasználása a cél, továbbra is fenntartva 
azt a kívánalmat, hogy az ügyészségre háruló feladatellátás minősége ne sérüljön. 
A javaslat tartalmazza a katonai ügyészi feladatokra biztosított költségvetést is, mivel 
a katonai ügyészek 2012-ben betagozódtak az ügyészi szervezetbe, s a katonai 
büntetőeljárásra tartozó ügyek mellett más ügyek felderítésében, nyomozásának 
felügyeletében, vádképviseletében is részt vesznek.  
A kormány 2012. évben a korrupció elleni harchoz a költségvetésben többletforrást 
biztosított az ügyészségnek. A korrupció elleni ügyészségi szervezeti egységek, így a 
Központi Nyomozó Főügyészség korrupció elleni osztálya és a katonai ügyészségből 
szervezett régiós egységek felállításra kerültek. 
 
Az ügyészség büntetőjogi tevékenysége 
A büntetőjogi ügyészi tevékenység képezi az ügyészség munkájának nagyobbik részét. 
2011-ben az ügyészségre 1.155.615 ügy érkezett, ebből a büntetőjogi szakágban 
iktatott és elintézésre váró ügyek száma 987.846 volt. Az elmúlt évben 451.371 
bűncselekményt regisztráltak. A bűnelkövetők száma 112.895 volt, mintegy 12%-uk 
fiatalkorú (11.034) és gyermekkorú (2.714). 
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénynek (Be.) – a 72/2009. (VII. 10.) AB 
határozat alapján történő – az ügyész első, illetve másodfokú bírósági tárgyaláson való 
részvételét kötelezővé tevő módosítása ebben az évben és 2013-ban sem csökkenti a 
büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységgel kapcsolatos munkaterhet. 
2011-ben 52.037 ügyben, az ügyek 75%-ában került sor ügyészi részvétellel tartott 
első fokú tárgyalásra, amely a terheltek 72%-át, 68.271 terheltet érintett. A másodfokú 
eljárásban tárgyaláson befejezett ügyek száma 12.128 volt, amely az előző évhez 
képest több mint 10%-os emelkedést jelent, és 17,7%-kal emelkedett az ügyész 
nyilvános ülésen történt részvételének aránya is. A harmadfokú bíróság az ügyek 90%-
át bírálta el nyilvános ülésen, az ügyész részvétele itt is kötelező. A munkateher 
érdemi csökkenése a közeljövőben sem várható.  
A kötelező tárgyalási részvétel mellett a vádképviselet ellátásával járó feladatok 
mennyiségét tovább növelte a Be. 2011. július 13. napjától hatályos, ún. kiemelt 
jelentőségű ügyekkel kapcsolatos módosítása. Ezekben az ügyekben az eljárást soron 
kívül kell lefolytatni, és a vádlottat, valamint a vádat alátámasztó tanúkat a bírósági 
eljárásban elsőként az ügyésznek kell kihallgatnia. Ez a körülmény a vádképviseleti 
munkaterhet mennyiségében és minőségében is tovább növelte, hiszen ezzel is 
emelkedett a tárgyalási felkészülésre fordítandó idő. Változatlanul magas a számos 
terheltet érintő, bonyolult ténybeli és jogi megítélésű ügyek száma, amelyek közül 
több is a közvélemény érdeklődésének középpontjában állt.  
A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi tevékenység 
területén 2013-ban sem várható munkateher- és költségcsökkenés, és növekedhetnek a 
fogva tartási helyek ellenőrzéséhez szükséges gépjármű igénybe vételéhez szükséges 
költségek is.  
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Az ügyészség közigazgatási jogi és magánjogi tevékenysége 
 
Az Ütv. szakított az ügyészi törvényességi felügyelet hagyományos fogalmával: 
az ügyész a jövőben elsősorban az igazságszolgáltatás közreműködőjeként – 
törvényben biztosított perindítási, fellépési jogával élve – gyakorolja a 
közérdekvédelmi hatáskörét.  
A változás egyik várható következménye, hogy abban az esetben, ha az ügyészi 
törvényességi ellenőrzés hatálya alá tartozó szerv, személy nem ért egyet az ügyész 
jogsértéssel kapcsolatos álláspontjával, úgy az ügyész bírósághoz fordulhat. Miután az 
ügyész a korábbinál gyakrabban jelenik meg bíróság előtt, és fokozottabb lesz az 
alárendelt ügyészségek instruálása is, várható az ezekkel kapcsolatos utazási költségek 
növekedése. Ugyanakkor az Ütv. megszüntette a vizsgálatot, mint általános ügyészi 
eszközt, ezáltal e körben az utazási költségek (napidíj) csökkenése is lehetségessé 
válik.  
2012. május 31-ével bezárólag kártérítési és személyhez fűződő jog megsértése miatt 
243 keresetet nyújtottak be a Legfőbb Ügyészséggel szemben, s további 4 előzetes 
igénybejelentés érkezett. A bíróságok eddig  
– 1.698,5 millió forint kereseti követelés sorsáról döntve – jogerősen 58 ügyet fejeztek 
be. 4 ügyben összesen 41,3 millió forint összeg megfizetésére kötelezték a Legfőbb 
Ügyészséget. Ügyészségi jogkörben okozott kártérítés miatt jelenleg 5 olyan ügy van 
folyamatban, ahol a kereseti követelések összege meghaladja az 50,0 millió forintot. 
Az eddigi marasztalások összege jelentős mértékben meghaladja a korábbi években 
tapasztaltakat.  
 
Az ügyészségi informatika fejlesztése, nemzetközi tevékenység 
Az ügyészség az EKOP pályázat keretében, európai uniós támogatás segítségével 
2012-ben megvalósítja a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő, modulszerűen 
felépülő, integrált elektronikus irat- és dokumentumkezelő (EIR) rendszert. E körben 
fő feladat az ügyészségi szakrendszerek átalakítása, azonos alapokon működő 
megoldásának kialakítása az elektronikus ügyintézés feltételeinek biztosításához, a 
központi rendszerrel történő együttműködéséhez szükséges ügyviteli rendszer oldali 
felületintegráció és interfész-fejlesztés.  
Ez – az ehhez szükséges pénzügyi támogatás megteremtése és az adatbiztonsági 
elvárások maximális teljesítése mellett – a központi rendszerek redundáns kialakításán 
és a központok kapcsolatának létesítésén túl a másodlagos helyszínen egy informatikai 
központ működéséhez szükséges épület infrastruktúra (elektromos, gépészeti, tűzjelző 
és tűzoltó, illetve biztonsági rendszer) kialakításával valósítható meg.  
Az ügyészség nemzetközi kapcsolatai körében a legfelsőbb szintű kétoldalú találkozók 
száma 2012. évhez képest várhatóan emelkedni fog, míg az egyéni utazások 
nagyságrendje a korábbi évek átlaga szerint alakul, ebben azt az elvet követjük, hogy 
ügyész önköltséges külföldi rendezvényen csak kiemelt szakmai érdek alapján vehet 
részt. 
Az Ügyészek Nemzetközi Egyesülete (IAP) és az Európai Igazságügyi Képzési 
Hálózat (EJTN) mellett tagdíj befizetési kötelezettséggel járó tagságot más nemzetközi 
vagy európai szervezetben illetve hálózatban nem tervezünk. 
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Az ügyészi szervezet személyi állománya, képzés, továbbképzés 
 
Az ügyészi szervezet az elmúlt években – a minden tárgyaláson való ügyészi 
részvételre, a Be. módosításra és a korrupció elleni küzdelemre – kapott 
létszámfejlesztés folytán feladatait – szükség esetén a szakágak közötti létszám-
átcsoportosítással – a jelenlegi létszámmal oldja meg. 
Az ügyészi szervezet oktatási és továbbképzési tevékenységének tervezésénél az 
ügyészi utánpótlás képzése (fogalmazóképzés, titkárképzés), valamint az ügyészi 
továbbképzés – kiemelten a korrupció elleni küzdelem, a közlekedési, valamint a 
gyűlölet-bűncselekmények témaköre és a kriminalisztikai képzés – áll a középpontban. 
Ugyanakkor az új Büntető Törvénykönyv 2012. évi megalkotása folytán a büntetőjogi 
szakágat érintően az új kódex jelentős változásokat bevezető új joganyagának 
elsajátítása és az egységes jogalkalmazás biztosítása is többlet költségvetési forrásokat 
igényel. 
2011. szeptember 1-jétől a fiatalkorú terheltekkel szemben a bírósági szakban a helyi 
bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben, az eljárás a városi bíróságok hatáskörébe 
tartozik, így ezen ügyekben a vádat a helyi ügyészségek képviselik. A 
törvénymódosítás eredményeként nagyobb számú ügyész fiatalkorúak ügyészeként 
történt kijelölésére került sor, akik megfelelő speciális szakmai felkészültségére – 
elsősorban továbbképzések és instruálások számának növelésével – gondot kell 
fordítani.  
Az ügyészség tudományos és kutató intézményének, az Országos Kriminológiai 
Intézetnek a feladata a következő évben is a bűnözés kutatása, a kriminológia, a 
kriminalisztika és a büntetőjog-tudományok elméletének és gyakorlatának fejlesztése, 
továbbá a kutatási eredmények hasznosításának elősegítése lesz. 2013-ban várhatóan 
további feladatként jelenik meg az ügyészi munka értékelési rendszerének kidolgozása 
és az értékelés megvalósítása is. 
A 2013-as évet érintően egy OTKA projektre pályázatot adtunk be, amelynek 
elbírálása folyamatban van. 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 
 

     Millió forintban 
 

Megnevezés 
 

Kiadás 
 

Bevétel 
 

Támogatás 
Engedélye-

zett 
létszám (fő) 

Költségvetési szervek 36.730,8 88,0 36.642,8 4.651 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 72,0  72,0  

 
A fejezet eredeti kiadási előirányzata 2012. évhez képest 66,8 millió forinttal csökkent. 
 
A kiadási előirányzat biztosítja a jogszabály-változásból, illetve feladat növekedésből 
adódó alábbi kötelezettségek teljesítését is: 

• Az Üjt. változásához kapcsolódó szintrehozás 2013. évi hatását 
• Ügyészi szervek új elhelyezésének forrásigényét és többletkiadásait. 

A fejezet eredeti bevételi előirányzata 0,5 millió forinttal nőtt. 
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Központosított bevételként 5,0 millió forint bírságbevétel került 
megtervezésre. 
 
III. A célok elérésének módja 
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 
 
Az Ügyészség Magyarország központi költségvetésében önálló fejezetet alkot, mely 
tartalmazza a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges 
előirányzatokat. 
Az Ügyészség fejezet irányításáért felelős, a fejezetet irányító szerv vezetője a legfőbb 
ügyész. 
A fejezethez egy költségvetési szerv a Legfőbb Ügyészség tartozik.  
A költségvetési szerv területileg, feladatellátásban elkülönült, a gazdálkodás keretéül 
szolgáló részelőirányzatokkal rendelkező kötelezettség-vállalási joggal felruházott, 
előirányzat-felhasználási keretszámlával és kincstári kártyafedezeti számlával 
rendelkező nem jogi személyiségű alárendelt egységei: Legfőbb Ügyészség Gazdasági 
Hivatala, fellebbviteli főügyészségek, fővárosi/megyei főügyészségek, Központi 
Nyomozó Főügyészség, Országos Kriminológiai Intézet. 
Az Ügyészség közfeladata az Alaptörvényben rögzített ügyészségi tevékenység. 
Illetékessége Magyarország területére terjed ki. 
 
 
 

          Millió forintban 
 

1. Cím Ügyészségek 
 

Kiadás 
 

Bevétel 
 

Támogatás 
Engedélye-

zett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
35.838,5 

 
87,5 

 
35.751,0 

 
4.626 

Változások jogcímenként     

– Fejezeten belüli átcsoportosítás 
3. Címre - EU tagságból eredő 
feladatok tervezett 
előirányzatának növelése 

– Álláshely átalakítás belső 
átcsoportosítással (alügyészből 
fogalmazó) 

 
 

- 13,0 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

- 13,0 
 
 

 
 
 
 
 
 

12 
Egyéb többletek 
– Az Üjt. változásához kapcsolódó 

szintrehozás 2013. évi hatása 
– Ügyészi szervek új 

elhelyezésének forrásigénye és 
többletkiadásai 

– Többletbevétel 

 
 

300,8 
 
 

604,0 
 

0,5 

 
 
 
 
 
 
 

0,5 

 
 

300,8 
 
 

604,0 

 
 

10 
 
 

3 

2013. évi javasolt előirányzat 36.730,8 88,0 36.642,8 4.651 
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III. 2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 
 

EU tagságból eredő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
Az EU tagságból eredő feladatok jogcímen rendelkezésre álló előirányzat az Európai 
Unió szakmai szervezeteként működő EUROJUST munkájában résztvevő, hazánkat 
nemzeti tagként képviselő ügyész, tartós külszolgálatával kapcsolatos kiadást 
finanszírozza. A nemzeti tag személyében történő változással összefüggő kiadási 
előirányzat növekedést tartalmazza. 

 
Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
29,0 

  
29,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás  
1. Címről 

 
13,0 

  
13,0 

2013. évi javasolt előirányzat 42,0  42,0 

 
Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 
 
A jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata a bíróságok jogerős ítéletével 
megállapított kártérítési követelések pénzügyi fedezetének biztosítására szolgál. Az 
előirányzatot a 2012. évivel azonos összegben tervezte a fejezet. 

 
Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
30,0 

  
30,0 

2013. évi javasolt előirányzat 30,0  30,0 

 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Polt Péter 
legfőbb ügyész 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
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Kondíciók 

A 2013. évtől átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer 
is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ezzel 
együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb 
része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra 
kerül a központi költségvetésbe. 
 
A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás 
átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az 
eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az 
ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek 
szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő 
finanszírozási technikát igényelnek. 
 
A helyi önkormányzatok feladataihoz 2013-ban a központi költségvetés mintegy 647 milliárd 
forinttal  járul hozzá, mely a 2012. évi támogatás 62%-a. A feladatellátás átvételével 
párhuzamosan az önkormányzati források közül kiszabályozásra kerül a helyben maradó 
személyi jövedelemadó 5 százalékpontja (a fennmaradó 3 százalékpont állami támogatássá 
konvertálódik), a gépjárműadó 45%-a (15%-nyi rész az általános támogatás egyik forrása 
lesz), illetve a teljes – 2012-ben már csak a megyei jogú városi önkormányzatokat és a 
Fővárosi Önkormányzatot megillető – illetékbevétel. 
 
A 2013. évi támogatások alakulását a következő táblázat mutatja be. A táblázat egyes 
sorainak tartalma részletesen az alábbiakban kerülnek bemutatásra. 
 

A helyi önkormányzatok 2013. évi állami támogatásai 
 

millió forint 

Megnevezés Állami 
támogatások 

SZJA  
bevételek 

2012. évi előirányzat 928 813,4 113 117,4 

Állami támogatások és SZJA bevétel együtt 1 041 930,8 
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék zárolása -12 000,0 
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése  
jogcímből zárolás -4 000,0 
A szekszárdi Német Színház támogatásának átcsoportosítása 
az EMMI fejezetbe -32,4 

2013. évi bázis irányszám 1 025 898,4 

Pedagógus életpályamodell többletigénye 12 512,0 
A fővárosnak a BKV működtetésére nyújtott támogatás 
csökkentése -10 000,0 

Önkormányzati szervezetfejlesztés miatti megtakarítás -15 000,0 

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési 
pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 3 750,0 
Megyei jogú városok által átvett könyvtárak, múzeumok 
(KIM-t ől) 5 500,0 
2013. évi irányszám (fejezeti átadások nélkül) 1 022 660,4 
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Illetékbevételek 12 328,6 
Gépjárműadó 44 100,0 

2013. évi irányszám a fejezeti átcsoportosításhoz 
figyelembe vett gépjárműadó és illetékbevételekkel 1 079 089,0 
    

Fejezeti átcsoportosítások 

EMMI fejezetbe átkerülő források iskolapedagógus bérre -334 600,0 
ebből:     

támogatás -251 300,0 
SZJA  -42 171,4 

illetékbevétel -12 328,6 
gépjárműadó (40%) -28 800,0 

EMMI fejezetbe átkerülő forrás az iskolái szakmai 
munka feltételeinek támogatására -11 335,8 

                                            ebből: 

támogatás -11 335,8 

EMMI fejezetbe átkerülő források szociális szakellátásra -37 252,9 
ebből:   

támogatás -20 074,9 
SZJA (1%) -13 578,0 

gépjárműadó (5%) -3 600,0 

KIM fejezetbe átkerülő források (járási 
kormányhivataloknak működési célra) -29 605,0 

ebből:     
támogatás -29 605,0 

KIM fejezetbe átkerülő források (ellátottak juttatásaira) -19 085,9 
ebből:   

támogatás -19 085,9 
2012. évi irányszám (állami támogatások) 647 209,4 0,0 

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék zárolása 
 
A 2013. évi helyi önkormányzati támogatási keretszámok a 2012. évi költségvetési törvény 
27. §-ának (10) bekezdése szerinti fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék zárolásának 
figyelembevételével kerültek kialakításra.  
 
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímből zárolás 
 
A Kormány az 1122/2012. (IV. 25.) határozatában (a továbbiakban: Kormányhatározat) 
döntött a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről, 
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melynek keretében – többek között - az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésén 
4 milliárd forint zárolását rendelte el.  
 
EMMI fejezetbe átkerülő forrás színházi fenntartóváltás miatt 
 
A szekszárdi Német Színház már 2012. év folyamán átkerült a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata fenntartásába, így működtetésének támogatása –32,4 millió forint – 
átcsoportosításra kerül az EMMI fejezetbe. 
 
Pedagógus életpálya-modell többletigénye 
 
A Kormányhatározat 7. pontja szerint a Kormány egyetért a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény szerinti új pedagógus életpálya-modell 2013. szeptember 1-jétől történő 
bevezetésével, amennyiben a makrogazdasági és a költségvetési feltételek lehetővé teszik. 
A IX. fejezetben az óvodapedagógusok életpálya-modellből eredő többlete kerül 
megjelenítésre (12,5 milliárd forint). 
 
A fővárosnak a BKV működtetésére nyújtott támogatás csökkentése 
 
A Kormányhatározat 9. pontja, és a Széll Kálmán Terv 2.0 alapján a fővárosi helyi közösségi 
közlekedés támogatása a 2013. évre – a 2012. évhez képest – 10 milliárd forinttal 
mérséklődik. További 23 milliárd forint a jövedelemkülönbség mérséklés során történő 
beszámítás törlésével kerül a fővárosnál biztosításra. Ezzel párhuzamosan a fővárosi helyi 
közösségi közlekedést szolgáló központosított előirányzat megszűnik.  
 
Önkormányzati szervezetfejlesztés miatti megtakarítás 
 
Az új önkormányzati törvény szerint a 2000 főnél kisebb önkormányzatok 2013-tól közös 
hivatalalt kell alakítsanak. Az ebből éves szinten körülbelül 9 milliárd forint bérmegtakarítás 
és 6 milliárd forint dologi kiadás megtakarítás érhető el. 
 
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása 
 
Az EU Önerő Alap 2013. évi előirányzatán 3,75 milliárd forint növekmény került 
megtervezésre az ivóvíz minőség javítást szolgáló beruházásokra, és az egyéb beruházásokra 
tekintettel.  
 
Megyei jogú városok által átvett könyvtárak, múzeumok (KIM-t ől) 
 
Az 1094/2012. (IV. 3.) Korm. határozat értelmében a megyei könyvtárak és megyei 
múzeumok, valamint kulturális és közgyűjteményi feladatokat ellátó alapítványok, 
közalapítványok és gazdasági társaságok a megyeszékhely megyei jogú városok, a megyei 
múzeumok tagintézményei pedig az illetékes települési önkormányzatok fenntartásába 
kerülnek át. 
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Más fejezetekbe átkerülő forrásokról 

EMMI fejezetbe átkerülő források iskolapedagógus bérre 
 
Tekintettel arra, hogy az iskola pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők 
állami alkalmazottak lesznek, bérük finanszírozását közvetlenül a központi költségvetésből 
kell biztosítani. Ezért közel 335 milliárd forint a jövőben az EMMI fejezetében szolgálja ezt a 
feladatot, ami részben a korábban is ilyen jogcímű állami támogatások (251,3 milliárd forint), 
valamint az önkormányzatokat 2012-ig megillető gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó 
személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevétel együttes összegének (83,3 milliárd 
forint) a központi költségvetési támogatássá való átkonvertálásából tevődik össze.  
 
EMMI fejezetbe átkerülő forrás az iskolai szakmai munka feltételeinek támogatására 
 
Az oktatás-nevelés állami feladatellátása megfelelő szakmai színvonalának garantálása 
érdekében elengedhetetlen, hogy a taneszközöket megfelelő mennyiségben és minőségben az 
ágazati minisztérium biztosítsa. A korábban hasonló jogcímű állami hozzájárulások 
átcsoportosítása teremti meg ennek a fedezetét 11,3 milliárd forint összegben. 
 
EMMI fejezetbe átkerülő források szociális szakellátásra 
 
A megyei önkormányzati feladatok átvételével 2012-ben megkezdődött folyamata a jövő 
évben a teljes szakellátási felelősség állami feladattá tételével folytatódik. A feladatátadás 
miatt mintegy 20 milliárd forint önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás, valamint 
1 százalékpont helyben maradó személyi jövedelemadónak és 5% gépjárműadónak 
(együttesen 17 milliárd forint) megfelelő forrás csoportosul át a szaktárca fejezetébe. 
 
KIM fejezetbe átkerülő források (járási kormányhivataloknak működési célra) 

 
A ma még az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által 
ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az ügyek zöme a 2013. január 1-
jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül. A változások miatt a gyámügyi és 
okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó 
támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része, összesen mintegy 
30 milliárd forint a KIM fejezetébe kerül át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok 
működésének biztosítása céljából. 
 
KIM fejezetbe átkerülő források (ellátottak juttatásaira) 
 
A járások kialakításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől a járási 
kormányhivatalokhoz kerülnek az egyes segélyek, így az ápolási díj, az időskorúak járadéka, 
az óvodáztatási támogatás kifizetése. E feladatok ellátásához a KIM-hez kerül az eddig a IX. 
fejezetben erre a célra biztosított támogatások 11 havi összege, összesen 19,1 milliárd forint 
összegben. 
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A IX. fejezetben maradó támogatások 

 
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 
 
Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett 
önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi 
adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy - az önkormányzatok 
jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja.  
 
Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati 
törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó 
elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételek meghatározott mértékével (a 
gépjárműadó önkormányzatoknál maradó része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, 
valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez 
biztosít a központi költségvetés támogatást. 
 
A 2013. évben 4,9 milliárd forint szolgálja a megyei önkormányzatok feladataihoz 
kapcsolódó működési kiadások támogatását, megyei önkormányzatok működésének 
támogatása címen. 
 
Tartalékok 
 
Fentiek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati 
törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék 
(önkormányzati fejezeti tartalék, 49 milliárd forint előirányzattal), a közfeladatok 
változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra pedig szerkezetátalakítási tartalék (35 
milliárd forint előirányzattal) szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors és rugalmas beavatkozási 
lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő esetleges pénzügyi 
feszültségekre. 
 
A megyei önkormányzatok 2013. évi váratlan működési kiadásai támogatására – működési 
bevételeik figyelembevételével – 1,5 milliárd forint megyei önkormányzati tartalék szolgál. 
 
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 
igénybevételének feltételei alapvetően nem módosulnak, előirányzata 100,0 millió forint 
marad. 
 
Az ezen a címen felhasználható összeg a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi 
önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvételének visszterhes 
kamattámogatására, valamint a pénzügyi gondnok díjára igényelhető. Az adósságrendezési 
eljárásban közreműködő pénzügyi gondnok díja legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 millió 
forint lehet.  
 
Az átengedett bevételek rendszerének átalakítása 
 
A helyi önkormányzatoktól az államhoz történő feladat-átcsoportosítással egyidejűleg az 
államhoz kerülő feladatok finanszírozásához szükséges, eddig az önkormányzatokat megillető 
átengedett források rendszere is újragondolásra kerül. 
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Az államhoz kerülő feladatok finanszírozásával összefüggésben 2013. évtől megszűnik a 
főváros és a megyei jogú városok illeték bevételi részesedése. Főként szintén a 
feladatváltozásból eredően a gépjárműadó átengedés mértéke is csökken, 100%-ról 40%-ra, 
továbbá a helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés megszűnik (a feladat-
átcsoportosításhoz kapcsolódó részük átkerül az érintett fejezetbe, a feladat-átcsoportosítással 
nem érintett pedig a fentebb említett általános jellegű támogatásba épül be).  
 
A jövedelemkülönbség mérséklés rendszere is megszűnik, helyette az átalakított támogatási 
rendszer egésze, benne pedig elsősorban a fentebb említett általános működési támogatás 
segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. 
 
A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az 
ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, 
és helyben járul hozzá a feladatokhoz.  
 

Köznevelés 

A Kormány döntése értelmében a nemzeti köznevelési rendszert azzal a céllal kell újjáépíteni, 
hogy az minden gyermek számára megadja a valódi lehetőséget és esélyt a lelki – szellemi –
testi szempontból egyaránt igényes és építő neveléséhez, oktatásához.  
 
Az átalakítás sikeres elvégzéséhez függetleníteni szükséges az oktatás színvonalát az 
önkormányzatok anyagi helyzetétől, és az államnak meghatározó szerepet kell vállalnia a 
köznevelésben, ami az esélyegyenlőség növelésével párhuzamosan az intézményrendszer 
átalakítását is eredményezi. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kimondja az állam felelősségét, illetve 
azt, hogy az állami feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen 
megújuló formájában él tovább. 

− Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. A nevelő munkához szükséges 
támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, 
hogy az itt dolgozó – a szaktörvény feladatszervezési (csoport átlag létszám, 
foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – 
pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó 
törvényi szabályozás kötelező szintjén teljes mértékben biztosítja, továbbá hozzájárul 
az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.  

− Emellett az önkormányzatok – főszabály szerint – állják az iskolák üzemeltetési 
költségeit, valamint a gyermekek étkeztetését, ez utóbbi nevesített állami támogatása 
mellett.  

− Az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról az iskolai oktatás 
területén, hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének 
finanszírozását átvállalja, közvetlenül biztosítja, ugyanúgy, mint a szakmai munka 
dologi kiadásait. Ez azt jelenti, hogy ezek forrása a jövőben az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetében szolgálja a feladatot.  

 

A fenti feladatmegosztást követi a köznevelés ágazati irányításának a változása is. A szakmai 
feladatokkal összefüggő fenntartói jogokat 2013. január 1-jétől a szakminiszter, az 
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irányítása alatt álló országos intézményfenntartó központon, illetve az ehhez kapcsolódó 
megyei, járási (tankerületi) intézményfenntartói hálózaton keresztül gyakorolja. 
 
E feladatmegosztási és irányítási rendszert a következő forráselosztási és finanszírozási 
konstrukció támasztja alá. Alapelv, hogy a feldatok mozgását a pénzügyi források is követik, 
hiszen a társadalom számára mindez csak az új feladatok belépésével kerülhet többe.  
 
A köznevelési feladatrendszer egészének újjászervezésében érintett jelenleg még helyi 
önkormányzati kört tekintve mintegy 830,0 milliárd forint működési kiadással számol a 
költségvetés. Ebbe beleértendők a gyermekétkeztetés, és a 2013/2014 tanévtől induló 
pedagógus életpályával kapcsolatos kiadások is. Az intézményi saját bevételeket figyelembe 
vevő ún. nettó működési kiadás várhatóan 715,0 milliárd forint lesz, amiből 488,2 milliárd 
forint az érintett összes pedagógus és a munkájukat közvetlenül segítők bére és járuléka.  
 
A 2013. évi finanszírozás fókuszába kerülő pedagógus bérek összességének a forrása a 
következők szerint alakul: 

− a korábban ilyen jogcímű állami hozzájárulások és támogatásokból (ezzel megszűnvén 
a külön jogcímek indokoltsága is) 311,7 milliárd forint, 

− a csökkenő helyben maradó személyi jövedelemadót helyettesítő támogatásként 
31,7 milliárd forint, 

− a pedagógusi életpálya tanévváltáshoz kapcsolódó bevezetésével költségvetési 
többlettámogatásra 56,4 milliárd forint, 

− a központi költségvetésbe „átszabályozott” önkormányzati sajátos bevételekből 
(gépjárműadó 40%-a, 2013-ra figyelembe vehető személyi jövedelemadó 4%-a, 
illetékbevétel 100%-a) 88,4 milliárd forint. 

 
Az óvodák szakmai-dologi kiadásaihoz és üzemeltetéséhez a központi költségvetés célzott és 
nevesített támogatást biztosít. A gyermekétkeztetés finanszírozása változatlan marad. E 
tételek forrásául a korábban is az önkormányzati fejezetben ilyen jogcímen jelentkező állami 
hozzájárulások és támogatások szolgálnak.  
 
Az iskolák szakmai dologi kiadásait az állam közvetlenül fedezi. 
Az iskolák üzemeltetését (rezsi költségek, felújítás, technikai személyzet bére), – 
főszabályként – az ingó és ingatlan vagyont tulajdonló önkormányzatok az állami feladatokra 
át nem csoportosított sajátos bevételeikből (gépjárműadó megmaradó része, helyi adók teljes 
bevétele) oldják meg, ami indokolt esetben az önkormányzati fejezeti tartalékból egészíthető 
ki.  
 
Mindezek előre bocsátásával a köznevelés finanszírozása 2013-ra a következők szerint 
módosul: 

− Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetébe csoportosul át az iskolai 
pedagógusok és szakmai munkájukat közvetlenül segítők bérének forrásául (a már 
jelzett 488,2 milliárd forintból) 378,4 milliárd forint, valamint a szakmai dologi 
kiadások fedezetéül 11,3 milliárd forint.  

− A helyi önkormányzatok támogatása fejezetbe a köznevelési feladatokat három 
jogcímen támogatja a központi költségvetés. 

= Az óvoda pedagógusok és szakmai munkájukat közvetlenül segítők bérének 
támogatására (488,2 milliárd forint további része) 109,9 milliárd áll 
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rendelkezésre. Havi folyósításában a Kincstár kap kulcsszerepet, hiszen 
közvetlenül kapcsolódik a központosított illetményszámfejtési rendszer 
eredményéhez. A havi támogatás mértéke a számfejtett kereseteknek, a 
szaktörvényi nevelésszervezési paraméterek és a kötelező kereseti elemek 
szerinti arányos összege lesz. 

= A települések által fenntartott óvodák szakmai és üzemeltetési kiadásait a büdzsé 
17,0 milliárd forinttal segíti. Elosztása az ilyen célú kiadások arányában történik.  

= A gyermekétkeztetés támogatása mind összegben, mind konstrukciójában 
változatlan. Erre 29,5 milliárd forint szolgál. 

 
 
Szociális és gyermekjóléti ellátás  
 
A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változások várhatók 2013. évben. A 
szaktörvényi módosulásokról az Országgyűlés ugyan még nem döntött, a költségvetési 
törvényjavaslat ágazati támogatásai ugyanakkor már visszatükrözik a kormányzat 
célkitűzéseit. E célkitűzések egyrészt az ellátórendszer ismert anomáliáinak megszüntetése, a 
feladat-ellátási kötelezettségek újrastrukturálása és a feltételek egyszerűsítése irányába 
mutatnak. A módosítások értelmében az önkormányzati szektor szerepe az alapellátások 
területére fog koncentrálódni, az érintettek minél komplexebb „otthonközeli” ellátása 
érdekében.  
 
A szociális és gyermekjóléti feladataik ellátásához az önkormányzati rendszer 2013-ban 
összesen 220,7 milliárd forint költségvetési támogatással számolhatnak. Ez gyakorlatilag 
megegyezik azzal az összeggel, amelyet 2012-ben is biztosított a költségvetés a segélyezési és 
alapellátási feladatok biztosításához. 

A szakellátások biztosításának kötelezettsége – ahogyan ez a későbbiekben 
bemutatásra kerül – átkerül az állam felelősségébe, ezzel együtt a szükséges források 
EMMI fejezetbe történő átcsoportosítására is sor kerül.  

 
Az egyes területek főbb jellemzői az alábbiakban összegezhetők. 
 
 
Pénzbeli ellátások 
 
A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző 
hatásköréből: a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől a normatív ápolási díjról, az 
időskorúak járadékáról és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak 
dönteni. Ezek 11 havi forrása (19,1 milliárd forint) így kikerül a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetből, és átadásra kerül a KIM fejezet részére. 
 
A jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategória 
egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző 
élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek 
különbözőségéből eredő eltéréseket).  
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A szakmai elképzelések szerint a létalap: 
- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező 

háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide 
tartozna mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális 
segély),  

- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert 
egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási 
támogatást). 

 
 
Ezen ellátásokhoz a költségvetési törvényjavaslat két forrásból biztosít forrást:  

- a létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása elnevezésű, 117,0 milliárd forintos 
előirányzat a ténylegesen kifizetett segélyek után a költségvetésből visszaigényelhető 
meghatározott támogatás-hányadot biztosítja; 

- a hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 39,1 milliárd forintos előirányzata – a 
települések szociális kiadásai arányában elosztva – a létalap-segélyek kifizetésének 
„önrészéhez”, a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz, valamint az 
önkormányzatok saját hatáskörű krízissegélyezéséhez járul hozzá.  

 

 
Alapszolgáltatások és szakellátások 
 
Az alapellátások terén a jelenlegi bonyolult, és a feladatok tételes meghatározásán nyugvó 
szakmai és költségvetési előírások egyszerűsítése a cél. Ennek megfelelően 2013-ban 
megszűnik az ellátott feladatok tételes felsorolásán alapuló támogatás-biztosítás, a 
költségvetési törvényjavaslat egy előirányzaton, 63,9 milliárd forint összegben biztosít forrást.  
 
Kiemelendő, hogy ez az összeg 15 milliárd forinttal magasabb, mint az önkormányzati 
alapellátásokra 2012-ben fordított támogatás. A többlet ágazaton belül került 
átcsoportosításra, a pénzbeli ellátásokhoz nyújtott hozzájárulás terhére. Cél ugyanis, hogy az 
önkormányzatok ne segélyt biztosítsanak azon rászorulók részére, akiknek az élethelyzete 
természetbeni, szolgáltatási segítséggel jobban kezelhető. Ezen átcsoportosítás ugyanakkor 
nem veszélyezteti a pénzben nyújtandó ellátások fedezetét.  
 
A fenti egyösszegű előirányzat szakmai kritériumok alapján, a valóban rászorulók minél jobb 
színvonalú ellátásának szem előtt tartásával kerül majd elosztásra. E területen – a jelenleg is 
zajló szakmai munkákra alapozva – a szaktörvények az önkormányzati kötöttségek jelentős 
enyhítését is megcélozzák, amely segíteni fogja a valós igényeken nyugvó szolgáltatási 
csomagok kialakítását.  
 
A térségi szerepet betöltő szakellátások átalakítása 2013-ban kiteljesedik: a megyei 
önkormányzati feladatok átvételével 2012-ben megkezdődött folyamat jövő évben a teljes 
szakellátási felelősség állami feladattá tételével folytatódik, egységessé téve a központi 
irányítást ezen a területen.  
 
Ennek eredményeképpen megvalósulhat az intézményrendszer hosszabb távú racionalizálása. 
A feladatátadás miatt mintegy 20 milliárd forint önkormányzatokat megillető normatív 
hozzájárulás, valamint 1százalékpont helyben maradó személyi jövedelemadó és 5% 
gépjárműadó (együttesen 17 milliárd forint) csoportosul át a szaktárca fejezetébe. 

95



 

 

Nyári gyermekétkeztetés 
 
A gyermekszegénység elleni program keretében 2013. évben is 2,4 milliárd forint 
központosított előirányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének 
megszervezését. Az előirányzatból támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, 
akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak.  
 
 
Egyéb ágazati feladatok  

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2013-ban jelentősen eltér a 
korábbi évek gyakorlatától. 2012-ben a kultúra támogatása része volt a települési 
önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai jogcím 
előirányzatának. 2013. évben viszont a kulturális feladatokra – azon belül a kulturális javak 
védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra –
szolgáló támogatás önállóan és kötött felhasználásúan jelenik meg a javaslatban. A 17,6 
milliárd forintos előirányzat a települési és a megyei/fővárosi önkormányzatok, valamint a 
többcélú kistérségi társulások kulturális feladataira szolgáló támogatások, a MIK-ek 
fenntartásából a megyei jogú városokhoz kerülő megyei múzeumok és könyvtárak 
támogatásából került kialakításra.  

Kedvez a szakmai elvárásoknak, hogy az előirányzat elosztásáról az ágazat irányítását végző 
minisztérium rendeletben dönthet. Ennek megfelelően a „szakmának” lehetősége lesz arra, 
hogy az egyes területekre megfelelő támogatást biztosítson.  
 
A színházak támogatási rendszerét 2013-ban is az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX törvény (Emtv.) 
határozza meg. A települési önkormányzatokat az általuk fenntartott illetve támogatott 
előadó-művészeti szervezetek támogatására összesen 11,8 milliárd forint illeti meg. Ez 
csaknem megegyezik az előző évi előirányzattal. A változás oka, hogy a szekszárdi Német 
Színház már 2012. év folyamán átkerült a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
fenntartásába, így működtetésének támogatása –32,4 millió forint – átcsoportosításra kerül a 
költségvetés megfelelő központi fejezetébe. 
 
A települési önkormányzatok támogatásában maradó előadó-művészeti szervezetek 
szaktörvényben maghatározott szempontok szerinti minősítését és ehhez kapcsolódóan a 
művészeti ösztönző és létesítménygazdálkodási célú működtetési támogatás felosztását a 
benyújtott javaslat nem tartalmazza a döntésre vonatkozó eljárásrend szabályai miatt. Ez a 
későbbiekben módosító indítvánnyal kerülhet kiegészítésre. 

Az Emtv. 17. § (5)  bek. előírása szerint június 10-ig kell adatot szolgáltatni a 
szervezeteknek, ami alapján a művészeti bizottságok (Színházművészeti Bizottság, 
Zeneművészeti Bizottság és Táncművészeti bizottság) értékelik az előző évi teljesítményt, 
az objektív mutatókat, a művészeti értéket és javaslatot készítenek a Nemzeti Előadó-
művészeti Érdekegyeztető Tanács (NEÉT) számára  A Tanács véleményezés után döntésre 
felterjeszti a támogatási felosztást a kultúráért felelős miniszterhez.  

 
A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai 
támogatása központosított előirányzat alapján a települési önkormányzatok – csak úgy, mint 
eddig – a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai, 
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műszaki fejlesztéséhez, valamint a muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez juthatnak 
pályázati úton támogatáshoz. A fejlesztési célok megvalósításához – 2012. évinél 260 millió 
forinttal magasabb összeg – 780 millió forint áll rendelkezésre.  
 
Az „ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatására az előző 
évivel megegyezően 100,0 millió forint áll rendelkezésre. A hozzájárulásban azon „art” mozit 
fenntartó, vagy támogató helyi önkormányzatok részesülhetnek, amelyek vállalják, hogy a 
támogatással e mozik digitális vetítésre történő átállásának műszaki, technikai feltételeit 
biztosítják 
 
 
Központosított előirányzatok  

2013-ban változatlan forrással és szabályozás mellett működik tovább a lakossági 
közműfejlesztés támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, a 
határátkelőhelyek fenntartásának támogatása, a helyi szervezési intézkedésekhez 
kapcsolódó többletkiadások támogatása és az ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt 
szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása. 
 
Az egyes ágazati részeknél leírtakon túlmenően a központosított előirányzatokat érintően az 
alábbi változások történtek.  
 
A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása előirányzat a 2012. évivel azonos 
összegben, továbbra is 4,5 milliárd forinttal szolgálja a lakossági díjak csökkentésének célját, 
a kiugróan magas szolgáltatási költségekkel rendelkező településeken. 2013-tól először 
azonban a támogatás településenkénti összegének megállapítása során figyelembe kell venni 
az adott önkormányzat lakosainak szociális helyzetét is. 
 
Új központosított előirányzatként jelenik meg a korábban a normatív hozzájárulások között 
szereplő lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása. Az előirányzat összege 
144,8 millió forint, ami megegyezik annak 2012. évi összegével. A támogatás az 
összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett lakossági 
folyékony hulladék mennyisége (m3) után illeti meg azon települési önkormányzatokat, 
amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el 
nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről 
ártalmatlanítás céljából – a hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján szervezett 
hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – gondoskodnak. A támogatás a fajlagos lakossági 
ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. 
 
Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatására a 2013. évben 13,9 milliárd forint előirányzat áll 
rendelkezésre, mely a (zárolással csökkentett) 2012. évihez képest 3,75 milliárd forinttal 
magasabb. 2012-ben módosító javaslat következtében a támogatható célok közé bekerült a 
szociális város-rehabilitáció. Az így kibővült támogatási célok köre 2013-ban változatlan 
marad, elsősorban továbbra is az uniós derogációs kötelezettségekkel összefüggő 
fejlesztéseket szolgálja.  
 
Változást jelent az alanyi jogosultak körében, hogy 2013-tól a támogatásra már a megyei 
önkormányzatok is pályázhatnak.  
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Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása előirányzat keretében a 
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, az óvodai, iskolai 
és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítása, valamint a közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósítása kerül támogatásra.  
Ezen önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre a költségvetési törvényjavaslat a 
2012. évi (zárolással csökkentett) előirányzatnál 200 millió forinttal többet, 700 millió 
forintot biztosít. 
 
A 2012. évi (zárolással csökkentett) előirányzattal megegyező összegű támogatás áll 
rendelkezésre a feladatok 2013. évi ütemére a Széll Kálmán tér felújításának, a térség 
tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztésének támogatása, a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása, az 
egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 
támogatása, valamint a római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása 
jogcímeken. 
 
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása előirányzaton – a tavalyival megegyező 
összegben – 1250,0 millió forint áll rendelkezésre a települési önkormányzati 
intézményrendszerben foglalkoztatottak 2012. december havi keresete után járó 
bérkompenzációjának támogatására. A támogatás a települési önkormányzatokat a 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 
371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg. 
 
A 2013. évtől megszűnik a helyi közösségi közlekedés támogatása, valamint a pécsi Zsolnay 
Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása. 
 

A helyi önkormányzatok fejlesztési célú állami támogatásai  

 
A fejlesztési támogatások alakulása 

millió forint 

Megnevezés 2012. évi 
irányszám 

2013. évi 
irányszám 

Változás (2013. évi 
irányszám/2012. évi 

irányszám) 
%-ban  összegben 

Címzett és céltámogatás 350,0 35,0 10,0 -315,0 
Vis maior támogatás 8 000,0 8 000,0 100,0 0,0 

Fejlesztési központosított előirányzatok 26 950,0 19 520,0 72,4 -7 430,0 

Fejlesztési támogatások összesen  35 300,0 27 555,0 78,1 -7 745,0 
 
2013. évben sem címzett, sem céltámogatással nem indul új beruházás, a költségvetési 
törvényjavaslat ugyanakkor biztosítja a fedezetet a korábbi évek kötelezettségvállalásainak, 
illetve maradványainak kifizetéséhez.  
 
A vis maior támogatás előirányzata 2013-ban – az előző évhez hasonlóan – 8 000,0 millió 
forint, mely váratlan és rendkívüli események kezelésére szolgál. A támogatás 
vonatkozásában rendszerjellegű változás nem várható. Az önkormányzatoknál felmerült 
indokolt és igazolt védekezési költségek egy összegben kerülnek megtérítésre, a 
helyreállításokhoz kapcsolódó támogatás – a közpénzek hatékonyabb, átláthatóbb 
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felhasználását szem előtt tartva – teljesítésarányosan kerül kifizetésre. Tekintettel arra, hogy 
2011. évben a szabályozás általános érvénnyel került kialakításra, biztosítva a vis maior 
helyzetek folyamatos kezelését, így 2013-ban nincs új rendeletalkotási kötelezettség e 
területen. 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Pintér Sándor Dr. Matolcsy György 
belügyminiszter nemzetgazdasági miniszter 
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X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM  
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I. A célok meghatározása, felsorolása  
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) céljainak meghatározásánál két fő 
szempontot kell figyelembe venni: 
- külső feltételeknek való megfelelés, 
- adott keretek között a lehető leghatékonyabb és legeredményesebb működés, a 

szakpolitikai célok végrehajtása, szükség esetén ezek prioritás alapú rangsorolása. 
 
A külső feltételek, adottságok között kiemelt szerepet töltenek be a gazdasági-költségvetési 
keretek, meghatározzák a KIM 2013. évi gazdálkodásának főbb összegeit, keretszámait.  
 
 
A KIM legfontosabb 2013. évi szakmapolitikai céljai az alábbiak.  
 
Területi közigazgatás átalakításának folytatása 
 
A területi közigazgatás átalakítási folyamata 2013-ban folytatódik. A Jó Állam 
kialakításának egyik elemeként 2013. január 1-jével ismét létrejönnek a magyar 
közigazgatás egykor szerves egységét képező járások. A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok kirendeltségeként felálló kerületi és járási hivatalok legfontosabb feladata 
a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz.  
 
 
Jó Állam kialakítása, a közigazgatás fejlesztése, megújítása 
 
2011. június 10-én került közreadásra a Jó Állam megteremtését, a közigazgatás 
újjászervezését, fejlesztését megalapozó Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program. 
A Program tartalmazza a célok elérésének intézkedési tervét a 2011-2013. közötti időszakra. 
Az intézkedési terv szerinti ütemezésben szerepelnek 2013-ra vonatkozó feladatok, 
amelyeket az alábbi táblázat tartalmaz. 
 
Az intézkedési terv forrását nagyrészt az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program 
(ÁROP) és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) biztosítja, így az uniós 
társfinanszírozású projektek megvalósítása a Magyary Program végrehajtása szempontjából 
is kiemelt feladat. 
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Célok Intézkedés Felelős Forrás Határid ő 
sz

er
ve

ze
t 

Áttekintjük és hatékonyabbá tesszük a 
kormányhivatalok, központi hivatalok és 
háttérintézmények rendszerét. 

minden 
minisztérium 

ÁROP 2013.12.31 

Kialakítjuk a szervezeti működést 
elősegítő korszerű informatikai 
infrastruktúrát. 

NFM, KIM, VM EKOP 2013.12.31. 

A minőségmenedzsment eszközei révén 
javítjuk a szervezeti teljesítményt a 
közigazgatás szervezeteinél. 

minden 
minisztérium 

ÁROP 2013.12.31 

fe
la

da
t Az esélyegyenlőség érvényesítése, a 

társadalmi felzárkózás érdekében a 
közigazgatási szervezetrendszert érintő 
intézkedéseket vezetünk be. 

KIM ÁROP 2013.12.31. 

el
já

rá
s 

Hatékonyabbá tesszük a közigazgatás 
szervezetrendszerén belüli eljárásokat. 

BM, KIM, NFM, 
NGM 

ÁROP, EKOP 2013.12.31. 

Kiterjesztjük és továbbfejlesztjük a 
kormányablakok hálózatát, megvalósítva a 
többcsatornás, integrált, egyablakos 
ügyfélszolgálati rendszert. 

KIM, NFM EKOP 2013.06.30. 

Szélesítjük az állampolgárokat, civil 
szervezeteket és vállalkozásokat érintő 
közigazgatási eljárások elektronizálását. 

BM, KIM, 
NEFMI, NGM, 

NFM, VM 
ÁROP, EKOP 2013.12.31. 

 
   
Uniós társfinanszírozással megvalósuló projektek eredményes lebonyolítása 
 
A KIM jelentős számú uniós társfinanszírozású projektet bonyolít le vagy önállóan vagy 
konzorcium tagjaként. A 2013. év kiemelten fontos feladata a projektek ütemezés szerinti és 
szabályos lebonyolítása, tekintettel arra, hogy a szakmapolitikai célok eléréséhez szükséges 
feladatok nagy részét ezen projektek finanszírozzák.  
 
Igazságügy 
 
Az igazságügyi szakterületen 2013-ban több kiemelkedően fontos lépés történik meg. 
Kiemelkedő jelentőségű az új Büntető Törvénykönyv (Btk.) és az új Polgári Törvénykönyv 
(Ptk.) hatályba lépése. Az új Btk. várhatóan 2013 nyarán, míg az új Ptk. várhatóan 2013 
őszén lép hatályba. 
 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 

             millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
Költségvetési szervek 207 815,8 52 398,6 155 417,2 25 256 
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

25 718,7 0,0 25 718,7  
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

X/1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 
 
A KIM igazgatása költségvetési javaslata 9717,7 millió forint kiadási előirányzatot 
tartalmaz, amelyet 519,0 millió forint bevétel és 9 198,7 millió forint támogatás finanszíroz. 
Az engedélyezett létszám 1 004 fő. 
 
A minisztérium személyi juttatás előirányzata fedezetet biztosít 1004 fő besorolás szerinti 
rendszeres személyi juttatására, a 2013. évben várható előresorolásokra, a nemzetpolitikai 
feladatokkal, az egyes kiemelt budapesti beruházások irányításával összefüggő feladatokhoz 
kapcsolódó személyi juttatásokra, és a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 
2011. évi XCIII. törvény 7.§ (3) bekezdése alapján a Tanács munkáját segítő Titkárság 
feladatainak ellátására. 
 
A nem rendszeres személyi juttatás előirányzata biztosítja a 2013. évi jubileumi jutalom, 
külföldi kiküldetés napidíjának, közigazgatási alap- és szakvizsga, tanulmányi szerződések, 
napi és hétvégi munkába járás költségeinek fedezetét. Továbbá a nem rendszeres személyi 
juttatás kerete biztosít a minisztérium munkatársainak éves cafetéria juttatására fejenként 
200 ezer forintot. A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatán került elkülönítésre a 
Magyar Köztársaságnak az Európa Unió mellett működő Állandó Képviseletén tartós 
külszolgálaton dolgozó 4 fő szakdiplomata költségeinek fedezete is. 
 
Az állományon kívüli személyi juttatás előirányzaton került megtervezésre a kiemelt 
budapesti beruházások kormánybiztosának, a Nyugdíjas Ellenőrző Testület, a jogi- 
végrehajtói szakvizsga, a szakértői vizsgáztatás, a szakmai feladat ellátásához szükséges 
eseti megbízási szerződések költségeinek fedezete. Az állományon kívüli személyi juttatás 
előirányzat magába foglalja még a kormánybiztosok, miniszteri biztosok tiszteletdíjának, a 
diákolimpia és a jogszabály alapján a minisztérium által fizetendő kitüntetések fedezetét. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata biztosít 
fedezetet a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő adó- és járulékfizetési 
kötelezettségekre, valamint a reprezentációhoz és a béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó 
befizetési kötelezettségekre. 
 
A dologi kiadások előirányzata nyújt fedezetet a szakmai feladatok ellátására megkötött 
szerződésekre, a központosított bevételek általános forgalmi adó befizetési kötelezettségére, 
a kiemelt beruházások kormánybiztosának feladataihoz kapcsolódó szerződésekre, a 
külföldi kiküldetések repülőjegy, szállás költségeire, a vendéglátás és reprezentációs 
költségekre, a Báthory u. 12. sz alatti ingatlan bérleti díjára, a cafetéria juttatást és a 
reprezentációt terhelő személyi jövedelemadóra, a rehabilitációs járulékfizetési 
kötelezettségre. 
 
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata a korengedményes nyugdíjazást 
igénybevevő dolgozók nyugdíjkülönbözetének költségeit biztosítja. 
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Az intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzat a mérleginformációs rendszer 
fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezetét biztosítja. 
 
A KIM gondoskodik a Cégközlönyben megjelenő közleményekkel kapcsolatos bevételek 
beszedéséről. Ennek során – a befolyt bevételek terhére – elszámolhatja a Cégközlöny 
szerkesztésével, kiadásával összefüggésben felmerülő költségeit és a központosított 
bevételekhez kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettséget.  
 
         millió forintban  

KIM igazgatása Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 9 228,0 519,0 8 709,0 1 004 
Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

    

- KIM-NFM 1137/2012. (V.3.) Korm. hat. 
NTG költségei 

-0,4  -0,4  

- NGM-KIM  NGTT költségei 25,2  25,2  
- NFM-KEF-KIM Báthory utca 65,9  65,9  
- kormánytisztviselői döntőbizottság, 

MKK, koordinációs jogkörrel, 
ifjúságpolitikával kapcsolatos kiadások 

 
 

450,0 

  
 

450,0 

 

Zárolás bázisba építése -51,0  -51,0  
2013. évi javasolt előirányzat 9 717,7 519,0 9 198,7 1 004 
 
X/2. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
 
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. évi működésének céljait továbbra is a szakmai 
feladatellátást meghatározó törvények és más jogszabályok határozzák meg. Ezek közül 
kiemelendő a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, a 
védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a szerzői jogról 
szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. 
törvény, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi 
XXXIX. törvény, a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés 
kihirdetéséről szóló 1999. évi LXXXII. törvény, a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról 
szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
1999. évi LXXXIII. törvény és a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. 
törvény. 
 
A Hivatal szervezeti célja, hogy megfeleljen a működését meghatározó szabályok által 
felállított követelményeknek, mennyiségben ellássa a beérkező szabadalmi, védjegy, szerzői 
jogi, valamint K+F+I tárgyú beadványokhoz kapcsolódó hatósági teendőit, mindezt a hazai 
piaci és intézményi szereplők, a nemzetközi piaci szereplők és partner intézmények által 
támasztott, valamint az ISO Integrált minőség- és információbiztonság irányítási rendszer 
szerint lefektetett kiemelkedő minőségi színvonalon. 
 
A Hivatal működésének forrásait továbbra is teljes egészében saját bevételeiből teremti elő.  
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A 2013. évre tervezett főbb feladatok:  
 

a) Szabadalommal kapcsolatos, tudományos, műszaki tevékenység: iparjogvédelmi 
hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása a találmányok szabadalmi oltalmáról 
szóló 1995. évi XXXIII. törvény és más kapcsolódó jogszabályok alapján.  
 

b) Védjegy és mintaoltalommal kapcsolatos, társadalomtudományi, 
kereskedelempolitikai, gazdaságtudományi tevékenység: iparjogvédelmi nemzeti és 
nemzetközi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása a használati minták 
oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény, a mikroelektronikai félvezető 
termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény, a védjegyek 
és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a formatervezési 
minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény, valamint nemzetközi 
egyezmények és szerződések alapján.  
 

c) A szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő feladatok ellátása, 
különös tekintettel a hatósági és felügyeleti jogkörökre, a szerzői jogról szóló 1999. 
évi LXXVI. törvény alapján. 

 
d) A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői 

feladatok ellátása a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló a 1995. évi XXXIII. 
törvény és más kapcsolódó jogszabályok alapján.  
 

e) A szellemi tulajdon területén végzendő nemzetközi, ill. európai szakdiplomáciai 
feladatok ellátása, a magyar kormányzati érdekek képviselete, különös tekintettel az 
Európai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatalával, az Európai Szabadalmi 
Hivatallal és az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetével való együttműködésre 
és képviseletre, többek között a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött 
Védjegyjogi Szerződés kihirdetéséről szóló 1999. évi LXXXII. törvény, a védjegyek 
nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről alkotott 1999. évi LXXXIII. törvény alapján.  
 

f) A szellemi tulajdon védelmével összefüggő tájékoztatási és oktatási tevékenység 
keretében végzett, a felsőoktatási intézményekkel folytatott együttműködés, 
felnőttképzés, információátadás és a tudatosságnövelés, ideértve a 
rendezvényszervezési, a szakkönyvári feladatok ellátását, valamint az időszaki és 
egyéb kiadványok megjelentetését is (elsősorban a kkv-, felsőoktatási és akadémiai 
szektor szükségleteire) a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. 
törvény, valamint az iparjogvédelmi szakképesítésről alkotott 2/2008. (VIII. 22.) 
TNM rendelet alapján.  
 

g) Iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok megalkotásának, illetve módosításának 
kezdeményezése, e jogszabályok előkészítése; részvétel a szellemi tulajdon védelmét 
érintő jogszabályok tervezetének véleményezésében; az egységes hatósági 
joggyakorlat és a fellebbviteli kapcsolatok gondozása; a szellemitulajdon-védelemre 
vonatkozó nemzeti stratéga kezdeményezése és kidolgozása – mindez a találmányok 
szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény alapján.  
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h) Kétoldalú nemzetközi hivatalközi szerződésen alapuló iparjogvédelmi hatósági 
feladatok ellátása a vonatkozó nemzetközi szerződések alapján. 
 

i) A magyar nemzetgazdaság versenyképességének a formatervezés eszközeivel történő 
erősítése, a hazai formatervezési kultúra fejlesztése, valamint a formatervező alkotók 
helyzetének javítása a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) 
Korm. rendelet alapján.  
 

j) Iparjogvédelmi jogvitás ügyben szakértői vélemény készítése bírósági vagy hatósági 
megkeresés vagy megbízás alapján, az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 
szervezetéről és működéséről alkotott 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján.  
 

k) Szerzői joggal kapcsolatos jogvitás ügyekben szakértői vélemény készítése bírósági 
vagy hatósági megkeresés vagy megbízás alapján, a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény, valamint a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és 
működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján.   
 

l) A hamisítás elleni nemzeti stratégia, intézkedési tervek kidolgozása és végrehajtásuk 
összehangolása az igazságügyi államtitkár által elnökként felügyelt testület keretein 
belül: nemzetközi kezdeményezésekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység 
összehangolása, statisztikai adatok elemzése, tudatosságnövelő kampányok 
kezdeményezése, végrehajtásuk figyelemmel kísérése, társszervek alkalmazottainak 
továbbképzése, javaslattétel jogszabályok megalkotására és módosítására a Hamisítás 
Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján. 

 
A Hivatalt érintő jelentősebb szervezeti-szerkezeti változások 2012-ben lezajlottak, így a 
Hivatal feladatkörében véglegesített elemként jelenik meg a kutatás-fejlesztési tevékenység 
minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatkör és a hivatali közfeladatok 
hatékonyabb ellátását szolgáló, a HIPAvilon Nonprofit Kft.-vel kötött szerződéssel 
biztosított együttműködés.  
 
A 2013. évben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) vagyonkezelésében egy 
nonprofit gazdasági társaság áll: a HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség 
Nonprofit Kft., amelynek vagyonkezelésbe vételére a KIM, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. és az SZTNH által 2012. április hónapban aláírt megállapodásban 
megnyilvánuló kormányzati szándék végrehajtása érdekében került sor. 
 
Az engedélyezett létszám 204 fő.  
 
         millió forintban  

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

3 648,0 3 648,0  204 

többletbevétel 537,0 537,0   
2013. évi javasolt előirányzat 4 185,0 4 185,0  204 
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X/5. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) 
 
A Hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenységét, rendeltetését a vonatkozó 
jogszabályok, valamint az alapító okirat határozza meg a következők szerint:  
 
 Hivatal szakmai alapfeladatai körében: 
• közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével és az e-közigazgatással összefüggő 

kormányzati stratégiai célok megvalósításában; 
• a közigazgatási informatikával, illetve a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével 

összefüggő feladatai körében ellátja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben (Rendelet) meghatározott feladatokat; 

• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet, valamint a 
személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI.24.) 
Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően ellátja a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv feladatait, és a személyazonosító 
igazolvány kiadásával és nyilvántartásával összefüggő, a hatáskörébe utalt feladatokat; 

• a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően ellátja a közúti közlekedési nyilvántartó központi hatóság feladatait, 
valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben és a mozgásában 
korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. 
rendeletben meghatározott okmányok kiadásával összefüggő feladatokat, továbbá 
elsőfokú hatósági jogkörben eljárva végzi a külföldről származó használt járművek 
származás-ellenőrzését és a járművek előzetes eredetiségvizsgálatát, 

• ellátja az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. 
(XII.22.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat is; 

• a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által 
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi 
és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény, a 
bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 
szabályairól szóló 20/2009. (VI.19.) IRM rendelet, illetve a bűnügyi nyilvántartó szerv 
által teljesített adatszolgáltatás rendjéről, valamint a bűnügyi nyilvántartásokban kezelt 
adatok igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának részletes eljárási rendjéről 
szóló 22/2009. (VI.19.) IRM rendelet rendelkezéseinek megfelelően ellátja a bűnügyi 
nyilvántartó szerv feladatait; továbbá elsőfokú hatósági jogkörben eljárva elbírálja a 
hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti, valamint az adattovábbítás iránti 
kérelmeket, illetve a bűnügyi előélet igazolására hatósági bizonyítványokat ad ki; 

• a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról 
szóló 2001. évi LXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően ellátja a Védelmi 
Programban résztvevő személy nyilvántartásba vételével és személyes adatainak 
kezelésével összefüggő feladatokat; 

•  az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény, valamint az 
egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, 
valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 
2009. évi CXV. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 308/2009. (XII.28.) Korm. 
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rendeletben foglaltak alapján ellátja az egyéni vállalkozók központi nyilvántartását 
vezető szerv feladatait, illetve a jogszabályok szerinti egyéb hatósági feladatokat; 

• a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően ellátja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási 
kötvényeket nyilvántartó szerv feladatait; 

• a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően ellátja a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó 
szerv feladatait; 

•  a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 
101/1998. (V.22.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően ellátja a központi 
útiokmány-nyilvántartó szerv, illetve a nemzeti aláírás-hitelesítő hatóság feladatait, 
valamint a magán-, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél, továbbá a határátlépési 
igazolvány kiállításával, illetőleg visszavonásával, valamint a külföldre utazási korlátozás 
nyilvántartásba történő bejegyzésével, törlésével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

• a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően 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, illetve a végrehajtásukról 
szóló 25/2007. (V.31.) IRM rendeletben meghatározott adatkezelői és adatfeldolgozói 
feladatokat; 

• ellátja a központi szabálysértési nyilvántartást vezető szerv feladatait, továbbá 
elektronikus úton biztosítja a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényben 
meghatározott adatátvételre jogosult szerveknek a központi szabálysértési 
nyilvántartásban kezelt adatokhoz történő hozzáférést, illetve a központi szabálysértési 
nyilvántartás részére történő adatközlés formájáról és módjáról, valamint az 
adatszolgáltatás rendjéről szóló 59/2009. (XI.3.) IRM rendelet alapján ellátja a 
nyilvántartással összefüggő egyéb feladatokat; 

• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény, az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény, az 
elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X.14.) Korm. 
rendelet, a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybe vevőinek azonosításáról és 
az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X.14.) Korm. rendelet alapján ellátja az 
Ügyfélkapu, illetve a Hivatali kapu regisztrációval kapcsolatos feladatokat, továbbá a 
központi elektronikus szolgáltató rendszerhez csatlakozásra kötelezett szervezetként 
biztosítja az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét, valamint az elektronikus 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, ehhez kapcsolódóan elektronikus tájékoztató 
szolgáltatást működtet, továbbá csatlakozott szervként eleget tesz egyéb jogszabályi 
kötelezettségeinek is; 

• az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről szóló 222/2009. (X.14.) Korm. rendelet 
és az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról szóló 223/2009. (X.14.) Korm. rendelet 
alapján ellátja a központi rendszerrel, az abban kezelt adatokkal és az elektronikus 
közszolgáltatások működtetésével, valamint az elektronikus közszolgáltatást nyújtó 
rendszerek informatikai biztonsági követelményeivel kapcsolatos egyéb feladatokat; 
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• a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett 
elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő 
értesítésről szóló 187/2009. (IX.10.) Korm. rendelet alapján vezeti és működteti a 
központi rendszerben a kormányzati portálról bárki számára ingyenesen elérhető és 
nyilvános elektronikus adatbázist azokról az érdekvédelmi és társadalmi szervezetekről, 
amelyek az adatbázis alapján történő értesítés érdekében adataikat elektronikus úton 
bejelentették a Hivatalhoz; 

• 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 biztosítja az okmányirodák feladatainak ellátásához a 
rendeletben meghatározott technikai eszközöket; 

• ellátja az N.SIS Hivatal a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő 
együttműködésről és információcseréről szóló 2007. évi CV. törvényben, továbbá az 
N.SIS informatikai központ feladatait ellátó szerv kijelöléséről, a SIS-be történő 
adatbevitel elrendelésének és végrehajtásának, valamint az N.SIS Hivatal és a SIRENE 
Iroda technikai és adminisztratív feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 
242/2007. (IX.21.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat; 

• 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. 
törvényerejű rendelet rendelkezéseinek megfelelően működteti az Anyakönyvi 
Szolgáltató Alrendszert; 

• a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.), valamint annak végrehajtási 
rendeleteiben foglaltaknak megfelelően ellátja a választások és népszavazások 
előkészítésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, illetve a Ve. 
és a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 
32/1996. (XII.22.) BM rendelet rendelkezéseinek megfelelően végzi a választójoggal 
nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartásának vezetésével és működtetésével 
összefüggő feladatokat; 

• ellátja a 2145/2003. (VII.1.) Korm. határozat által létrehozott Nemzeti Vízum- és 
Okmánybizottság igazgatási és adminisztratív feladatait (NVOB Titkárság); 

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

• a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről 
szóló 2010. évi CLVII. törvényben, valamint a személyes adatok védelméről és 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak 
megfelelően mindenkor gondoskodik a kezelésében lévő, a nemzeti adatvagyon körébe 
tartozó nyilvántartások fokozott védelméről, valamint a vonatkozó adatvédelmi és 
adatbiztonsági rendelkezések betartásáról, továbbá biztosítja a hatályos jogszabályok 
alapján a kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételét; 
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• ellátja a Rendeletben meghatározott, valamint a külön jogszabály által hatáskörébe utalt 
egyéb feladatokat; 

• gondoskodik a minősített adatok védelméhez szükséges, – az adat minősítési szintjének 
megfelelő – a 2009. évi CLV. törvényben és a törvény végrehajtására kiadott 
rendeletekben meghatározott személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági 
feltételek megteremtéséről; 

• ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvényben, illetve a kapcsolódó 
végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatokat. 
 

A KEK KH által 2013. évben ellátandó új feladatok, célkitűzések: 
 
Hivatali működéssel, korszerűsítéssel összefüggő informatikai feladatok: 
• Vállalkozói függőség megszüntetése - Ticketing rendszer bevezetése, Tudásbázis, 

CMDB, informatikai eszközök konszolidációja; 
• A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről 

szóló 2010. évi CLVII. törvény előírása alapján a saját kezelésbe került informatikai 
eszközök/alkalmazások működtetését saját erőforrásból kell megoldani;  

•  Központi tudásbázis létrehozása vált szükségessé 2013. évben;  
• Bérelt szerver architektúra meglévő igényeknek megfelelő korszerűsítése és kiváltása; 
• Hivatali szoftverlicencek felülvizsgálata és upgrade; 
• Tárolókapacitások bővítése; 
• Területi népesség nyilvántartási feladatok. 
 
Várható üzemeltetési többletfeladatok: 
• Központi Személyügyi Szolgáltató Rendszer üzemeltetése, üzemeltetésre átvétele és 

működtetése, kiterjesztése ezres felhasználói csatlakozás kialakítása, a rendszer 
felkészítése, fejlesztése, bővítése az új igényeknek megfelelően; 

• Nemzeti konzultáció lebonyolítása, szállítói függőség csökkentése, bármikor 
rendelkezésre állás biztosítása. Eszközeinek saját tulajdonba vonása, működtetésének 
biztosítása; 

• Cégnyilvántartás működtetése, adatvagyon jogszabályban foglaltak szerint átvett 
alkalmazás üzemeltetése, adatszolgáltatásainak megvalósítása; 

• A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről 
szóló 2010. évi CLVII. törvény végrehajtása, a törvényben foglalt rendszerek, illetve 
adatainak saját kezelésbe vonása teljes körű üzemeltetése; 

• Uniós forrásból megvalósított feladatok üzemeltetése; 
• Központi irattár elhelyezése; 
• Gyorsított okmánygyártási folyamat kialakítása, okmánytípusok körének kiszélesítése, 

több telephelyen, több okmányfajta kiállításának megteremtése és üzemeltetése; 
• A magyar társhatóságokkal való együttműködés feltételének kialakítása; 
• Interoperábilis kapcsolat kiépítése a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, integrációs 

feladatok elvégzése és folyamatos üzemvitelének biztosítása; 
• Nemzeti Jogszabálytár üzemeltetése, az államigazgatás jogszabálykövetésének 

megoldása.  
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Kormányhivatalokkal kapcsolatos fejlesztési és üzemeltetési költségek: 
• Kormanyablak.hu fejlesztése, kormányzati portál működésének biztosítása; 
• Kormányhivatalok szoftverhasználatának felülvizsgálata és egységesítése; 
• Irodai nyomtatás és fénymásolás technikai rendszerének kialakítása; 
• Egységes irodai környezet kialakítása; 
• Kormányhivatalok pénzügyi, gazdálkodási rendszerének üzemeltetése, migrálása; 
• Az informatikai rendszer üzemeltetése, támogatása (szupportja) a működés 

szempontjából, összmegyei kormányhivatali szinten (informatikai rendszer fenntartása 
érdekében); 

• Iratkezelési rendszer 2013. évi támogatása; 
• A rendszer szervereinek a fejlesztése (HW), szerver szoftverek beszerzése (SW); 
• A KGR rendszer 2013. évi tört és/vagy teljes évi támogatása. 
 
A Hivatal költségvetési javaslata 28 938,6 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 8 823,6 millió forint bevétel és 20 015,0 millió forint támogatás finanszíroz. Az 
engedélyezett létszám 702 fő. 
         millió forintban  

KEK KH  Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

29 529,5 8 923,6 20 605,9 702 

Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

    

- KIM-NFM 1137/2012. (V.3.) 
Korm. hat. NTG költségei 

-59,3  -59,3  

Zárolás bázisba építése -531,6  -531,6  
2013. évi javasolt előirányzat 28 938,6 8 923,6 20 015,0 702 
 
X/8.1 Fővárosi, megyei kormányhivatalok 

 
A cím a fővárosi és megyei kormányhivatalokon túl a Nemzeti Államigazgatási Központ 
költségvetési előirányzatait tartalmazza.  
 
Szervezetben történt változások: 
- egészségügyi védelmi bizottság létrehozása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 2011. december 30-ai módosításával, 
- védelmi bizottság titkársági feladatainak ellátása, védelmi bizottság elnöke 2012. január 

1-től a kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, 
- 2012. április 15-től szabálysértéssel kapcsolatos hatósági feladatok átvétele az 

önkormányzatoktól, a kormányhivatal lett az általános szabálysértési hatóság, 
- 2012. július 1-től rehabilitációs szakigazgatási szerv létrehozása és működtetése. 

 
Feladatkörben történt változások: 
- Az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése helyébe törvényességi felügyelet lépett, 

amely jelentősen bővebb feladatkör, 
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- csak a kormánymegbízottat érintő változásként a megyei intézményfenntartó 
központokkal kapcsolatos egyes irányítási feladatok ellátása 2012. január 1-től, 

- év közben számos beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá 
nyilvánítása történt meg, amely esetben több hatáskör (pl. építéshatóság) tekintetében a 
kormányhivatal látja el az elsőfokú hatósági tevékenységet. Ez jelentős többletfeladattal 
jár. 
 

2013. évben megjelenő új feladatok: 
- járási hivatalok működése 2013. január 1-től,  
- kormányablak rendszer bővítése a járásokhoz kapcsolódóan,  
- területi integráció második köre, területi államigazgatási szervek integrációja.  

 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok az integrált szakterületekre irányadó 
jogszabályokban meghatározott valamennyi területi államigazgatási feladatot ellátják, 
továbbá koordinációs szerepet töltenek be az integrációban részt nem vevő államigazgatási 
szervek tekintetében.  
 
A Fővárosi, megyei kormányhivatalok alcím költségvetési javaslata 113 771,6 millió forint 
kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 33 830,2 millió forint bevétel és 79 941,4 millió 
forint támogatás finanszíroz. Az engedélyezett létszám 21 665 fő. 
  
         millió forintban  
Fővárosi, megyei kormányhivatalok Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

107 645,5 33 830,2 73 815,3 21 270 

Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

    

- KIM-NFM 1137/2012. (V.3.) 
Korm. hat. NTG költségei 

-92,8  -92,8  

- NGM többlet szabálysértési 
ügyekre 

 
2 058,1 

  
2 058,1 

 
395 

- EMMI-KIM átcsoportosítás 
Védelmi Bizottságok titkárságai 
kiadásaira 

 
 

120,0 

  
  

120,0 

 
 
 

- működési kiadásokra  5 000,0  5 000,0  
Zárolás bázisba építése -959,2  -959,2  
2013. évi javasolt előirányzat 113 771,6 33 830,2 79 941,4 21 665 
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X/8.2 Járási kormányhivatalok 
          millió forintban  

Járási kormányhivatalok Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

   

Változások jogcímenként:    
önkormányzati alrendszerből történő 
feladatátvétel (járási kormányhivatalok 
kialakítása)  

29 605,0  29 605,0 

járási kormányhivatalok 
feladatellátására 

5 000,0  5 000,0 

2013. évi javasolt előirányzat 34 605,0  34 605,0 
 
X/9. Kutatóintézetek 
 
A Kutatóintézetek cím költségvetési javaslata 4 146,2 millió forint kiadási előirányzatot 
tartalmaz, amelyet 1534,5 millió forint bevétel és 2611,7 millió forint támogatás 
finanszíroz. Az engedélyezett összlétszám 390 fő. 
 
         millió forintban  

Kutatóintézetek Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 3 937,1 1 534,5 2 402,6 385 

Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet 
intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

    

- KIM-NFM 1137/2012. (V.3.) 
Korm. hat. NTG költségei 

-40,1  -40,1  

- NFM-KEF-KIM Alkotmány 
utca 

21,2  21,2  

- Közigazgatási életpálya 
működtetésére  

250,0  250,0  

Zárolás bázisba építése -22,0  -22,0  
MKÖ program működtetése    5 
2013. évi javasolt előirányzat 4 146,2 1 534,5 2 611,7 390 
 
A cím négy önálló költségvetéssel rendelkező intézményt tartalmaz: 
 
Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) 
 
Az NKI alaptevékenysége körében: 
- közigazgatás-tudományi tudásbázisként segíti a kormányzati közigazgatást, a 

közigazgatás-fejlesztés tudományos megalapozását,  
- ellátja a köztisztviselők és kormánytisztviselők képzéséhez, továbbképzéséhez, a 

közigazgatási vezetőképzéshez, a köztisztviselői és kormánytisztviselői 
vizsgarendszerhez kapcsolódó központi módszertani és fejlesztési feladatokat, 
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oktatásszervezési, koordinátori, nyilvántartási és adatszolgáltatási, monitoring 
feladatokat,  

- ellátja a kormánytisztviselőket foglalkoztató szervek pályáztatásával, toborzásával, 
kiválasztásával, a toborzási adatbázis működtetésével kapcsolatos feladatokat; a 
Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program, a közigazgatási szakmai gyakorlat és egyéb 
központi programok koordinálásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat; az 
Intézet alapfeladataihoz kapcsolódóan módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal segíti a 
központi közigazgatás személyügyi tevékenységét.  

 
Ellátja továbbá a közigazgatási továbbképzéssel, vezetőképzéssel és a vizsgarendszer 
működtetésével kapcsolatos feladatokat: 
- A Képzési- és vizsgaszervezési feladatok körében a Közigazgatási Akadémia ellátja a 

meghatározott határnaptól szervezhető közigazgatási alapvizsga szervezési feladatait 
és szervezi az ügykezelői alapvizsgát, szervezi a közigazgatási szakvizsga felkészítő 
tanfolyamait és a közigazgatási vizsgákat, továbbá, ellátja a központi programok 
szervezését, ellátja a minisztériumok részéről felmerült képzési igényeket.  

- A Képzés fejlesztési és fenntartási feladatok körében a Közigazgatási Akadémia ellátja 
a már kifejlesztett képzésekkel kapcsolatos fenntartási feladatokat. Az Uniós 
projektből finanszírozott képzések esetében továbbfejleszti a már meglevő képzéseket, 
valamint a már kifejlesztett képzéseket karbantartja, hatályosítja, figyelemmel a 
fenntarthatósági követelményekre.  

- Az éves képzési tervek szakmai-módszertani támogatása, a minősítési eljárás 
folyamatainak szabályozása. Felnőttképzési programok minőségellenőrzése és 
minősítése. Országos monitoring feladatok ellátása.  
 

Nemzetközi feladatok tekintetében: 
- képviseli az Intézetet a nemzetközi együttműködési és szakértői munkacsoportokban, 

részt vesz a kooperatív fejlesztéssel kapcsolatos döntések előkészítésében és 
kivitelezésében,  

- előkészíti a partnerországok társintézményeivel és a nemzetközi partnerintézmények 
fórumain, a különböző együttműködési szakaszokban képviselendő, az Intézettel 
kapcsolatos magyar álláspontot, elemzi a jelentéseket, dokumentumokat. 

  
Kidolgozza az Intézet képzési és vizsgaprogramjainak módszertani folyamatait és 
követelményeit, értékelési és minőségirányítási eljárásrendjét, közreműködik a szükséges a 
fejlesztések végrehajtásában.  
 
Közreműködik a Személyügyi Szolgáltató Főosztály feladatkörébe tartozó szolgáltatások 
módszertani követelményeinek, minőségbiztosítási eljárásainak kidolgozásában és 
fejlesztésében. 
 
Az informatikai fejlesztési feladatok keretében ellátja az Intézmény működéséhez és az 
egyes szakmai szervezeti egységek tevékenységének támogatásához szükséges informatikai 
rendszerek tekintetében az igényfelmérési, kiválasztási, fejlesztési, bevezetési feladatokat.  
 
További feladata a központi közigazgatás igényeinek megfelelően a kormányzati 
döntéshozatalban és a közigazgatás-fejlesztésben felhasználható tudományos eredmények 
közvetítése, támogató tudományos hálózatok kialakítása és szervezése, alkalmazott 
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kutatások szervezése. 
 

Az Intézet alapfeladataként a közigazgatási személyügyi tudásbázis fejlesztését végzi és 
kapcsolódó támogató szolgáltatásokat nyújt az egységes közigazgatási személyzeti 
gyakorlat kialakításának céljával.  

 
Ellátja az Intézet működésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, 
továbbá az Intézetnél egymással párhuzamosan futó projektek, részprojektek közötti, 
valamint azokon belüli munkavégzés koordinálását, ellenőrzését, segíti az önálló és a 
konzorciumi formában megvalósuló projektek optimális működtetését, továbbá támogatja a 
vezetői döntéshozatalt, valamint a projekt- és intézményi szintű kockázatkezelést.  
 
A NKI költségvetési javaslata 1 338,5 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 
114,0 millió forint bevétel és 1 224,5 millió forint támogatás finanszíroz. Az engedélyezett 
létszám 82 fő. 
 
         millió forintban  

Kutatóintézetek 
(NKI)  

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

1 084,2 114,0 970,2 77 

Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

    

- KIM-NFM 1137/2012. (V.3.) Korm. 
hat. NTG költségei 

-6,9  -6,9  

- NFM-KEF-KIM Alkotmány utca 21,2  21,2  
- Közigazgatási életpálya 

működtetésére  
 

250,0 
  

250,0 
 

Zárolás bázisba építése -10,0  -10,0  
MKÖ program működtetése    5 
2013. évi javasolt előirányzat 1 338,5 114,0 1 224,5 82 
 
Igazságügyi Szakértői és Kutatói Intézetek (ISZKI) 
 
Az ISZKI alaptevékenysége: 
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság 

kirendelésének teljesítése, a bizonyítási eljárás hivatalból való lefolytatása, illetve a 
külön jogszabályban meghatározott ügyekben való kirendelés teljesítése, továbbá 
megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése, 

- a külön jogszabályban megjelölt igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi és nyilvántartási 
feladatok ellátása, valamint a rendelkezésre bocsátott keretek között a működési 
feltételek biztosítása, 

- a tevékenység ellátására rendelkezésre álló kapacitás kihasználását célzó alkalmazott 
kutatás folytatása a hatás- és kompetenciakörükbe tartozó szakterületeken annak 
érdekében, hogy a tudomány mindenkori állásának megfelelő, megalapozott 
szakvélemények elkészítéséhez szükséges szakmai háttér álljon rendelkezésre. 
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Az ISZKI 2013. évi céljai: 
- szervezet, struktúra fenntartása – területi lefedettség változatlan biztosítása, 
- a szabályozottság biztosítása a működés során, 
- szervezet működéséhez szükséges információk biztosítása, 
- a szervezet tagjainak képzése, 
- a szakmai munkát segítő tevékenységek működésének biztosítása, 
- a szakmai munkához szükséges létszám biztosítása, 
- a labor hátterű tevékenységek akkreditációs státuszának fenntartása, 
- kriminalisztikai DNS vizsgálatok bevezetése, 
- az ISZKI Országos Toxikológiai Intézetben a kriminalisztikai DNS bűnjel bontókban a 

jogszabály szerinti légtechnika kialakítása, 
- követelésállomány csökkentése. 
 
Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek költségvetési javaslata 2 527,3 millió forint 
kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 1 414,3 millió forint bevétel és 1 113,0 millió forint 
támogatás finanszíroz. Az engedélyezett létszám 268 fő. 
 
         millió forintban  

Kutatóintézetek  
(ISZKI) 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

2 572,5 1 414,3 1 158,2 268 

Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

    

- KIM-NFM 1137/2012. (V.3.) 
Korm. hat. NTG költségei 

-33,2  -33,2  

Zárolás bázisba építése -12,0  -12,0  
2013. évi javasolt előirányzat 2 527,3 1 414,3 1 113,0 268 
 
ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ 
 
Az ECOSTAT közfeladata:  
A minisztériumok, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Nemzeti Bank, a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal és más közigazgatási szervek adatbázisaira és adathátterére alapozva 
különféle társadalmi, gazdasági, környezeti, statisztikai és nemzetközi elemzések végzése, 
előrejelzések és hatásvizsgálatok készítése, mikromodellezési módszerek kidolgozása és 
alkalmazása kormányzati döntések szakmai megalapozása céljából. 
 
A kormányzati döntések és az azokhoz kapcsolódó jogszabályalkotás minőségének javítását 
elősegíteni hivatott, a 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet által bevezetett megújult jogszabályi 
hatásvizsgálati rendszer szakmai támogatását az ECOSTAT az alábbiak szerint biztosítja: 

• adathozzáférési információkat szolgáltat a döntéselőkészítéssel és jogszabályalkotás 
szakmai, szakpolitikai jellegű előkészítésével foglalkozó közigazgatási szervezetek 
elemzőinek, kormánytisztviselőinek, ezáltal növeli a közigazgatásban zajló döntés-
előkészítő és jogszabály-előkészítő munkavégzés minőségét, növeli annak 
hatékonyságát, az egységnyi idő alatt elvégezhető elemzések mennyiségét;  
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• jogszabály-előkészítés, illetve szakpolitikai döntéselőkészítés során alkalmazandó 
előzetes hatásvizsgálatok elkészítéséhez az adathozzáférési információszolgáltatáson 
felül módszertani segítségnyújtást, tanácsadást biztosít a (központi) közigazgatás 
szakpolitikai döntéselőkészítéssel és jogszabályalkotással foglalkozó szervei és 
dolgozói részére; 

• eseti elemzéseket, hatásvizsgálatokat végez a Kormány, illetve a jogszabály-
alkotással foglalkozó közigazgatási szervek felkérésére, a döntések megalapozását 
biztosító információk előállításához; 

• mikroszimulációs modellező eszköztár (ECOS-TAX) működtetésével és 
fejlesztésével segíti a szakpolitikai, (jellemzően jogszabály-alkotást eredményező) 
döntések megalapozottabb előkészítését, a gazdasági, társadalmi jellegű szabályozás, 
illetve szabályozási változások hatásainak előzetes vizsgálatával hozzájárul jobb 
minőségű jogszabályok megalkotásához és a szabályozási rendszer stabilitásának, 
kiszámíthatóságának megteremtéséhez; 

• makrogazdasági előrejelző modellező eszköztár (ECO-LINE, ECO-TREND, 
SOCIO-LINE) működtetésével és fejlesztésével elősegíti a gazdasági, társadalmi 
relevanciájú döntések, jogszabályi változások hatásainak előrejelzését, láttatva a 
jogalkotóval, hogy a vizsgált szabályozások, változtatások a jogalkotói szándék 
hosszabb távú érvényre juttatását kellő mértékben biztosítják-e hozzájárulva ezzel a 
jobb minőségű jogszabályok megalkotásához és a szabályozási rendszer 
stabilitásának, kiszámíthatóságának megteremtéséhez. 
 

A fenti modellezési eszköztár, adatok és a hatásvizsgálatok lefolytatására irányuló magas 
szintű módszertani tudás együttesen elősegíti a Széll Kálmán Tervben és a Konvergencia 
Programban meghatározott kiemelt, horizontális szakpolitikai célok megvalósítását is. 
 
Az ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ költségvetési javaslata 70,2 millió 
forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 6,2 millió forint bevétel és 64,0 millió forint 
támogatás finanszíroz. Az engedélyezett létszám 10 fő. 
 
         millió forintban  

Kutatóintézetek 
(ECOSTAT Kormányzati  
Hatásvizsgálati Központ) 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 70,2 6,2 64,0 10 
2013. évi javasolt előirányzat 70,2 6,2 64,0 10 
 
Közpolitikai Kutatások Intézete (KKI) 
 
A KKI szakmai alapfeladatai körében közpolitikai kutatásokat végez, a kormányzást segítő 
hazai és nemzetközi szakpolitikai tapasztalatokat elemzi és egyéb, államigazgatási célú 
döntés-előkészítési szolgáltatásokat nyújt. 
 
Az Intézet tevékenységi köre: 
- hazai szakpolitikai elemzések (Heti Háttér), 
- külföldi szakpolitikai és kormányzati elemzések (Nemzetközi Körkép, Nemzetközi 

Figyelő), 
- egyéb szakmai tevékenység: 
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- egyedi kutatások, elemzések, felkészítők, 
- a tárcák szakpolitikai tevékenységének nyomon követése (Tárcafigyelő), 
- ÁROP-kutatás, 
- elektronikus kérdőívek fejlesztése és lekérdezése, 
- hasonló profilú külföldi intézményekkel kapcsolatfelvétel, a javaslatok, innovációk 

monitoringja, elemző bemutatása (Trendkövető),    
- kormányzati narratíva nemzetközi közönséget célzó szakpolitikai erősítése (angol 

nyelvű szakpolitikai tartalmú honlap), 
- tudományos tevékenység. 

 
Az Intézet költségvetési javaslata 210,2 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 210,2 millió forint támogatás finanszíroz. Az engedélyezett létszám 30 fő. 
 
         millió forintban  

Kutatóintézetek 
(KKI) 

 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

210,2  210,2 30 

2013. évi javasolt előirányzat 210,2  210,2 30 
 
X/12. Balassi Intézet 
 
A Balassi Intézet alaptevékenysége keretében a magyarság jó hírének a nemzetek 
közösségéhez való eljuttatása, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, a 
tudatos, értékorientált országkép-építés, a külpolitikai érdekek, a határon inneni és túli 
magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése érdekében – a 
külföldi magyar intézetek útján – az alábbi feladatokat látja el: 
- ismerteti és népszerűsíti a magyar és a magyarországi kultúra, oktatás és tudomány 

eredményeit, beleértve a határon túli magyar kultúra, oktatás és tudomány képviseletét 
is, 

- figyelemmel kíséri az országok kulturális, oktatási és tudományos életét, az egyetemes 
magyar érdekekhez és kultúrához való viszonyát, tapasztalatairól rendszeresen 
tájékoztatja az érdekelt minisztériumokat és más hazai intézményeket, 

- kapcsolatokat épít ki és ápol külföldi kulturális, oktatási és tudományos intézményekkel, 
szervezetekkel, személyiségekkel, segíti az ezek közötti közvetlen kapcsolatok 
megteremtését és bővítését, 

- segítséget nyújt a magyarság jó hírének határon túli megalapozásához és fejlesztéséhez, 
részt vesz a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztési 
irányelveinek és programjának a kidolgozásában, 

- közreműködik az állam- és kormányközi kulturális, valamint oktatási és tudományos 
egyezmények előkészítésében és végrehajtásának megszervezésében, 

- segíti a magyar nyelv, a határon belüli és a határon túli magyar kultúra tanulmányozását 
és bemutatását külföldön; 

- közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális, oktatási 
kapcsolatok ápolásában, elősegíti magyar nemzeti identitásuk megőrzését; 

- közreműködik a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás és kultúra 
eredményeinek bemutatásában, az ezt segítő intézményi kapcsolatok ápolásában; 

120



- együttműködésre törekszik a külföldön élő magyarokkal, azok hivatalos szerveivel, 
valamint a hungarológiával és a tudományos-technológiai kérdésekkel foglalkozó 
személyekkel; 

- közreműködik külföldön a Magyarország-kép formálásában, ezzel összefüggésben 
együttműködésre törekszik a hazai és a külföldi idegenforgalmi és kereskedelmi 
szervezetekkel. 

 
A Balassi Intézet alaptevékenységéhez kapcsolódóan oktatási és oktatásszervezési 
feladatokat lát el, így különösen: 
- külföldi állampolgárok számára magyar nyelvi, szaktárgyi előkészítő képzések nyújtása, 
- a magyar, mint idegen nyelv és ország-ismeret oktatása a Magyarországon tartózkodó 

külföldiek számára, 
- közreműködés a határon túli magyar vonatkozású köz- és felsőoktatási támogatási és 

pályáztatási feladatok ellátásában, 
- kapcsolattartás a határon túli – részben vagy egészben – magyar oktatási, tudományos és 

művelődési szervezetekkel, 
- kétoldalú tárcaközi megállapodások alapján magyar lektorok és vendégtanárok kiküldése 

külföldi magyar oktatóhelyekre, felkészítésük és munkavégzésük szakmai támogatása, 
- magyar nyelvi-hungarológiai képzések szervezése, 
- magyarországi és külföldi hungarológiai kutatások ösztönzése, a kutatási eredmények 

megismertetése. 
 
 A Balassi Intézet a határon túli magyar hallgatók magyarországi tanulmányainak 
elősegítése érdekében szakkollégiumi rendszert tart fenn és működtet. A magyar 
felsőoktatás külföldi népszerűsítésével és a határon túli magyar felsőoktatással kapcsolatos 
kutatási feladatokat végez. Ösztöndíjrendszert tart fenn és működtet. 
 
A Balassi Intézet költségvetési javaslata 4460,3 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 790,5 millió forint bevétel és 3 669,8 millió forint támogatás finanszíroz. Az 
engedélyezett létszám 266 fő. 
    
         millió forintban  

Balassi Intézet Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 4 516,2 790,5 3 725,7 266 
Változások jogcímenként:        
Zárolás bázisba építése -55,9    -55,9   

2013. évi javasolt előirányzat 4 460,3 790,5 3 669,8 266 

 
X/13. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) 
 
A fővárosi és megyei igazságügyi szolgálatok a kormányhivatali integráció során a 
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 36.§ (2) alapján 2011. január 1-től a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok szervezetébe integrálódtak. A volt Igazságügyi Hivatal jogutódjaként jött 
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létre a KIMISZ. A 322/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látja 
el, amely a következő tevékenységeket, szakfeladatokat foglalja magában: áldozatsegítés, 
jogi segítségnyújtás, pártfogás, kárpótlás.  
 
Általános feladatai: 
- ellátja a pártfogó felügyelői tevékenységgel, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és 
kárpótlással kapcsolatos hatósági és egyéb feladatokat, 
- gyakorolja fővárosi és megyei igazságügyi szolgálatok feletti szakmai irányítói szerv 
jogköreit, 
- szakmai ellenőrzéseivel, módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések 
szervezésével segíti az igazságügyi szolgálatok egységes jogalkalmazását, 
- feladatkörébe tartozó ügyekben tájékoztató, koordinációs és képviseleti tevékenységet lát 
el,  
- a szakfeladatai ellátása érdekében országosan egységes informatikai rendszert működtet, 
- gondoskodik a bűncselekmények áldozatai számára eljuttatandó tájékoztatók 
elkészítéséről és megyei szolgálatokhoz juttatásáról. 

 
Új feladatai: 
- Jogszabály-módosítási javaslat alapján várhatóan új feladatként jelentkezik a felszámolói 
névjegyzék vezetése.  
- A vagyoni kárpótlás lezárása, a hátramaradt 17 földárverés lefolytatása, a hátramaradt 24 
ezer személyi kárpótlási ügy végleges lezárása, alkotmánybírósági döntések miatti 
kárpótlási feladatok (párizsi békeszerződés, illetve csehszlovák lakosságcsere ügyében). A 
kárpótlási irattár elhelyezése.  
- A kormányhivatalok számára megjelent Egységes Iratkezelési Szabályzat előírásai 
szükségessé teszik a pártfogói országos informatikai rendszer működtetésének új alapokra 
helyezését, 
- A jogszabályi változások által szükségessé váló – és jogszabályi kötelezettségként előírt 
– képzésék, továbbképzések szervezése a KIMISZ és fővárosi/megyei igazságügyi 
szolgálatok szakemberei (pártfogás, jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés szakterületein) 
számára az egységes jogalkalmazás érdekében. 

 
A KIMISZ költségvetési javaslata 350,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 350,0 millió forint támogatás finanszíroz. Az engedélyezett létszám 54 fő. 
 
        millió forintban  

KIMISZ  Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

356,9  356,9 54 

Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

    

- KIM-NFM 1137/2012. (V.3.) Korm. 
hat. NTG költségei 

-6,9  -6,9  

2013. évi javasolt előirányzat 350,0  350,0 54 
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X/15. Wekerle Sándor Alapkezelő (Alapkezelő) 
 
Az Alapkezelő alaptevékenysége: 
- A miniszter által megjelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, programok pályázati és más 

úton történő felhasználásának – megállapodásban részletezett feltételek szerinti – 
előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
társadalmi esélyegyenlőséget segítő, egyházi, nemzetiségi, civil, kisebbségi, nemzeti, 
nemzetpolitikai pályázatokkal kapcsolatos tevékenységekkel összefüggésben. E 
tevékenysége körében az Alapkezelő közreműködik a miniszter által megjelölt hazai 
források felhasználásában, a megvalósuló programokkal összefüggő értékelési és 
ellenőrzési feladatok elvégzésében, valamint külön megállapodás alapján ellátja egyes 
feladatok koordinációját. 

- A miniszter feladatkörébe tartozó mindazon tevékenységekben történő közreműködés, 
amelyek megvalósítása nem igényli hatósági jogkör gyakorlását. 

- Egyes fejezet irányító szervvel kötött megállapodásban foglaltak alapján hazai fejezeti 
kezelésű előirányzatokból meghirdetett oktatási, szociális, család-gyermek támogatások 
lebonyolításában való közreműködés. 
 

Az Alapkezelőnél bekövetkezett 2012. évi változások közül a legfontosabbak a következők: 
- 2012. január 1-tól az Alapkezelő látja el a Nemzeti Együttműködési Alap feladatait az 

egyházi és nemzetiségi támogatásokkal kapcsolatos feladatok mellett.  
- A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal és az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával 2012. évben kötött együttműködési megállapodások alapján 
lebonyolítási számlák kezelése, támogatási szerződések megkötése. 

- A Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás alapján a 
„Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása” szakmai program előirányzatáról 
az Alapkezelő folyósítja a támogatásokat. 

 
2013. évi várható ellátandó feladatok: 
Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Támogatásokért 
Felelős Államtitkárság előirányzatait tekintve várhatóan továbbra is ellátandó feladat: 
 - Nemzeti Együttműködési Alap, 
 - Egyházi előirányzatok, 
 - Nemzetiségi előirányzatok, 
 - Roma ösztöndíj programok. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladatai közül az Alapkezelő lebonyolítóként 
működik közre az alábbi előirányzatoknál: 
 - Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai,  
 - Nemzeti Tehetségprogram,  
 - Útravaló Ösztöndíjprogramok. 
KIM-hez tartozó előirányzatok esetében szintén lebonyolítóként működik közre az 
Alapkezelő az alábbi előirányzatnál: 
 - Európai Területi Társulások támogatása 
A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozó előirányzatokat tekintve az elvégzendő 
feladatok 2013-ban változatlanok maradnak. 
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A Wekerle Sándor Alapkezelő költségvetési javaslata 1 735,9 millió forint kiadási 
előirányzatot tartalmaz, amelyet 687,5 millió forint bevétel és 1 048,4 millió forint 
támogatás finanszíroz. Az engedélyezett létszám 294 fő. 
 
         millió forintban  

Wekerle Sándor Alapkezelő Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

1 786,4 687,5 1 098,9 294 

Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

    

- KIM-NFM 1137/2012. (V.3.) 
Korm. hat. NTG költségei 

-10,5  -10,5  

Zárolás bázisba építése -40,0  -40,0  
2013. évi javasolt előirányzat 1 735,9 687,5 1 048,4 294 
 
X/16. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ (KIM VK) 
 
A KIM VK az integrált üdültetési feladatok ellátása mellett elsősorban vagyonkezelési 
feladatokat lát el. 
 
A KIM VK vagyonkezelésébe kerültek egyes, a KÜM által az EU elnökség során vásárolt 
eszközök, az óvodai projekt keretében a Bíró és a Művész utcai óvoda.  
 
A KIM VK költségvetési javaslata 1 160,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 97,1 millió forint bevétel és 1 062,9 millió forint támogatás finanszíroz. Az 
engedélyezett létszám 59 fő. 
 
         millió forintban  

KIM VK  Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

948,8 34,0 914,8 46 

Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

    

- KIM-NFM közlönyszerkesztőség 61,8  61,8 13 
- Ereky, Magyary terv szerinti 

kiadásokra 
 

100,0 
  

100,0 
 

Zárolás bázisba építése -13,7  -13,7  
vagyonkezelésbe átvett ingatlanokkal 
kapcsolatos többletbevétel  

63,1 63,1   

2013. évi javasolt előirányzat 1 160,0 97,1 1 062,9 59 
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X/17. Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 
 
Az NKE létesítéséről a 2011. évi XXXVI. törvény rendelkezett, amelynek értelmében a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti Corvinus 
Egyetemből kiváló Közigazgatástudományi Kar (KTK) csatlakozásával 2012. január 1-jén 
jött létre. 
 
Az NKE alapító okirata szerinti alaptevékenysége: oktatás, tudományos kutatás. 
 
Az Egyetem állami feladatként ellátandó alaptevékenysége képzési területenként: 

- alapképzés, 
- mesterképzés, 
- szakirányú továbbképzés. 

 
Képzési területek, amelyeken az Egyetem képzést folytat, illetve folytathat: 

- közigazgatási, rendészeti és katonai, 
- műszaki, 
- társadalomtudományi, 
- gazdaságtudományi, 
- informatikai, 
- orvos- és egészségtudományi, 
- bölcsészettudományi. 

 
Az Egyetem alaptevékenységéhez kapcsolódó egyéb főbb feladatai: 

- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, 
- általános K+F források szervezése, 
- felsőfokú szakképzés, 
- doktori képzés, 
- máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás, 
- könyvtári szolgáltatások, 
- éttermi mozgó vendéglátás, 
- lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 
- kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára. 

 
Az Egyetem a következő négy évben folytatja az integráció kiteljesítését, megújítja oktatási 
és kutatási portfólióját, ehhez kialakítja és folyamatosan fejleszti szervezeti és vezetési 
struktúráját, stabilizálja gazdálkodását és a szolgáltatások széles palettáját hozza létre. 
 
Fenntartói elvárás, hogy az időszak végére az Egyetem az államtudományok kiemelkedő 
oktatási-kutatási műhelye legyen. Olyan műhely, amely az alkotmányjogi ismeretek első 
számú művelője, stabil és elismert nemzetközi beágyazottsággal, teljes hazai lefedettséggel. 
Ennek elsődleges letéteményese a KTK, együttműködve az Egyetem más karaival és 
intézeteivel. 
 
Az Egyetem azokon a területeken, ahol – sajátos jellegénél fogva – eddig is egyedüli 
képzési hely volt (hadtudományok, rendészettudományok, nemzetbiztonság), korszerűsíti 
oktatási-kutatási kínálatát, növeli nemzetközi elismertségét. 
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Az intézmény létrejötte megteremti a lehetőségét annak, hogy integráltabb képzési szerkezet 
jöhessen létre az alapképzések, mesterképzések, doktori képzések, szakirányú 
továbbképzések, felsőfokú szakképzések és az átképzések területén. Ez az oktatási-kutatási-
szervezeti integráció meghatározó keret az állam működésének tágabb összefüggéseit értő 
tisztviselők, tisztek nevelésében és szükséges a közszolgálati életpályák közötti mobilitás 
megteremtésében. 
 
Az Egyetem gazdasági és műszaki funkcióinak működtetése és fejlesztése egy olyan 
folyamat kell, hogy legyen, mely egy jól meghatározott jövőkép felé tereli a mindennapi 
működést. Az egyetemi működés célja az alapfeladatok ellátása, a kibocsátás minőségének 
javítása. Az Egyetem jelenlegi gazdálkodási lehetőségeit a stratégiai tervezéssel növelni 
szeretnénk. Ennek elérése csak úgy képzelhető el, ha kiegészítő forrásokat tudunk bevonni.  
A többletbevételszerzés célja az egyetemi küldetés megvalósításához szükséges kiadások 
fenntarthatósága, s emellett az élet-, munka- és szolgáltatási körülmények javítása. 
 
Az Egyetem gazdálkodási stratégiájának keretében: 

- forrásokat kell teremteni az egyetemi műszaki fejlesztésekhez, az egyetemi 
szakmai fejlesztésekhez, innovációkhoz, 

- összhangot kell teremteni az Egyetem bevételteremtő képessége és kiadási szintje 
között, továbbá 

- a teljesítményt elismerő jövedelemszintet kell kialakítani, beleértve az ehhez 
szükséges források biztosítását is. 

 
A jövőre vonatkozóan számolni kell azzal, hogy – az állami finanszírozású hallgatók 
képzési költségtérítését figyelembe véve – a költségvetés egyre nagyobb hányadát teszik ki 
ezen saját bevételek. Cél a saját bevételek arányának növelése.  
 
Az Egyetemi infrastruktúra fejlesztését alapvetően a Ludovika-projekt határozza meg.  A 
Kormány célkitűzése, hogy az NKE székhelyeként a Ludovika épületegyüttesét és az Orczy 
kertet, illetve bizonyos szomszédos területeket (egységesen Ludovika Campus) egyetemi 
campusként hasznosítsa.  
 
A tervek szerint a több ütemben történő fejlesztés 2015-ben érne véget, amely az Orczy kert 
átépítésével és az új campus létrehozásával képes lenne a KTK és az Rendőrtiszti Kar, 
valamint az Egyetem központi szerveinek befogadására. Fontos eleme a beruházásnak a 
Hungária körúti telephelyen lévő „D” jel ű épület részleges felújítása, amely így egy 370 fő 
befogadására alkalmas szálló lesz. A projektben nagy hangsúlyt kap a sportlétesítmények 
építése-fejlesztése, amely megalapozza a „sportos egyetem” kép kialakítását és elmélyítését. 
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Az NKE költségvetési javaslata 4 745,5 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 1 831,2 millió forint bevétel és 2 914,3 millió forint támogatás finanszíroz. Az 
engedélyezett létszám 618 fő. 
 
         millió forintban  

NKE Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 4 769,6 1 831,2 2 938,4 618 
Változások jogcímenként:         

Zárolás bázisba építése -24,1    -24,1    

2013. évi javasolt előirányzat 4 745,5 1 831,2 2 914,3 618 
 
 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  
 
X/20/2 Célelőirányzatok 
 
X/20/2/1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 
Az előirányzat több, a KIM irányítása, felügyelete alá tartozó szervezet, illetve feladat 
támogatásának összevonásával került kialakításra.  
 
A KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 503,7 millió forint kiadási előirányzatot 
tartalmaz, amelyet 503,7 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 503,7  503,7 
2013. évi javasolt előirányzat 503,7  503,7 
 
X/20/2/7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 
Az előirányzat biztosítja a nemzeti ünnepek és egyéb - országos jelentőségű - kiemelt 
ünnepek, események, évfordulók, világnapok méltó, az ország márkaképe építéséhez 
hozzájáruló szervezésének, lebonyolításának, a rendezvényekhez kapcsolódóan a lakosság 
széles körű és részletes tájékoztatásának, az ünnepi tájékoztató kiadványok összeállításának, 
kiadásának, a rendezvényekhez kapcsolódó sajtóesemények lebonyolításának és egyes 
nemzeti rendezvények lebonyolítását biztonsági szempontból felügyelő és irányító operatív 
törzs működési költségeinek forrását. 
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A Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 400,0 millió forint kiadási előirányzatot 
tartalmaz, amelyet 400,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

400,0  400,0 

2013. évi javasolt előirányzat 400,0  400,0 
 
X/20/2/10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013. fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 
 
Az előirányzat biztosítja a hagyományos lengyel-magyar kapcsolatok új tartalommal való 
megtöltéséhez és annak kihasználásához szükséges költségek forrását, a horvát-magyar 
együttműködéssel kapcsolatos kiadások, valamint az egyéb regionális kapcsolatok 
fenntartásához és fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását. 
 
A Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013. fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési javaslata 50,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 50,0 millió 
forint támogatás finanszíroz. 
 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

100,0  100,0 

Változások jogcímenként:    
Zárolás bázisba építése  -50,0  -50,0 
2013. évi javasolt előirányzat 50,0  50,0 
 
 
X/20/2/17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 
 
Az előirányzat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapján a magyar állam 
ellen indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban 
megállapított kártalanítás kifizetésére szolgál. 
 
A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás fejezeti kezelésű 
előirányzat költségvetési javaslata 120,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 120,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

120,0  120,0 

2013. évi javasolt előirányzat 120,0  120,0 
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X/20/2/18 Jogi segítségnyújtás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 
Az előirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján a peren 
kívüli támogatások esetén a jogi szolgáltatást végző jogi segítő díjának állam általi térítésére 
vagy megelőlegezésére, a polgári és büntető peres eljárásokban a fél helyett az állam által 
kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy 
megelőlegezésre, az ezzel kapcsolatos banki és postaköltségek kifizetésére használható fel. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi 
segítségnyújtás iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának állam általi 
megtérítésére vagy annak megelőlegezésére. Az előirányzat kezelő szerve a KIMISZ.  
 
A Jogi segítségnyújtás fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 115,0 millió 
forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 115,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

115,0  115,0 

2013. évi javasolt előirányzat 115,0  115,0 
 
X/20/2/19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 
 
Az előirányzat célja a Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat felállításához való 
hozzájárulás, amely támogatja azokat a határon túli civil szervezeteket, amelyek hatékony 
segítséget biztosítanak, ha bárkit és bárhol a Kárpát-medencében, nemzeti hovatartozása 
miatt vagy ezzel összefüggésben jogsérelem ér.  
 
A Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési 
javaslata 50,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 50,0 millió forint 
támogatás finanszíroz. 
 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

50,0  50,0 

2013. évi javasolt előirányzat 50,0  50,0 
 
X/20/2/27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 
Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a nemzetközi szervezeti tagságból adódó 
tagdíjak és ugyanezen szervezeteknek fizetendő tagállami hozzájárulásból adódó – 
megállapodáson vagy a nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló – egyéb költségek, 
valamint a nemzetközi szervezetek üléseinek tartalmi előkészítéséhez szükséges szakértői 
munkák. Az előirányzat biztosítja továbbá a miniszter felelősségi körébe tartozó valamennyi 
nemzetközi kötelezettséggel összefüggő kiadások fedezetét, továbbá a fordítási díjakat is. 
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A Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési 
javaslata 22,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 22,0 millió forint 
támogatás finanszíroz. 
 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

22,0  22,0 

2013. évi javasolt előirányzat 22,0  22,0 
 
X/20/2/31 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 
 
Az időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása előirányzat terhére kerül biztosításra: 
- az arra jogosult önkormányzatoknak az évközben kitűzött helyi időközi választások 

dologi és személyi kiadásai; 
- az időközi országgyűlési egyéni választókerületi képviselőválasztás költségei; 
- az országos népszavazások és népi kezdeményezések aláírás hitelesítési feladataihoz 

kapcsolódó személyi és dologi költségek; 
- az Országos Választási Bizottság (OVB) működéséhez kapcsolódó kiadások; 
- a választások lebonyolításához kapcsolódó távoktatásos képzések felmerülő költségei; 
- egyéb, a szakmai munkát támogató szükségletek költségei. 
 
Az időközi választások pénzügyi finanszírozását a miniszteri rendeletekben meghatározott 
normarendszer határozza meg. A kitűzést követően a dologi kiadásokra – szavazókör és 
választópolgárszám alapján – előleget kell folyósítani. A választást követően az 
elszámoláskor érvényesíthetők a személyi kiadások költségei. 
 
Az időközi helyi önkormányzati választások száma éves szinten megközelítőleg 100-130-ra 
tehető.  
 
Időközi országgyűlési képviselőválasztás kitűzésére évente egy-két alkalommal kerül sor. 
Egy-egy alkalommal a költségek 15,0-20,0 millió forintot tesznek ki. A külképviseleti 
szavazás költségeinek megtérítésére megállapodás alapján kerül sor a Külügyminisztérium 
részére. 
 
A népszavazások és népi kezdeményezések lebonyolításának előkészítő szakaszában – az 
OVB munkájának támogatásaként – szükséges az elrendeléshez benyújtott aláírások 
ellenőrzése, melyet a KEK KH támogatásával biztosít. 
A feladatot meghatározó jogszabályok megjelölése: 
- 1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról, 
- 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól, 
- 1997. évi C. törvény a választási eljárásról, 
- 1998. évi III. törvény az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről 
- 2005. évi CXIV. törvény a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint 

a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról, 
- 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról, 
- kapcsolódó miniszteri rendeletek. 
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Az Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési javaslata 81,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 81,0 millió 
forint támogatás finanszíroz. 
 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

90,0  90,0 

Változások jogcímenként:    
Zárolás bázisba építése  -9,0  -9,0 
2013. évi javasolt előirányzat 81,0  81,0 
 
X/20/2/41 Ludovika Campus fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 
Az előirányzat az 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat 9-10. pontja alapján a beruházás 
részét képező előkészítési, tervezési, bontási és építési munkák költségeit fedezi. 
 
A Ludovika Campus fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 2 700,0 millió 
forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 2 700,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 0,0  0,0 
Változások jogcímenként:    
1158/2012. (V.18.) Korm. határozat alapján 
biztosított előirányzati többlet  

2 700,0  2 700,0 

2013. évi javasolt előirányzat 2 700,0  2 700,0 
 
 
X/20/2/43 Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 
 
Az előirányzat a fesztiválon való részvétel kapcsolódó költségeit fedezi.  
 
Az Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési javaslata 200,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 200,0 
millió forint támogatás finanszíroz. 
 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 0,0  0,0 
Változások jogcímenként:    
előirányzati többlet  200,0  200,0 
2013. évi javasolt előirányzat 200,0  200,0 
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X/20/3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
 
X/20/3/2 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 
 
Az előirányzat támogatást nyújt Magyarország határai mentén, valamint Közép- és 
Délkelet-Európa egyéb államaiban az önkormányzatok és a civil szféra által 
kezdeményezett határon átnyúló együttműködésekhez. 
  
A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata fejezeti kezelésű 
előirányzat költségvetési javaslata 100,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 100,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

   

Változások jogcímenként:    
többlet  100,0  100,0 

2013. évi javasolt előirányzat 100,0  100,0 
 
X/20/3/4 Európai Területi Társulások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 
 
Az előirányzat az Európai Területi Társulások (ETT-k) számára biztosít támogatást 
alapítási és működési költségeik fedezésére pályázat útján. A pályázati kiírás részleteit a 
miniszter határozza meg. Az előirányzat felhasználásában lebonyolító szervezetként a 
Wekerle Sándor Alapkezelő működik közre.  
  
A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megerősítése érdekében, és a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti 
együttműködés előmozdítása érdekében az alakuló és a nyilvántartásba vett Európai Területi 
Társulások megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való 
megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységeik érdekében felmerült 
kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Jelenleg 11 Európai 
Területi Társulás működik.  
 
A 2013. évi működési támogatás kiemelt fontosságú, mivel a Társulások a határmenti 
programok tekintetében EU-s forrásokra már nem tudnak pályázni a 2007-2013-as 
költségvetési periódus keretösszegeinek kimerülése miatt.  
A kormányzati célkitűzés a határ menti elszigetelt területek és együttműködéseik 
támogatása, ezért cél, hogy az ETT-k hatékonyabban juthassanak forrásokhoz működésük 
folytonossága, fejlesztéseik fenntarthatósága, illetve az adott térség gazdaságfejlesztési 
szerepének biztosítása érdekében.  
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Az Európai Területi Társulások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési 
javaslata 126,9 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 126,9 millió forint 
támogatás finanszíroz. 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

141,0  141,0 

Változások jogcímenként:    
Zárolás bázisba építése -14,1  -14,1 

2013. évi javasolt előirányzat 126,9  126,9 
 
X/20/3/7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak 
ellátásához szükséges hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 
Az előirányzat a közalapítvány működésének támogatására szolgál. 
 
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához 
szükséges hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 36,0 millió 
forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 36,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

         millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

823,5  823,5 

Változások jogcímenként:    
egyszeri többlet kivétele  -787,5  -787,5 
2013. évi javasolt előirányzat 36,0  36,0 
 
X/20/3/21 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 
Az előirányzat felhasználásának célja a Közalapítvány, továbbá az általa fenntartott XX. 
Század Intézet, a XXI. Század Intézet és a Terror Háza Múzeum működésének biztosítása. 
 
A közalapítvány célja a tudományos kutatás, közművelődési, oktatási és a kulturális javak 
védelmével kapcsolatos állami feladat ellátása. A közalapítvány gondoskodik a magyar és 
közép-kelet-európai történelem, politika és társadalom tényeinek kutatásáról és elemzéséről, 
különös tekintettel az 1917-től napjainkig terjedő időszakra, a diktatúrák történetére és a 
magyarországi viszonyokra. A közalapítvány elősegíti a korszakra vonatkozó kutatási 
eredmények közzétételét, ezeknek a közoktatás, a közművelődés számára történő minél 
szélesebb körű hozzáférhetőségét, támogatja a korszakra vonatkozó történeti kutatásokat.  
 
A XXI. Század Intézet fő célja a XXI. század történelmének tudományos vizsgálata. 
Elsődleges feladata a magyar és a közép-kelet-európai történelem, politika és társadalom 
tényeinek, összefüggéseinek kutatása, feldolgozása és bemutatása. Az Intézet elősegíti a 
rendszerváltással kapcsolatos kutatómunkát, továbbá a korszak politikai pereinek levéltári 
kutatását, bemutatását, a diktatúrák mélyreható elemzését, összehasonlítását. A korszak 
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történelmének feltárását célzó rendezvényeket: konferenciákat, tudományos ülésszakokat, 
szimpóziumokat szervez és támogat. 
 
A XXI. Század Intézet alapvető feladata a politikatudományi tárgyú kutatások támogatása, 
illetve ehhez kapcsolódóan, a politikatudományt segítő tevékenység. Az Intézet fontosabb 
tevékenységei a következők: 
- politikatudományi tárgyú pályázatok kiírása és a sikeres projektek pénzügyi támogatása, 
- konferenciák szervezése, 
- idegen nyelvű politikatudományi témájú művek magyarra fordítása, könyvkiadás, 
- szakmai műhelyek működtetése. 
 
Az Andrássy út 60. alatt működő Terror Háza intézmény nemcsak múzeum, hanem a két 
totális diktatúra áldozatainak emlékhelye is. 
 
A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány fejezeti 
kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 210,0 millió forint kiadási előirányzatot 
tartalmaz, amelyet 210,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

210,0  210,0 

2013. évi javasolt előirányzat 210,0  210,0 
 
X/20/3/22 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 
Az előirányzat fedezetet biztosít a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény 
Közalapítvány működéséhez és az alapító okiratában meghatározott feladatok teljesítéséhez. 
A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány fejezeti kezelésű 
előirányzat költségvetési javaslata 170,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 170,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

170,0  170,0 

2013. évi javasolt előirányzat 170,0  170,0 
 
X/20/3/23 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 
 
Az előirányzat célja az Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért által 
meghirdetett célok, kutatási és képzési programok realizálása, kapcsolatok kiépítése 
Oroszországgal, Ukrajnával és a poszt-szovjet térség országaival, nemzetközi konferenciák 
szervezése, azok anyagainak publikálása. 
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Az Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért fejezeti kezelésű 
előirányzat költségvetési javaslata 150,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 150,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

150,0  150,0 

2013. évi javasolt előirányzat 150,0  150,0 
 
X/20/4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 
 
X/20/4/3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 
 
A fejezeti kezelésű előirányzattal ellátott feladat biztosítja a nemzetpolitikai szempontból 
kiemelt jelentőségű partnerek, programok és fejlesztési célok támogatását, illetve az e célra 
létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához biztosít anyagi 
forrásokat, melyek a határon túli magyar szervezetek, közösségek fenn- és megmaradását 
biztosítják. 
 
Az előirányzatból kerülnek támogatásra az ún. nyilvános és nem nyilvános támogatói döntés 
szerint nevesített szervezetek, tevékenységek, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak a 
Kormány számára a határon túli magyar nemzetpolitika letéteményeseiként. 
 
A támogatásban részesülő szervezetek által megrendezésre kerülő programok, kulturális 
események finanszírozását és azok anyagi forrását biztosítja az előirányzat, melyek 
megfelelnek és összhangban állnak az előirányzat támogatási céljaival és a nemzetpolitikai 
célkitűzéseinkkel. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat által ellátandó feladat végrehajtását megfogalmazó és 
megalapozó jogszabályok: 
- az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, 
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.15.) 

Korm. rendelet. 
 
A Nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési 
javaslata 1 436,4 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 1 436,4 millió forint 
támogatás finanszíroz. 

        millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

1 466,4  1 466,4 

Változások jogcímenként:    
Zárolás bázisba építése -130,0  -130,0 
kiemelt jelentőségű programokra 100,0  100,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 436,4  1 436,4 

135



X/20/11 Járási szociális feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 
A Járási szociális feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata      
19 085,9 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 19 085,9 millió forint 
támogatás finanszíroz. 

        millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat    
Változások jogcímenként:    
járási törvénycsomag alapján ellátandó 
szociális feladatok (IX. fejezettől 
feladatátvétel) 

 
19 085,9  

  
19 085,9 

2013. évi javasolt előirányzat 19 085,9  19 085,9 
 
X/20/25 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 
Az előirányzat az év közben jelentkező, előre nem látható és központi forrásból nem 
finanszírozható feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezetére szolgál. 
 
A Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 161,8 
millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 161,8 millió forint támogatás 
finanszíroz. 

        millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

150,0  150,0 

Változások jogcímenként:    
fejezeten belüli átcsoportosítás  11,8  11,8 

2013. évi javasolt előirányzat 161,8  161,8 
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III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  
 
X/1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
 
Az uniós források felhasználásának szerepe minden szakterület szempontjából 
kiemelkedően fontos. A KIM jelenleg összesen 78 projekt előkészítésében és 
megvalósításában vesz részt önálló projektgazdaként, konzorciumi partnerként vagy 
szakmai-stratégiai partnerként.  
 
A KIM érintettségével megvalósuló uniós társfinanszírozású programok az alábbi 
táblázatokban találhatóak. 
 

Államreform Operatív programból megvalósuló projektek 
 

Az Államreform Operatív Programban jelenleg összesen 33 olyan kiemelt projekt vagy más 
konstrukció található, amelyekben a KIM, a KIM jogelődje vagy valamely 
háttérintézménye részt vesz önállóan, konzorciumvezetőként, tagként vagy stratégiai-
szakmai partnerként. A projektek listája a jövőben változhat a Kormány projekteket érintő 
döntéseinek megfelelően. 
 
A projektek összértéke 19,7 milliárd forint. 

Sorszám Projekt kódja Kedvezményezett 
(konzorciumvezető) 

Konzorciumi 
tagok, 

stratégiai 
partnerek 

Projekt neve 
Projekt 

összérték 
(Mrd Ft) 

Érintett 
szakterület 

1 ÁROP 1.2.7 NÁK 

KIM 
NKI 

NKE (strat. 
partner) 

Kormányhivatalok 
szervezetfejlesztése 

2,1 
Területi 

közigazgatás 
fejlesztése 

2 ÁROP 1.2.8 NÁK KIM, KIM VK  
Járási államigazgatás 

rendszerének 
megtervezése 

0,3 
Területi 

közigazgatás 
fejlesztése 

3 ÁROP 1.2.9 KIM KIM, NKI 
Ügyfélszolgálati 

eljárások, élethelyzetek 
kidolgozása 

0,5 
Közigazgatás-

fejlesztés 

4 
ÁROP 2011-2013 

1. prioritás 
KIM   

Civil szervezetek 
működési 

környezetének javítása 
0,35 

Közigazgatás-
fejlesztés 

5 
ÁROP-2.2.10-10-

2010-0001 
KIM WSA 

A Nemzeti Civil 
Alapprogram (NCA) 

jogszabályi 
környezetének 
módosulásához 

kapcsolódó, egységes 
és hatékony gyakorlati 

jogalkalmazást 
elősegítő országos 
képzési program 

(Jogalkalmazás javítása 
c. pályázatra) 

0,043 
Közigazgatás-

fejlesztés 
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Sorszám Projekt kódja Kedvezményezett 
(konzorciumvezető) 

Konzorciumi 
tagok, 

stratégiai 
partnerek 

Projekt neve 
Projekt 

összérték 
(Mrd Ft) 

Érintett 
szakterület 

6 ÁROP 1.1.12  KIM 
Közpolitikai 
Kutatatások 

Intézete 

A "Közszolgálat a 
közigazgatásban" 
felméréssorozat 

0,129 
Közigazgatás-

fejlesztés 

7 ÁROP 2.2.14 NKI NKE 
A közigazgatási idegen 
szaknyelvi fejlesztési 
rendszer létrehozása 

0,33 
Közigazgatás-

fejlesztés 

8 ÁROP 2.2.13 NKI NKE 
Közigazgatási Vezetői 

Akadémia 
0,3 

Közigazgatás-
fejlesztés 

9 ÁROP 2.2.12 NKI   

Közigazgatási 
Utánpótlási és Európai 
Mobilitási Program - 

Magyar Közigazgatási 
Ösztöndíj 

0,85 
Közigazgatás-

fejlesztés 

10 ÁROP 2.2.17 NKI 
KIM 
NKE 

Új közigazgatási 
életpálya 

1 
Közigazgatás-

fejlesztés 

11 ÁROP 2.2.1 KIM NKI 
Személyügyi központ 
szervezetfejlesztése, 
teljesítményértékelés 

1,77 
Közigazgatás-

fejlesztés 

12 ÁROP 2.2.5 KIM NKI, KüM 
Humánerőforrás-

gazdálkodás a központi 
közigazgatásban 

1,88 
Közigazgatás-

fejlesztés 

13 ÁROP 1.2.2 KIM   

Elektronikus 
közigazgatási 
keretrendszer 
kialakítása 

0,897 
Közigazgatás-

fejlesztés 

14 ÁROP 1.2.10 KIM   

Az elektronikus 
ügyintézésre vonatkozó 
jogszabályi környezet 

felülvizsgálata 

0,2 
Közigazgatás-

fejlesztés 

15 
ÁROP 2011-2013 

1. prioritás 
KIM   

Nyilvántartások 
adattisztítási és 

migrációs feladatainak 
ellátása (pályázat) 

0,6 
Közigazgatás-

fejlesztés 

16 ÁROP 1.2.14 KIM KEKKH 

A közhiteles 
nyilvántartásokról, 
valamint a nemzeti 

adatvagyon kezeléséről 
szóló jogszabályok 

felülvizsgálata 

0,3 
Közigazgatás-

fejlesztés 
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Sorszám Projekt kódja Kedvezményezett 
(konzorciumvezető) 

Konzorciumi 
tagok, 

stratégiai 
partnerek 

Projekt neve 
Projekt 

összérték 
(Mrd Ft) 

Érintett 
szakterület 

17 
ÁROP 2011-2013 

1. prioritás 
KIM NFM 

Adatok, információk 
szolgáltatásával 

kapcsolatos 
jogszabályok 

felülvizsgálata 

0,08 
Közigazgatás-

fejlesztés 

18 
ÁROP 2011-2013 

1. prioritás 
KIM   

E-közigazgatási 
stratégiai irányítás 

megújítása a központi 
közigazgatásban 

0,39 
Közigazgatás-

fejlesztés 

19 
ÁROP 2011-2013 

2. prioritás 
NKI KIM 

Elektronikus képzési és 
távoktatási anyagok 
készítése (kiemelt 

projekt) 

0,7 
Közigazgatás-

fejlesztés 

20 
ÁROP 2011-2013 

2. prioritás 
KIM NFM 

Közigazgatási 
szolgáltatások 

használatára való 
ösztönzés és azokról 

tájékoztatás 

0,3 
Közigazgatás-

fejlesztés 

21 ÁROP 1.1.8 KIM 8 minisztérium 
Stratégiai irányítás 

megújítása a központi 
közigazgatásban 

0,48 
Közigazgatás-

fejlesztés 

22 ÁROP 1.1.10 KIM 
ECOSTAT és 
8 minisztérium 

Jogszabály-előkészítési 
folyamat 

racionalizálása 
0,76 

Közigazgatás-
fejlesztés 

23 ÁROP 1.1.13 
 államigazgatási 

szervek 
  

Állami 
jogérvényesítési 
eszközrendszer 
korszerűsítése 
konstrukció 

koordinációja 

0,1 
Közigazgatás-

fejlesztés 

24 
ÁROP 2011-2013 

1. prioritás 
8 minisztérium KIM 

Állami 
jogérvényesítési 
eszközrendszer 
korszerűsítése 

(pályázat) 

0,4 
Közigazgatás-

fejlesztés 

25 ÁROP 2011/1.2.6 KIM   

Jogszabályok és 
folyamatok 

egyszerűsítése, 
egyszerűsítés 
koordinációja 

0,15 
Közigazgatás-

fejlesztés 

26 
ÁROP 

2011/1.2.6/A 
KIM   

Jogszabályok és 
folyamatok 

egyszerűsítése, 
egyszerűsítés 
koordinációja 

(pályázat) 

0,143 
Közigazgatás-

fejlesztés 
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Sorszám Projekt kódja Kedvezményezett 
(konzorciumvezető) 

Konzorciumi 
tagok, 

stratégiai 
partnerek 

Projekt neve 
Projekt 

összérték 
(Mrd Ft) 

Érintett 
szakterület 

27 
ÁROP 2011-2013 

1. prioritás 
8 minisztérium KIM 

Hatásvizsgálatok és 
stratégiák elkészítése 

(pályázat) 
1,2 

Közigazgatás-
fejlesztés 

28 

ÁROP 2011-2013 
1. prioritás (még 

nincs akciótervben 
nevesítve) 

KIM   
Szervezetfejlesztési 
Program (kiemelt 

projekt) 
0,4 

Közigazgatás-
fejlesztés 

29 

ÁROP 2011-2013 
1. prioritás (még 

nincs akciótervben 
nevesítve) 

közigazgatási szervek   
Szervezetfejlesztési 
Program (könnyített 
elbírálású pályázat) 

1,2 
Közigazgatás-

fejlesztés 

30 ÁROP 1.2.19 KIM   

Közigazgatási 
tevékenységek 
költségalapú 

meghatározása 

0,3 
Közigazgatás-

fejlesztés 

31 
ÁROP 2011-2013 

1. prioritás 
ECOSTAT KIM, NGM 

Közszolgáltatások 
versenyképességi 

szempontú javítása 
0,3 

Közigazgatás-
fejlesztés 

32 ÁROP 2.2.16 
minisztériumok, 
államigazgatási 

szervek 
8 minisztérium 

Jogalkalmazás javítása 
(pályázat) 

0,3 
Közigazgatás-

fejlesztés 

33 
ÁROP 2011-2013 

1. prioritás 
VM 

KEKKH, 
FÖMI, BM 

Közhiteles címregiszter 
kialakítása a 
konvergencia 

régiókban 

0,95 
Közigazgatás-

fejlesztés 

 
 

Elektronikus Közigazgatás Operatív Programból megvalósuló projektek 
 

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programban jelenleg összesen 38 olyan projekt 
vagy más konstrukció található, amelyekben a KIM, a KIM jogelődje vagy valamely 
háttérintézménye részt vesz önállóan, konzorciumvezetőként, tagként vagy stratégiai-
szakmai partnerként. A projektek listája a jövőben változhat a Kormány esetleges, a 
projekteket érintő döntéseinek megfelelően. 
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A projektek összértéke 43,6 milliárd forint. 
 

Ssz. Projekt 
kódja Kedvezményezett 

Konzorciumi 
tagok, stratégiai 

partnerek 
Projekt neve Projekt összérték 

Ft-ban  
Érintett 

szakterület 

1 1.1.1.   
Közigazgatási és 

Igazságügyi 
Minisztérium 

Országos Bírósági 
Hivatal 

Cégbírósági és 
céginformációs rendszerek 

továbbfejlesztése és 
korszerűsítése 

800 379 023 
Közigazgatás-

fejlesztés 

2 

1.A.1-
08/A-
2009-
0003 

Közigazgatási és 
Elektronikus 

Közszolgáltatások 
Központi Hivatala 

  

EGYES KIEMELT 
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

ELEKTRONIKUS 
ÜGYINTÉZÉSI 

LEHETŐSÉGÉNEK 
KITERJESZTÉSE, BACK 

OFFICE MŰKÖDÉS 
ÁTALAKÍTÁSA 

99 620 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

3 

1.A.1-
08/A-
2009-
0005 

Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala 

(Magyar Szabadalmi 
Hivatal) 

  
Elektronikus tájékoztatási 
szolgáltatások fejlesztése 

95 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

4 

1.A.1-
08/A-
2009-
0006 

Közigazgatási és 
Igazságügyi 

Minisztérium 
  

Elektronikus szolgáltatások 
fejlesztése civil szervezetek 

számára a Civil 
Információs Portálon 

79 344 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

5 

1.A.1-
08/B-
2009-
0003 

Közigazgatási és 
Elektronikus 

Közszolgáltatások 
Központi Hivatala 

  

HATÓSÁGI ERKÖLCSI 
BIZONYÍTVÁNY 
ELEKTRONIKUS 

KÉRELMEZÉSÉHEZ ÉS 
KIÁLLÍTÁSÁHOZ 

SZÜKSÉGES 
FELTÉTELEK 

KIALAKÍTÁSA 

237 750 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

6 

1.A.1-
08/B-
2009-
0006 

Központi Statisztikai 
Hivatal 

  
A KSH elektronikus 

adatgyűjtési rendszerének 
fejlesztése, kiszélesítése 

343 237 027 
Közigazgatás-

fejlesztés 

7 2.1.1 KIFÜ 
KEKKH, NAV, 

MÁK, NFM 
Központi elektronikus 

fizetési megoldás (e-Fiz) 
4 016 000 000 

Közigazgatás-
fejlesztés 
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Ssz. 
Projekt 
kódja Kedvezményezett 

Konzorciumi 
tagok, stratégiai 

partnerek 
Projekt neve 

Projekt összérték 
Ft-ban  

Érintett 
szakterület 

8 2.1.3 
NISZ (Kopint-

Datorg) 
KEKKH 

A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv 
implementálása (SZIR) 

2 000 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

9 2.1.7 KEKKH   
Elektronikus anyakönyvi 

nyilvántartás megvalósítása 
904 900 000 

Közigazgatás-
fejlesztés 

10 2.1.10 KEKKH 
KIM, NKI, 

kormányhivatalok 

Integrált ügyfélszolgálati 
rendszer kialakítása a 

konvergencia régiókban 
335 000 000 

Közigazgatás-
fejlesztés 

11 2.1.11 KIM KEKKH 
Elektronikus ügysegédi 

rendszer kialakítása  
40 500 000 

Közigazgatás-
fejlesztés 

12 3.2.1 KEKKH 
KIM, NKI, 

BFKH, PMKH 

Integrált ügyfélszolgálati 
rendszer kialakítása a 
Közép-magyarországi 

régiókban 

151 300 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

13 1.1.2.   

Közigazgatási és 
Elektronikus 

Közszolgáltatások 
Központi Hivatala 

  A jogügyletek biztonsága 150 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

14 1.2.9 

Közigazgatási és 
Elektronikus 

Közszolgáltatások 
Központi Hivatala 

  
Bűnügyi nyilvántartás 

felkészítése az új 
jogszabályi környezetre 

143 700 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

15 2.1.2 
NISZ (Kopint-

Datorg) 
- 

A Központi Elektronikus 
Szolgáltató Rendszer 

bővítése, a közművesített 
szolgáltatások kialakítása, 

valamint fejlesztése 

5 000 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

16 
2.A.1-
2008-
0002 

Miniszterelnöki 
Hivatal 

  

A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv 

implementálására irányuló 
projekt előkészítése, 
megvalósíthatósági 

tanulmányának elkészítése 

43 220 250 
Közigazgatás-

fejlesztés 
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Ssz. 
Projekt 
kódja Kedvezményezett 

Konzorciumi 
tagok, stratégiai 

partnerek 
Projekt neve 

Projekt összérték 
Ft-ban  

Érintett 
szakterület 

17 
2.A.1-
2008-
0003 

Miniszterelnöki 
Hivatal 

  

Multicsatornás 
ügyfélkiszolgálási rendszer, 

Contact Center (CC) 
integrációs és 

harmonizációs program 
előkészítése, 

megvalósíthatósági 
tanulmányának elkészítése 

114 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

18 
2.A.1-
2008-
0004 

Miniszterelnöki 
Hivatal 

  
Elektronikus adatcsere az 
államigazgatási szervek 

között 
89 999 794 

Közigazgatás-
fejlesztés 

19 2.1.6 KEKKH - 
Központi szabálysértési 

nyilvántartás megvalósítása 
1 600 000 000 

Közigazgatás-
fejlesztés 

20 2.2.1 MEH   

A Központi Elektronikus 
Szolgáltató Rendszeren 
működő elektronikus 

szolgáltatások informatikai 
biztonsági auditja és 

szervezetszintű 
technológiai értékelése 

700 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

21 2.3.3. 

Közigazgatási és 
Elektronikus 

Közszolgáltatások 
Központi Hivatala 

- 
Második generációs 
biometrikus útlevél 

1 089 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

22 1.2.21 KIM 
ECOSTAT, 

KEKKH, MHK 
Tervezés és jogalkotás 

informatikai támogatása 
700 000 000 

Közigazgatás-
fejlesztés 

23 1.2.15 KIM   
E-közigazgatási Szabad 
Szoftver Kompetencia 
Központ létrehozása 

200 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

24 1.2.14 KIM 
Magyar 

Közlönykiadó 

A hivatalos lapok kiadási 
folyamatának 
modernizálása 

100 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

25 EKOP-1 KEKKH KIM, NÁK 
Kormányhivatalok 
műszaki-gazdasági 

integrációja 
1 000 000 000 

Területi 
közigazgatás 
fejlesztése 

26 
EKOP-

1.2 
NAV 

NKI, KEKKH, 
KIM, MÁK 

Központi HR rendszer 
továbbfejlesztése 

2 000 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

27 2.3.6 KEKKH KIM, KEF, OH 

Oktatási és 
Kormánytisztviselői 
funkciókat támogató 

kártyarendszer kiépítése 

2 780 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

28 3.1.2 KIM KEKKH, NISZ 

Egységes központi 
elektronikus irat- és 
dokumentumkezelés 

megvalósítása 

743 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 
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Ssz. 
Projekt 
kódja Kedvezményezett 

Konzorciumi 
tagok, stratégiai 

partnerek 
Projekt neve 

Projekt összérték 
Ft-ban  

Érintett 
szakterület 

29 2.1 KEKKH KIM 

Az integrált 
ügyfélszolgálatok 

interoperabilis informatikai 
infrastruktúrájának 

kialakítása 

4 800 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

30 2.1.14 KEKKH    
Telefonos ügyfélszolgálat 

megújítása 
900 000 000 

Közigazgatás-
fejlesztés 

31 EKOP-2 KEKKH NAV, KIM Teljeskörű ügyfélazonosítás 1 300 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

32 EKOP-3 KIFÜ KIM, MÁK, BM 
Önkormányzati ASP 
központ felállítása 

2 350 000 000 
Területi 

államigazgatás 
fejlesztése 

33 EKOP-1 Pillér Kft. KIM, NHIT 
Határon túli magyarságot 

szolgáló közigazgatási 
szolgáltatások kifejlesztése 

1 000 000 000 
Nemzetpolitika, 
közigazgatás-

fejlesztés 

34 EKOP-2 Pillér Kft. KIM, NHIT E-befogadás 1 000 000 000 
Társadalmi 
felzárkózás 

35 EKOP-1 pályázati keret    

Ágazati pályázat a 
közigazgatási 

szolgáltatások belső 
folyamatainak megújítására 

2 100 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

36 EKOP-1 pályázati keret   

Kimutatható 
megtakarítással járó 

központi elektronikus 
szolgáltatások használatára 
áttérés (HR, gazdálkodás, 
intézményi működtetés, 

iratkezelés) 

1 000 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

37 EKOP-2 pályázati keret   

Ágazati pályázat a 
közigazgatási 

szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést támogató 

fejlesztésekre 

2 100 000 000 
Közigazgatás-

fejlesztés 

38 1.2.16 MÁK KEKKH 
Központi Illetmény 

Számfejtési Rendszer  
1 500 000 000 

Közigazgatás-
fejlesztés 

  
 

Társadalmi Megújulás Operatív Programból megvalósuló projektek 
 
A Társadalmi Megújulás Operatív Programban jelenleg összesen 7 olyan kiemelt projekt 
vagy más konstrukció található, amelyekben a KIM, a KIM jogelődje vagy valamely 
háttérintézménye részt vesz önállóan, konzorciumvezetőként, tagként vagy stratégiai-
szakmai partnerként. A projektek listája a jövőben változhat a Kormány projekteket érintő 
döntéseinek megfelelően. 
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A projektek összértéke 17,9 milliárd forint. 
 

Ssz. Projekt kódja Kedvezményezett Konzorciumi tagok, 
stratégiai partnerek 

Projekt neve 
Projekt 

összérték (Mrd 
Ft) 

Érintett 
szakterület 

1 
TÁMOP-2.1.2/11-

1 
WSA 

NT Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

Idegen nyelvi és 
informatikai 

kompetenciák fejlesztése 

2,4 mrd Ft 
WSA, 1,6 mrd 

NT nKft 

 Társadalmi 
felzárkózás  

2 
TÁMOP 5.2.1-11-

1 (II. szakasz) 
WSA   

Gyerekesély programok 
országos 

kiterjesztésének 
szakmai-módszertani 

megalapozása és a 
program kísérése (II. 

szakasz) 

0,359 
 Társadalmi 
felzárkózás  

3 
TÁMOP 5.2.1-12-

1 (III. szakasz) 
WSA   

Gyerekesély programok 
országos 

kiterjesztésének 
szakmai-módszertani 

megalapozása és a 
program kísérése (III. 

szakasz) 

1,86 
 Társadalmi 
felzárkózás  

4 
TÁMOP 3.3.1-
09/1-2010-0002 

WSA   
Esélyegyenlőség és 

Integráció II. szakasz 
1,628 

 Társadalmi 
felzárkózás  

5 TÁMOP 4.2.4/A1 WSA   

Nemzeti Kiválóság 
Program - Hazai 

hallgatói illetve kutatói 
személyi támogatást 
biztosító rendszer 

kidolgozása és 
működtetése országos 
program országos rész 

1 
 Társadalmi 
felzárkózás  

6 TÁMOP 4.2.4/A2 WSA   

Nemzeti Kiválóság 
Program - Hazai 

hallgatói illetve kutatói 
személyi támogatást 
biztosító rendszer 

kidolgozása és 
működtetése országos 
program konvergencia 

rész 

5,5 
  Társadalmi 
felzárkózás 

7 TÁMOP 3.1.13 WSA   
„Van kihez fordulnod” 

(E-bigél) program 
kísérése 

3,57 
 Társadalmi 
felzárkózás  

 

 
 
X/5. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH): 
 
Oktatási és Kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése (NEK): 
A Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósítása, ezen belül a projekt keretében 
megvalósítandó részprojektek: az oktatási kártyacsalád részprojekt, (új diákigazolvány, 
pedagógus igazolvány, felsőoktatási oktatói-dolgozói kártya) és a kormánytisztviselői 
kártya (pilot projekt), valamint központi kártyanyilvántartás és szabványrendszer 
bevezetése.  
 
Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelés megvalósítása (EKEIDR): 
A projekt célja, hogy a közigazgatásban olyan rendszer kerüljön bevezetésre, amely: 
- csökkenti a jelenleg használt irat- és dokumentumkezelő rendszerek számát, 
- növeli az irat- és dokumentumkezelés hatékonyságát, gyorsabb ügyintézést lehetővé téve, 
- egységesíti a jelenleg tagolt irat- és dokumentumkezelést a minisztériumokon belül és 
azok között, 
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- lehetővé teszi a minisztériumok közötti interoperabilitást, 
- kiterjeszti az irat- és dokumentumkezelés használatát az ügyintézői körre is, 
- megvalósítja az egyes minisztériumokban elektronikusan egyszer már rögzített (iktatott, 
elektronikusan aláírt és/vagy digitalizált) iratok másik minisztériumba történő átadását és 
újrarögzítés nélküli ügyintézését, 
- elősegíti a minisztériumokon belül a digitális aláírás, valamint a digitálisan aláírt, eredeti 
formátumot (nem digitalizált) alkalmazó munkafolyamatok terjedését, 
- elősegíti a minisztériumokon belüli teljesen elektronikus, digitalizált kép alapú ügyintézés 
kialakulását. 
 
Telefonos ügyfélszolgálat megújítása (TÜR): 
Kormányzati Ügyfélvonal feladatai állami tulajdonban megvalósuló telefonos infrastruktúra 
kialakításával kerülnek kiváltásra, amely nyitott más közigazgatási háttérrendszerekkel való 
együttműködésre. A rendszer képes lesz integrálni más közigazgatási telefonos 
ügyfélszolgálat feladatait. Képes szorosan együttműködni más projektek eredményeivel (pl. 
azonosítás), de önmagában is konkrét eredményeket tud felmutatni az ügyfélkiszolgálás 
hatékonyságának növelésében, és megtakarítást az üzemeltetési költségek terén.  
 
Egyes kiemelt közszolgáltatások elektronikus ügyintézési lehetőségének kiterjesztése, 
back office működés átalakítása: 
A projekt keretében az e-közigazgatás stratégiai fejlesztési irányaival összhangban az e-
közszolgáltatások kínálati spektrumának bővítése történik meg. 
A kormányzati törekvésekhez kapcsolódva a projekt során e-nyomtatvány kérelmek 
automatizált érkeztetését és feldolgozását lehetővé tevő back-office funkcionalitás valósul 
meg. 
 
Hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus kérelmezéséhez és kiállításához szükséges 
feltételek kialakítása: 
A projektben az e-közigazgatás stratégiai fejlesztési irányaival összhangban az e-
közszolgáltatások kínálati spektrumának bővítése történik meg a hatósági erkölcsi 
bizonyítvány kérelmezésének elektronikusan intézhetővé tételével és az elektronikus kiadás 
feltételeinek megteremtésével. 
A projekt során e-nyomtatvány kérelmek automatizált érkeztetését, feldolgozását és 
megválaszolását lehetővé tevő back-office funkcionalitás valósul meg és létrejön az 
elektronikus hatósági erkölcsi bizonyítvány. 
 
Kormányhivatalok műszaki-gazdasági integrációja: 
Egységes Közigazgatási Munkakörnyezet és Hálózati Infrastruktúra kerül kialakításra, 
megvalósul a szakigazgatási rendszerek elérése valamennyi kormányhivatalból. A projekt 
eredményeképpen a kormányhivataloknál egységes pénzügyi-gazdálkodási, iratkezelési és 
személyügyi rendszerek kerülnek bevezetésre, továbbá egységesítésre kerülnek a levelezési, 
csoportmunka támogató és jogosultságkezelési, informatikai beszerzési- és nyilvántartási 
rendszerek. A kormányhivatalokat és szakigazgatási rendszereket az egységes infrastruktúra 
használatában többszintű help desk segíti. 
 
Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás megvalósítása: 
Az elektronikus anyakönyvi rendszer bevezetésével az ügyfelek számára lehetővé válik 
egyes anyakönyvi eljárások elektronikus elindítása és nyomon követése, valamint biztosított 
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lesz más – az anyakönyvi rendszer adatszolgáltatására épülő – közszolgáltatások mind 
szélesebb körénél a megbízható, gyors információtovábbítás, egyes élethelyzetekhez 
kapcsolódó eljárások automatikus indítása.  
 
Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése: 
A projekt fő célja a Magyary programmal összhangban a jogszabályok és eljárások 
egyszerűsítése a közlekedés és az energetika területén. Összesen 21 ügyterületen kerül sor a 
hatósági illetve az igazgatási eljárások egyszerűsítésére. A projekt három fő szakasza 
(eleme) a jogszabály-egyszerűsítés, a tananyag-fejlesztés, valamint a képzés.   
 
Teljes körű ügyfélazonosítás: 
Az új azonosítási megközelítés a piaci trendeket figyelembe véve nagyobb szabadságfokot 
biztosít az ügyfélnek, lehetővé téve az állami költségvetést nem terhelő megoldások 
alkalmazását is. A projekt keretében kialakul a teljes körű ügyfélazonosítási rendszer. Itt 
alapvetően a személyek (mind a természetes, mind az egyéb, természetesen külön-külön 
feladatként értelmezve) hiteles nyilvántartása egészül ki olyan új elemekkel, amelyek az 
azonosítás, elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés hatékonyabb és olcsóbb megoldásait 
biztosítják magasabb garanciális szintek mellett. Ennek egyik fontos eleme a rendelkezés 
nyilvántartás-szolgáltatás kialakítása, amelyben az érintett (személy) azonosítására, 
kapcsolattartására, adatkezelésére vonatkozóan megszorító (például magasabb biztonsági 
szint  azonosítás megkövetelése), illetve megengedő rendelkezést tehet (például normál e-
mail kapcsolat igénylése). A jogbiztonság garantálásához kialakításra kerül az állami 
hitelesítés szolgáltatás.  
 
Cégnyilvántartás adatfeldolgozói feladatok és folyamatok kialakítása a KEK KH-ban: 
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 
2010. évi CLVII. törvény 20. §-a szerint a cégbíróság és a céginformációs szolgálat a 
cégnyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak államigazgatási 
szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg. E törvényhez 
tartozó Kormány előterjesztés I. számú mellékletének 17. pontja értelmében a nevezett 
adatfeldolgozást 2012. január 1-től a KEK KH veszi át a Microsec Kft-től. 
 
Népesség-nyilvántartó Rendszer továbbfejlesztése és üzemeltetése: 
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó személyi adat és lakcímnyilvántartás, a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 19.§ a  
népesség nyilvántartó rendszer adatkezelésének körébe tartozó kötelezően biztosított 
adatszolgáltatási kötelezettségekről a Polgármesteri Hivatalok felé. Új integrált adatgyűjtési 
rendszer kialakítása, az E-közig Zrt. szolgáltatói feladatainak pótlása révén. Egységes 
közigazgatási rendszer bevezetése ügyfél-azonosítási lehetőséggel, mely jelenleg nem 
megoldott online formában. Az új rendszer lehetőséget teremt az önkormányzatoknak az 
egyedi lekérdezések végrehajtására és listázására, valamint új, nem kötelezően ellátandó 
adatszolgáltatás nyújtására, mely az önkormányzati működés elősegítésére irányul. 
 
Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer: 
A korábban már kialakított Központi Szabálysértési Nyilvántartás (KSZNY) törvényjavaslat 
általi továbbfejlesztése Szabálysértési Nyilvántartási Rendszerré (SZNYR) 
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A SIS II rendszerkomponenseihez kapcsolódó tesztelési feladatok elvégzése, az éles 
üzembe állás támogatása projekt megvalósítása: 
A Magyar Köztársaság csatlakozása a Schengeni Információs Rendszer második 
generációjához (SIS II), a schengeni vívmányok teljeskörű alkalmazása informatikai 
feltételeinek megteremtése az NS.CP és a szakrendszerek vonatkozásában, rendszertesztek 
végrehajtása, éles üzembeállás támogatása. 
 
SIS II tartalék rendszer hardver infrastruktúra b ővítése, kapcsolódó szolgáltatások 
nyújtása: 
A projekt célja a másodlagos (Róna utcai) telephely hardver infrastruktúrájának bővítése. A 
fejlesztések eredményeként a korábban Schengen Alapból beszerzett infrastruktúra 
kiépítettsége közelíteni fog a Külső Határok Alap 2009. évi támogatásból kibővített 
elsődleges (Balázs Béla úti) telephely hardver infrastruktúrájáéhoz. A kibővített 
infrastruktúra tárolókapacitása és processzor teljesítménye meg fogja közelíteni a 
tartalékrendszerrel szemben meghatározott paraméterek minimális biztosítását. Az ily 
módon bővülő tartalékrendszer kellő teljesítőképességének kiépülése érdekében további 
processzorok aktiválása szükséges, amelyhez a forrásokat egyéb, jelen pályázaton 
túlmutatóan kell biztosítani. 
 
Beutazási és Tartózkodási Tilalom alá eső személyek nyilvántartására szolgáló 
szakrendszerhez interfész fejlesztés a CS.ICD 3.0 és NS.ICD 2.1.1 alapján: 
A Beutazási és Tartózkodási Tilalom szakrendszer interfész fejlesztése a SIS II rendszer felé 
csak interfész fejlesztést foglal magában, amely lehetővé teszi a SIS II rendszerben történő 
jelzés elhelyezését és annak fogadását az NS ICD specifikáció szerint. 
Ehhez kapcsolódóan végrehajtandó tevékenység a projekt fejlesztési, tesztelési, 
minőségbiztosítási és éles indulásával kapcsolatos feladatok lebonyolítása. 
 
Letelepedési és Tartózkodási Engedéllyel rendelkező személyek nyilvántartására 
szolgáló szakrendszerhez interfész fejlesztés a CS.ICD 3.0 és NS.ICD 2.1.1 alapján: 
A Letelepedés és Tartózkodási engedély szakrendszer interfész fejlesztése a SIS II rendszer 
felé csak interfész fejlesztést foglal magában, amely lehetővé teszi a SIS II rendszerben 
történő jelzés elhelyezését és annak fogadását az NS ICD specifikáció szerint. 
Ehhez kapcsolódóan végrehajtandó tevékenység a projekt fejlesztési, tesztelési, 
minőségbiztosítási és éles indulásával kapcsolatos feladatok lebonyolítása. 
 
Fenntartási szakaszban lévő projektek: 

• Az elektronikus ügyintézés megvalósítása a Külügyminisztérium tevékenységi 
körébe tartozó hatósági eljárásokban, 

• Jogügyletek biztonsága, 

• Kormányhivatalok ügyfélszolgálatának kialakítása a Közép-magyarországi Régióban 
• Elektronikus ügysegédi rendszer kialakítása, 
• A Nemzeti Rendszerintegrációs Központ (NS.CP) fejlesztése, tesztelése és 

infrastruktúrájának bővítése,  
• A KEK KH kezelésében lévő schengeni információs szakrendszerek fejlesztése és 

belső tesztje, 
• A SIS II-höz kapcsolódó, a KEK KH adatkezelésében lévő szakrendszerek 

fejlesztése, a migrációs folyamatok támogatása, 
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• SIS II rendszerintegrációs központ authentikációs rendszerének működtetéséhez 
szükséges biztonságos kulcstároló hardvermodul beszerzése,  

• Statisztikai modul fejlesztése a SISone4ALL rendszerhez,  
• A SIS II rendszerintegrációs központhoz (NS.CP) és nemzeti és nemzeti interfészhez 

(NS.ICD) kapcsolódó rendszerfejlesztés,   
• Kilométeróra-állás bejegyzése a közúti közlekedési nyilvántartásba, 
• A központi elektronikus fizetési szolgáltatás és a kapcsolódó elszámolási rendszer 

létrehozása. 
 
X/9. Kutatóintézetek 
 
Nemzeti Közigazgatási Intézet 
 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 
humán fejlesztéseinek, valamint a Kormányzati Személyügyi Stratégiában megjelölt 
feladatok végrehajtásán dolgozik; ezen célok érdekében használ fel uniós forrásokat. 
 
Az NKI által végrehajtott projektek fő szakmai céljai: 

• az új közszolgálati életpálya-modell fejlesztéseinek szakmai tervezése és 
végrehajtása, 

• integrált személyügyi nyilvántartási rendszer fejlesztése és működtetése, 
• munkakör alapú rendszerre való áttérés előkészítése, 
• kiválasztási folyamatok megújítása a munkaköri rendszerhez igazodóan; utánpótlás-

programok , 
• teljesítménymenedzsment, 
• képzés, továbbképzés, vezetőképzés rendszerének megújítása, tartalmakkal való 

feltöltése, e-tanulási környezet kialakítása, 
• teljeskörű karriermenedzsment rendszer kialakítása, bevezetése és működtetésének 

támogatása,  
• HR kontrolling rendszer kiépítése, 
• outplacement szolgáltatások működtetése, 
• a fejlesztések stabil fenntartását és működtetését garantáló személyügyi központ 

kialakítása. 
 
Az Intézet által kezelt uniós források ezeknek a céloknak a megvalósítását szolgálják. 
 
ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ 
 
A 2013. évben folytatódik a 2011-ben indult ÁROP 1.1.10 „A jogszabály-előkészítés 
racionalizálása” projekt végrehajtása, melynek tervezett időbeli ütemezését az indítás 
csúszása miatt módosítani kellett. A 2012 őszén induló ÁROP 1.1.15 „A közszolgáltatások 
versenyképességi szempontú javítása” projekt végrehajtása is nagy részben a 2013. év 
feladata lesz. 
 
Az ÁROP 1.1.10. projektben konzorciumi partnerként vesz részt az ECOSTAT, a 
projektgazda a KIM. 
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Alaptevékenységének, illetve a 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendeletben meghatározott 
hatásvizsgálati rendszer kiépítéséhez és szakmai támogatásához kapcsolódó feladatainak 
jobb minőségben és hatékonyabban történő ellátása fejlesztésére, valamint a közigazgatás 
hatásvizsgálati kapacitásainak javítására az ECOSTAT (a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium konzorciumi partnereként) ÁROP 1.1.10 jelű projekt támogatásaiból az alábbi 
tevékenységeket valósítja meg 2012-2013-ban: 

• adatbankot hoz létre és fejleszt, amelynek segítségével gyorsabban készülhetnek el 
jobb minőségű adatokra alapozott elemzések, így egyaránt növeli a 
jogszabályalkotást támogató döntés-előkészítés minőségét és hatékonyságát, 
valamint a jogszabályok megalapozottságát, ami a kiszámítható szabályozás irányába 
hat; 

• hatásvizsgálati képzések megtartásával, tananyag és kézikönyv kidolgozásával segíti 
a (központi) közigazgatás szakpolitikai döntés-előkészítéssel és jogszabályalkotással 
foglalkozó szerveinek dolgozóit a 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet által 
megfogalmazott elvárásoknak való megfelelésben, növeli a közigazgatás döntés-
előkészítő kapacitásainak minőségét; 

• mikroszimulációs hatásvizsgálati modell (ECONS-TAX) és makrogazdasági 
előrejelző hatásvizsgálati modell (NEW-LINE) fejlesztésével javítja a fiskális és 
gazdaságpolitikai szabályozások hatásvizsgálatára alkalmazható eszköztárat; 

• mikrogazdasági folyamatok modellezését; 
• átfogó indikátorrendszer fejlesztésével megteremti a főbb gazdasági, társadalmi és 

környezeti folyamatok nyomon követhetőségét. 
 
Az ECOSTAT pályázatot nyújtott be az ÁROP 1.1.15 konstrukció keretében egy mintegy 
300,0 millió forint értékű támogatást biztosító projekt megvalósítására. ÁROP 1.1.15 jelű 
támogatott projektje keretében az ECOSTAT tevékenysége segíti a Nemzeti Együttműködés 
Programjában meghatározott célok teljesülését is. 
 
A projekt fő célja a közszféra és a közszolgáltatást nyújtó szervezetek innovativitásának és 
az innovációk alapján történő fejlődése, hatékonyság- és szolgáltatásminőség-javulásra 
irányuló fogékonyságának növelése, amely célt helyi önkormányzatok és gazdasági 
szereplők közötti együttműködés ösztönzésével, közszolgáltatók átvilágításával, innovatív 
gondolatok és a jó gyakorlatok terjesztésével kívánják elérni.  
 
4-4 kísérleti fejlesztési projektet valósítanak meg 4 önkormányzat, illetve 4 közszolgáltatás 
vonatkozásában, amelynek során kipróbálják a participatív technikák működőképességét és 
javaslatokat, módszertani útmutatásokat, illetve ajánlásokat fogalmaznak meg más, a 
kísérleti projektekben megvalósított fejlesztésekhez hasonló jellegű projekteket 
megvalósítani kívánó szervezeteknek, elősegítve konkrétan az 1405/2011. (XI.25.) Korm. 
határozat 18. b. pontjában foglaltak megvalósulását. Innovatív, javítási potenciálokat 
azonosító ötletek generálásával és a legjobbak kidolgozásával rámutatnak az „alvó” 
innovációs potenciál létére és jelentőségére, majd diszeminációs eszközökkel terjesztik és 
népszerűsítik a kormányzati, közigazgatás-fejlesztési és versenyképességi stratégiai 
célokkal egybehangzó fejlesztési lehetőségek feltárására és kiaknázására használható 
technikákat. 
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A fenti célok teljesüléséhez az ECOSTAT 2013. december 31-i projektzárással az alábbi 
tevékenységeket valósítja meg: 

• közszolgáltatások versenyképességi átvilágítása és fejlesztési lehetőségeinek feltárása 
4 közszolgáltatást nyújtó szervezetnél, 

• versenyképességi szerződések előkészítése - 1405/2011. (XI.25.) Korm. határozatban 
foglaltak szerint - 4 önkormányzatnál; 

• közszolgáltatásokhoz kapcsolódó innovációs ötletek összegyűjtése, kidolgozása és 
továbbfejlesztése; 

• a versenyképes államműködést segítő ismeretek terjesztése. 
 
Közpolitikai Kutatások Intézete 
 
A Közpolitikai Kutatások Intézete – konzorciumban a KIM-mel – 2011-ben 118,3 millió 
forint támogatást nyert el az ÁROP-1.1.12. pályázaton. A pályázat megvalósításának 
határideje 2015. 
 
A támogatások lehívása előreláthatólag az alábbiak szerint alakul: 

2012. 32,2 millió forint 
2013. 29,5 millió forint 
2014. 29,8 millió forint 
2015. 26,8 millió forint 

 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 
 
A TÁMOP 5.6.2 kiemelt projekt 2012. augusztus 31-vel lezárul. A projekt támogatási 
keretösszege 796 millió forint, amely nem kerül teljes mértékben felhasználásra a projekt 
ideje alatt. 
 
A megvalósult eredmények fenntartása áldozatsegítés és pártfogó felügyelet (közösségi 
foglalkoztató, közérdekű munka, reintegráció alprojektekben) fenntartása a konzorcium 
számára 3 éves kötelezettséget jelent.  
 
Új projektek indítását is tervezi a hivatal, így a KEOP projekt keretében a kárpótlási 
ügyiratok digitalizálási feltételeinek megteremtése, a TÁMOP 5.6.3 projekt a fogvatartottak 
többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás 
modellje tárgyban, valamint a TÁMOP 5.6.1/C projekt az Áldozattá válás megelőzése, 
áldozatsegítés témában. 
 
Wekerle Sándor Alapkezelő 
 

Az alábbi TÁMOP-os projektekben vesz részt az Alapkezelő  
1. TÁMOP-5.2.1-11/1-2011-0001 Gyerekesély Program országos 

kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése. 
2. TÁMOP-3.3.1-09/1-2010-0002 „Esélyegyenlőség és Integráció II. szakasz” 
3. TÁMOP-2.1.2-12/1-2012-0001 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák 

fejlesztése 
4. TÁMOP-3.3.1/I. szakasz fenntartás időszaka 
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5. TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001 „Új tanulási formák és rendszerek” 
fenntartás időszaka 

6. TÁMOP-5.2.1. -09 Gyerekesély Program fenntartási időszak 
7. TÁMOP-5.2.1. -11 Gyerekesély Program fenntartási időszak 
8. HEFOP-2.1.1/A fenntartás időszaka 
9. HEFOP-3.2.1 fenntartás időszaka 
10. HEFOP-3.5.2-05/1 „Intézményhálózat kialakítása a hátrányos helyzetű 

felnőttek digitális oktatásának és szakmai képzésének támogatására és 
foglalkoztatásuk elősegítése” fenntartás időszaka 

11. TÁMOP-4.2.4. A1 Nemzeti Kiválóság Program 
12. TÁMOP-4.2.4. A2 Nemzeti Kiválóság Program a konvergencia régióban. 

 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 
Az Egyetem pályázati tevékenysége keretében részt vesz a TÁMOP, Államreform Operatív 
Program (a továbbiakban: ÁROP), Wekerle, OM projektekben. 
 
Az ÁROP akciótervben a tervezett és végrehajtás alatt álló mintegy 20 projektben vesz részt 
az Egyetem, mely jelentős feladatot és egyben bevételforrást jelenthet az Egyetem számára. 
 
Az Egyetem a Nemzeti Közigazgatási Intézettel kötött Megbízási Keretszerződés keretében 
részt vesz a Wekerle Sándor Alapkezelő által 250,0 millió forint pénzügyi forrással 
biztosított képzési, szakmai kutatási és fejlesztési program lebonyolításában. 
 
A pályázati feladatok végrehajtása jellemzően az Egyetem részéről előfinanszírozást 
igényel.  
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Navracsics Tibor 
miniszter 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
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I. A 2013. évi célok meghatározása, felsorolása 

A Miniszterelnökség a miniszterelnök és az általános miniszterelnök-helyettes munkaszervezete, 
előirányzatai a miniszterelnök és az általános miniszterelnök-helyettes, a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár, valamint a Miniszterelnökségen működő államtitkárok feladatainak ellátásához 
szükséges feltételrendszert biztosítják. A miniszterelnök munkáját a Miniszterelnökség 
költségvetésének terhére foglalkoztatott miniszterelnöki biztosok, miniszterelnöki megbízottak, 
valamint miniszterelnöki főtanácsadók és tanácsadók segítik. A Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó előirányzatok 2013. évi kiadási előirányzata 17.137,4 
millió forint, bevételi előirányzata 126,8 millió forint, költségvetési támogatási előirányzata 
17.010,6 millió forint. 

A Miniszterelnökség biztosítja a miniszterelnök belföldi programjainak színvonalas és biztonságos 
előkészítését, megszervezését és lebonyolítását. A Miniszterelnökség továbbá koordinálja a 
miniszterelnök részvételével zajló kormányzati rendezvények előkészítését és lebonyolítását, 
valamint biztosítja a kormányszóvivői teendők ellátásához szükséges feltételrendszert. 

A Miniszterelnökség készíti elő a miniszterelnök hivatalos külföldi programjait, valamint 
közreműködik a miniszterelnök részvételével zajló magyarországi diplomáciai események 
szervezésében. 

A Miniszterelnökség a fentieken kívül ellátja a Corvin-lánc Iroda és a Nemzeti Emlékhely és 
Kegyeleti Bizottság Titkársága működtetésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, továbbá a 
miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat.  

A fejezet költségvetése elkülönítetten tartalmazza a Rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzatot, valamint az Országvédelmi Alap előirányzatot. Az előirányzatok felhasználásáról a 
Kormány dönt, kezelésük a Nemzetgazdasági Minisztérium feladata. 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban  

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
1. cím Miniszterelnökség 3.996,7 12,0 3.984,7 275 
2. cím Információs Hivatal 7.665,5 114,8 7.550,7 720 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  5.475,2 0,0 5.475,2 - 

 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

1. cím: Miniszterelnökség 

A Miniszterelnökség a 2013. évben többek között gondoskodik a Kormány által adományozható 
művészeti díjakkal kapcsolatos kiadás teljesítéséről, ellátja a miniszterelnök részvételével zajló 
kormányzati rendezvények lebonyolítását, megszervezi a miniszterelnökhöz és miniszterelnök-
helyettesekhez kapcsolódó protokolláris eseményeket és biztosítja a kormányszóvivői teendők és az 
egységes kormányzati kommunikáció hatékony ellátását. 

millió forintban 

1. cím, Miniszterelnökség Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

2.558,1 12,0 2.546,1 164 

Változások jogcímenként: 1.438,6  1.438,6 111 
egyéb változások, 
zárolás bázisba építése 

-38,2  -38,2  

Többlet (jogcímenként) 1.476,8  1.476,8 111 
2013. évi javasolt előirányzat 3.996,7 12,0 3.984,7 275 
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2. cím: Információs Hivatal  
 
A 2013. évi költségvetés 7.665,5 millió forint kiadási főösszege biztosítja a nemzetbiztonsági 
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben az Információs Hivatal számára meghatározott 
feladatok elvégzését. 
 
A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat a személyi állomány részére teljes körűen biztosítani tudja 
a Hivatal a jogszabályi előírások szerinti járandóságok kifizetését, eleget tud tenni a felmerülő 
járulékfizetési kötelezettségének. A Hivatal zavartalan üzemeltetése biztosított. 
 

millió forintban 

2 cím, Információs Hivatal Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

7.785,5 114,8 7.670,7 720 

Változások jogcímenként: -120,0 0 -120,0 0 
egyéb változások, 

- zárolás bázisba építése 
 

-120,0 
 

 
-120,0 

 

Többlet (jogcímenként) 0 0 0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 7.665,5 114,8 7.550,7 720 

 
 
III.2. 2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

5. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok  
 

1. alcím Célelőirányzatok 
 

1. jogcímcsoport Kormányfői protokoll 

Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnök és a miniszterelnök-helyettes, valamint a női protokoll 
feladatok ellátásához kapcsolódó forrásokat. Az előirányzat felhasználása részben a 
Külügyminisztérium fejezetnél történik. Az előirányzat 500,0 millió forintos kiadási összege nyújt 
fedezetet többek között a külföldi és a belföldi protokoll látogatásokhoz kapcsolódó személyi, 
valamint az egyéb dologi jellegű kiadásokra, költségekre. 
 

2. jogcímcsoport Nemzeti kommunikációs kiadások 

A Miniszterelnökség látja el a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági 
kommunikációs feladatokat. A feladat ellátását biztosító előirányzaton 700,0 millió forint áll 
rendelkezésre. 
 

3. jogcímcsoport Konzultációk kiadásai 

A Kormány továbbra is a lakossággal történő konzultációk alapján kívánja meghozni a sarkalatos 
döntéseket. A nemzeti konzultációk fedezete az előző években a költségvetés központi tartalékából 
került biztosításra, mely most fejezeti kezelésű előirányzatként, 1.600,0 millió forint összegben 
került megtervezésre. Az előirányzat legalább két konzultáció lebonyolításával kapcsolatos 
kiadások fedezetét tartalmazza. 
 

4. jogcímcsoport Összkormányzati kommunikáció 

Az előirányzat biztosítja a lakosságnak a Kormány döntéseiről és a Nemzeti Együttműködés 
Programja megvalósulásáról szóló maradéktalan tájékoztatásához, valamint Magyarország 
nemzetközi megítélésének, pozicionálásának problémás területeit feltáró kutatások és egyéb 
tevékenységek végrehajtásához szükséges költségek forrását, 990,0 millió forint összegben. 
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5. jogcímcsoport Ifjúsági rendezvények támogatása 

Az előirányzaton rendelkezésre álló – 100,0 millió forint összegű – forrás terhére azon ifjúsági 
programok, rendezvénysorozatok támogatása történik, amelyek elmélyíthetik a kormányzat és a 
fiatalabb generáció közötti konzultatív kapcsolatokat. 
 

6. jogcímcsoport Nemzeti Sírkert gondozása 

Az előirányzat a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság kompetenciájába tartozó Nemzeti 
Sírkert gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. 
Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosíthat a kiemelt jelentőségű, Nemzeti Sírkertben 
megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire. A feladat ellátását biztosító előirányzaton 52,2 
millió forint áll rendelkezésre. 
 

7. jogcímcsoport Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával 
kapcsolatos kiadások 

A versenyszféra országos munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetei, szövetségei és 
a kormány közötti megállapodás alapján a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs 
Fóruma (továbbiakban: VKF) fő feladata a kormányzati döntés-előkészítések folyamatában a 
vélemény és javaslattételi jogkör gyakorlása. A VKF fő célkitűzése az együttműködés erősítése, a 
gazdasági növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, 
valamint a társadalmi párbeszéd versenyszférán belüli erősítése. A feladat végrehajtására 600,0 
millió forint került megtervezésre. 

 
2. alcím Fejezeti általános tartalék 

Az előirányzat – 933,0 millió forint összegben – az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év 
közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. 

 

Budapest, 2012. június 15. 

 

 

 
Lázár János Dr. Matolcsy György 
államtitkár nemzetgazdasági miniszter 
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KORMÁNYZATI ELLEN ŐRZÉSI HIVATAL  
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I. A célok meghatározása, felsorolása 

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 
(1)-(2) bekezdése alapján központi hivatal, amelynek irányítását a közigazgatási és 
igazságügyi miniszter látja el. A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése és az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) 
pontja és 1. melléklet 9. pontja értelmében a Hivatal fejezeti jogosítványokkal 
felhatalmazott, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. A Hivatal a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben önálló címet alkot. 
 
A Hivatal kormányzati ellenőrzési szerv, amely a Kormány által jóváhagyott éves 
ellenőrzési terv alapján végzi ellenőrzési tevékenységét. Kormánydöntés, a miniszterelnök, 
illetve a közigazgatási és igazságügyi miniszter utasítása alapján a Hivatal elnöke soron 
kívüli ellenőrzést rendel el. 
A Hivatal kormányzati ellenőrzési jogköre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 63. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzésekre terjed 
ki. 
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a 
kormányzati ellenőrzésre vonatkozó politikát a közigazgatási és igazságügyi miniszter 
érvényesíti. E feladatát a Hivatal elnöke útján látja el. 
A hatékony ellenőrzési intézményrendszerben kiemelkedő szerep jut a kormányzati 
ellenőrzésnek, amely valamennyi tárcára kiterjedően átfogóan vizsgálja a kormánydöntések 
végrehajtását, a költségvetési források felhasználásának jogszerűségét, szabályszerűségét, 
valamint célszerűségét, hatékonyságát és gazdaságosságát. 
Ennek megfelelően, a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésével lehetővé válik a 
Kormány számára, hogy megfelelő képet kapjon az általa meghozott egyes döntések 
hatályosulásáról. A kormányzati ellenőrzés biztosítja továbbá, hogy a Kormány átfogó és 
megbízható tájékoztatást kapjon a közpénzek felhasználásáról és a közvagyonnal való 
gazdálkodásról. 
A Hivatal kormányzati ellenőrzési feladatai az elmúlt két évben jelentősen megnövekedtek, 
mellyel összefüggésben a Hivatal ellenőrzési hatásköre is bővült. A feladatnövekedés a 
2013. évben is hatással lesz a Hivatal tevékenységére. (A Hivatal kormányzati ellenőrzési 
hatáskörét részletesen a „III. Intézményekkel történő feladatellátás ágazatonként” cím 
tartalmazza.) 
A Hivatal ellenőrzési hatásköre a 2011. évben két új feladattal bővült: az államháztartásról 
szóló törvény 2011. március 12-től hatályos módosítása a magánnyugdíjpénztárak 
működésének és gazdálkodásának ellenőrzését, a 2011. június 10. napjától hatályos 
módosítása pedig az Összefogás az Államadósság Ellen Alap gazdálkodása jogszerűségének 
ellenőrzését is a Hivatal hatáskörébe utalta. Nem csak a Hivatal hatásköre, de a 
jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben a Hivatal számára előírt 
ellenőrzési feladatok is jelentősen megnövekedtek. Ennek során többek között az alábbi 
kormánydöntések állapítottak meg ellenőrzési feladatokat a Hivatal számára: 
 

- a Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport előirányzat felhasználásának szabályairól 
szóló 20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet; 

- a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a 
rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek 
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és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 
44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet; 

- az Összefogás az Államadósság Ellen Alapról szóló 69/2011. (IV. 28.) Korm. 
rendelet; 

- a Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi 
szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról és az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 337/2011. 
(XII. 29.) Korm. rendelet; 

- a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további 
intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat; 

- a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat; 
- a különféle kifizetések előirányzat terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011. 

(XII. 29.) Korm. határozat; 
- a „Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő 

beruházásokról” szóló 1028/2011. (II. 22.) Korm. határozatban nevesített beruházás 
többlet-forrásigényéről szóló 1468/2011. (XII. 23.) Korm. határozat; 

- a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) 2017. évi rendezési 
jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1388/2011. 
(XI. 17.) Korm. határozat; 

- a Sportaccord (AGFIS) 2017 Világjátékok rendezési jogának megszerzése esetén 
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1234/2011. (VII. 7.) Korm. határozat; 

- a Nemzeti Sportközpontok Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központjának 
(Budapest, Hajós Alfréd, Széchy Tamás és Császár-Komjádi Uszoda) fejlesztéséről 
szóló 1178/2011. (V. 31.) Korm. határozat. 

 

Az új Áht. hatályba lépésével a Hivatal új jogköröket is kapott, melyek közül a közpénzek 
megóvása szempontjából a legfontosabb, hogy amennyiben a Hivatal az ellenőrzései során a 
költségvetési támogatás jogszabályba ütköző vagy céltól eltérő felhasználását állapítja meg, 
közvetlenül felléphet a támogatás költségvetésbe történő visszafizettetése érdekében. 
Kiemelkedően fontos új jogkör továbbá, hogy a Hivatal ellenőrzési hatáskörébe tartozó 
költségvetési szerveket és állami részvétellel működő gazdasági társaságokat megillető 
polgári jogi követelések érvényesítése és megfizettetése érdekében a Hivatal külön 
felhatalmazás nélkül is eljárhat, ami az ilyen igények gyorsabb és hatékonyabb 
érvényesítését biztosítja. 
Az ellenőrzések és a fenti jogkörök eredményeképpen a jogszabálysértően vagy nem 
rendeltetésszerűen felhasznált költségvetési támogatások ellenőrzöttek általi 
visszafizettetése, az állami szektort megillető követelések érvényesítése hatékonyabbá vált 
és válik, és jelentősen növeli a költségvetés bevételét. 
A Hivatal a kibővített hatáskörében eljárva, a kormányváltás óta összesen 53 ellenőrzést 
folytatott le, illetve folytat. A Hivatal által lefolytatott és lefolytatásra kerülő ellenőrzések 
összhangban vannak a Kormányprogram 2. pontjával, ahol kiemelkedő jelentőségű 
feladatként szerepel az állam intézményeivel és a közszereplőkkel szembeni bizalom 
helyreállítása. E közbizalom megszerzésének és megtartásának egyik kiemelkedősen fontos 
eszköze a közpénzek és a közvagyon felhasználásának hatékony ellenőrzése. 
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban  

           Millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
Költségvetési szerv     
21 cím  Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal 

958,8 3,0 955,8 133 

 
A Hivatal 2013. évi engedélyezett létszáma 133 fő. 
A 2013. évi költségvetés tervezése során – az ellenőrzési tevékenység végrehajtásának 
személyi, tárgyi és infrastrukturális hátterének megteremtése érdekében – a következő 
szempontok kaptak prioritást: 
 - a személyi juttatások előirányzata biztosítsa a létszám rendszeres, és a jogszabályi 
kötelezettségen alapuló nem rendszeres juttatások fedezetét, 
  - a dologi kiadások előirányzata tegye lehetővé a Hivatal feladatainak zavartalan 
végrehajtását. 
A Hivatal alaptevékenysége saját bevétel elérését nem teszi lehetővé, kiegészítő, illetve 
vállalkozási tevékenységet nem folytat. A Hivatal 2013. évi költségvetésében 3,0 millió Ft 
működési bevétel került tervezésre, mely összeg – a társadalombiztosítási ellátások 
megtérítése kivételével – alapvetően egyszeri jellegű befizetésekből származik, ami a 
továbbszámlázott szolgáltatásokon kívül az évközi különféle működési célú befizetésekből 
(pl. dolgozói költségtérítések, stb.) keletkezik. 
A működési kiadások fedezete 99,7 %-ban költségvetési támogatásból biztosítható. 
 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

 
Millió forintban 

21 cím Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal  

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

935,6 3,0 932,6 133 

Változások jogcímenként:     
…..intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

    

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése 
stb.) 

-16,8  -16,8  

Többlet (jogcímenként) +40,0  +40,0  
Szakértői díjak +20,0  +20,0  

Dologi kiadások +20,0  +20,0  
2013. évi javasolt előirányzat 958,8 3,0 955,8 133 
 
A Hivatal kormányzati ellenőrzési hatásköre a 2010 második féléve óta eltelt időszakban 
kibővült, és ezzel egyidejűleg a Hivatalnál jelentős ellenőrzési feladatnövekedés is 
mutatkozott. Az Áht. jelenleg hatályos 63. § (1) bekezdése alapján a Hivatal hatásköre az 
alábbi ellenőrzési feladatok ellátására terjed ki: 
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- a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzése; 
- a Kormány irányítása alá tartozó fejezetekbe sorolt központi kezelésű előirányzatok, 
fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjai felhasználásának, valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek kormányzati ellenőrzésére; 
- a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az 
alapítványoknak, a térségi fejlesztési tanácsoknak és az egyesületeknek nyújtott 
költségvetési támogatások és az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más 
támogatások – ideértve a nemzetközi szerződések alapján kapott támogatásokat és 
segélyeket is –, és az említett szervezetek részére meghatározott célra ingyenesen juttatott 
állami vagyon felhasználásának ellenőrzésére; 
- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó és állami 
tulajdonban álló, valamint az olyan gazdasági társaságok – ide nem értve a Magyar Nemzeti 
Bankot – ellenőrzésére, amelyekben az állam többségi befolyással rendelkezik; 
- azon alapítványok, közalapítványok ellenőrzésére, amelyek felett az alapítói jogokat a 
Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv gyakorolja, vagy az 
államháztartás központi alrendszeréből támogatásban részesülnek; 
- az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenőrzésére, ideértve a központi 
költségvetés, valamint a tartozás eredeti kötelezettjénél és jogosultjánál a kezességi 
szerződés feltételei betartásának ellenőrzését; 
- a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a 
továbbiakban: Mpt.) 24. § (11) bekezdése alapján a magánnyugdíjpénztárak által a 
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak átadott portfóliókkal kapcsolatos gazdálkodás 
jogszerűségének ellenőrzése céljából az Mpt. hatálya alá tartozó magánnyugdíjpénztárak és 
szervezetek portfólióátadást megelőző működésének, gazdálkodásának – beleértve az 
általuk közvetlenül vagy közvetve kezelt portfóliót képező eszközöket is – ellenőrzésére; 
- az Összefogás az Államadósság Ellen Alap gazdálkodása jogszerűségének ellenőrzése. 
 
A fenti ellenőrzési feladatokon kívül, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 6. § (7) 
bekezdésében meghatározott feladatainak ellátása körében a Hivatal elnöke rendszeresen 
eligazítást tart a minisztériumok ellenőrzésért felelős vezetőinek, kifogásolási joggal élhet a 
minisztériumi ellenőrzésért felelős vezetők kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére 
vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti, évente két alkalommal 
megszervezi és lebonyolítja a minisztériumi ellenőrzésért felelős vezetők szakmai 
konferenciáját, gondoskodik az ellenőrzésért felelős vezetők továbbképzéséről, kidolgozza 
az ellenőrzésre vonatkozó jogszabálytervezeteket és ellenőrzi a Kormány 
személyzetpolitikával kapcsolatos döntéseinek végrehajtását. 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 

Dr. Gaál Szabolcs Barna 
elnök 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  
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I. A célok meghatározása, felsorolása 

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) fő feladata a vidékfejlesztés, az agrárium, az 
élelmiszer-feldolgozás, a természet- és környezetvédelem, valamint a vízügyek 
támogatása és szabályozása.  
 
A Nemzeti Vidékstratégia 
A Nemzeti Vidékstratégia a fenntarthatóságot és a vidéki élet értékeit középpontba állító 
jövőkép alapján kijelöli az ország vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, valamint az 
azok elérését biztosító programok és intézkedések végrehajtási kereteit. Kiemelt 
szempontként jelenik meg benne a foglalkoztatás növelése, a kiegyensúlyozott és 
sokszínű, minőségi mezőgazdaság, termelési szerkezet, a helyi élelmiszertermelés és 
élelmiszerpiacok megerősítése, a vidék helyi közösségeinek megőrzése, a vidéki népesség 
életminőségének javítása, a természeti erőforrások fenntartható használata és a biológiai 
sokféleség védelme.  
 
A Kormány kiemelt célja 2013-ban is a fenntartható és versenyképes agrárgazdálkodás, 
egyúttal az élhető vidék megteremtéséhez szükséges alapok létrehozása és azok 
támogatása. A rendelkezésre álló támogatási lehetőségek hasznosításával olyan integrált 
vidékfejlesztési programot kívánunk megvalósítani, amely elősegíti a minőségi 
mezőgazdaság kialakulását és alkalmazkodik a tájak eltérő természeti adottságaihoz és 
gazdálkodási tradícióihoz, továbbá az egyéni és családi kis- és középbirtokok 
meghatározó szerepére épül. Az agrárszerkezet- és termeléspolitikának a többfunkciós 
mezőgazdaság minőségi termelési, élelmezési és élelmiszerbiztonsági, energetikai, 
környezetbiztonsági és foglalkoztatási céljait kell szolgálnia. Célunk az is, hogy a fiatalok 
perspektívát, jövőképet találjanak a mezőgazdasági tevékenységben, a vidéken 
maradásban.  
 
Az állattenyésztési ágazatokban elsődleges cél az állomány csökkenésének megállítása, 
lehetőség szerinti növelése. Fontos a természetes tartási móddal járó biogazdálkodás, a 
Húsmarha Program – helyi, országos és export árualapok – fejlesztése, a hagyományos 
hazai, őshonos fajtákra alapozott technológiák, a szabadabb és kevésbé beruházás- és 
energiaigényes tartási rendszerek, a legeltetéses állattartás támogatása. Helyre kell állítani 
a növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés egészséges arányát. El kell érni, hogy az 
állati termékek döntő többségben feldolgozva kerüljenek exportálásra. Meg kell teremteni 
a hagyományos háztáji állattartás lehetőségét is, és ezzel arányban a helyi értékesítési 
lehetőségeket.  
 
Mezőgazdasági hitelek 
A tárca fontos célkitűzései között szerepel 2013-ban is a mezőgazdaság finanszírozási 
feltételeinek kedvezményes hitelezési eszközökkel történő javítása. A 2011-ben indult 
Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel kamat-, és kezességvállalási díjához 
kapcsolódóan nyújtott költségvetési támogatást a továbbiakban is fenn kívánjuk tartani, 
amelynek révén a kedvezményes, szabad felhasználású forrást eddig igénybevevő mintegy 
350 ügyfélkör további jelentős bővülésére számítunk. Ugyancsak jelentős segítséget 
kapnak a mezőgazdasági termelők az MFB Fagykár 2011 Forgóeszköz Hitelprogram 
révén az ültetvényeikben elszenvedett veszteségek kigazdálkodásához, a 20 éves 
futamidejű Hitelprogramhoz kapcsolódóan nyújtott 100%-os kamat-, és költségtámogatás 
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révén. Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram segítségével 2010 decembere óta 
az elemi és katasztrófa kárt szenvedett mezőgazdasági vállalkozások széles köre juthat 
kedvező feltételű forgóeszköz finanszírozáshoz. A kormányzati szándékokkal 
összhangban az állattenyésztési ágazat fellendítése érdekében a már működő, 
kedvezményes kamatozású MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram hitel-felhasználási 
célja 2012-ben kibővítésre került a tenyészállat vásárlásának finanszírozását lehetővé tevő 
hitelcéllal. Az új hitel hathatós segítséget jelenthet 2013-ban is az állattenyésztési ágazat 
számára. Ugyancsak a kormányzati célkitűzésekkel összhangban a mezőgazdasági 
termelők, azon belül is kiemelten a mezőgazdasági termelést megkezdő fiatal 
mezőgazdasági termelők földhöz jutását kívánjuk elősegíteni az Agrárfejlesztési 
Hitelprogram hitel felhasználási céljainak kiterjesztésével, melynek révén az említett 
szereplők kedvező kamatozású, akár 15 éves futamidejű hitelt vehetnek igénybe a 
földvásárlás finanszírozására. 
 
Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer 
Az új mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer alapját a 2012. január 1. napjával 
hatályba lépett, a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok 
kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény teremti meg. Az új törvény célja a termelői 
kockázatközösségek kialakítása, a termelők öngondoskodói felelősségének megerősítése 
és a hatékonyabb állami szerepvállalás. Az új rendszer alapvetően két pilléren nyugszik: a 
kibővített kárenyhítési rendszeren és az üzleti alapú, de államilag támogatott biztosításon.  
 
Különleges támogatások és szerkezetátalakítási programok  
Magyarországon az állattenyésztésben és/vagy a kézimunka-igényes növénytermesztési, 
kertészeti ágazatokban működik az agrárvállalkozások jelentős része. Köztük az átlagot 
meghaladó gyakorisággal fordulnak elő őstermelők, egyéni vállalkozók, családi 
gazdaságok, akiknek pénzügyi ereje és hitelképessége szerényebb a nagyobb tőkeerejű 
társas vállalkozásokénál. Ezért ezekben az ágazatokban kiemelt figyelmet fordítunk a 
támogatások szerkezetére és színvonalának megőrzésére. Csatlakozásunk óta a SAPS 
(Egységes területalapú támogatás) - top-up rendszerben ezeknek az ágazatoknak fizettünk 
és fizetünk nemzeti kiegészítő támogatásokat (anyatehén, hízottbika, szarvasmarha 
extenzifikáció, anyajuh, anyajuh kiegészítő, dohány, rizs), valamint 2010-től kezdődően 
beindítottunk ún. különleges támogatásokat (különleges tejtámogatás, különleges 
rizstámogatás) és szerkezetátalakítási programokat (Dohány és Zöldség-Gyümölcs 
Szerkezetátalakítási programok, Kérődző Szerkezetátalakítási Program), amelyek teljes 
mértékben közösségi finanszírozásúak. 
 
Élelmiszer-ellátás 
Magyarország nemzeti érdeke, hogy a hazai lakosság egészséges, biztonságos és 
megbízható élelmiszer-ellátását a lehető legnagyobb mértékben hazai forrásokból 
biztosítsa, a lehető legmagasabb hozzáadott értéket itthon állítsa elő, illetve a hazai 
szükségletet meghaladó élelmiszerek exportjával javítsa a nemzetgazdaság helyzetét. 
Ezért a hazai élelmiszer-feldolgozás nemzetstratégiai ágazat. Ennek érdekében biztosítani 
kell a hazai adottságoknak és hagyományoknak megfelelő, a mezőgazdasági alapanyag 
háttér sokszínűségét figyelembe vevő és azt kihasználó élelmiszeripar működtetését, 
fejlesztését. Ehhez kapcsolódóan kulcskérdés a piacra jutás, a hazai értékesítési 
lehetőségek javítása, a magyar mezőgazdasági alapanyagok és az abból készült 
élelmiszertermékek hazai piacokon való térnyerésének elősegítése, a hazai piac 
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visszaszerzése. Az élelmiszeripar működőképességének fenntartása olyan stratégiai 
kérdés, mely egyben az ország gazdasági fejlesztése és a válságból való kiemelkedés 
szempontjából kitörési lehetőség. Az ágazat megerősödése a munkahelyteremtés 
valóságos lehetősége és eszköze. 
 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal létrehozásával kialakításra került az egész 
élelmiszerláncon végigvonuló kockázatelemzési és kockázatkezelési rendszer. Az 
élelmiszerlánc-felügyeleti adatbázis használata lehetővé teszi az erőforrások optimális, 
költséghatékony felhasználását az élelmiszerbiztonság fenntartása és megerősítése 
érdekében. Ehhez az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzési és vizsgálati adatok 
minőségének, elérhetőségének, láncszintű elemezhetőségének javítása szükséges, egy 
átfogó informatikai alapokon nyugvó élelmiszerlánc-felügyeleti rendszer (FELIR) 
kialakításával. A FELIR a felügyeleti díj bevallási rendszerét felhasználva, az 
élelmiszerlánc szereplők teljes körű regisztrációs rendszerét építi ki. A pénzügyi és 
szakmai adatbázisok együttműködése új eszközt teremt a feketegazdaság elleni 
küzdelemben, hozzájárulhat a lánckereskedelem felszámolásához, a rövidebb 
élelmiszerlánc létrejöttéhez. 
 
Genetikai erőforrásaink megőrzése  
Célunk a mezőgazdasági és élelmezési célú genetikai erőforrások hatékony megőrzése, a 
biológiai sokféleség fenntartása, az agrártermelés folyamatosságát biztosító biológiai 
alapok, a növény- és állatfajok, -fajták, vetőmagok, szaporítóanyagok genetikai 
változatosságának megőrzése, fejlesztése, és a génmódosított szervezetektől mentes 
mezőgazdaság fenntartása. A génbankokban őrzött őshonos, régi és veszélyeztetett 
fajtáink adják az alapot új, a hazai viszonyokhoz jól alkalmazkodó, gazdaságosan 
termeszthető fajtáink nemesítéséhez és a köztermesztésbe való elterjesztéséhez. Ez fontos 
élelmezés- és élelmiszerbiztonsági stratégiai kérdés, hiszen ezáltal tudjuk csökkenteni a 
külföldi szaporítóanyagok iránti kiszolgáltatottságunkat és megteremteni a magyar 
mezőgazdaság függetlenségét. 
 
Tanyafejlesztési Program 
Folytatódik a Tanyafejlesztési Program, amelynek célja a tanyai gazdálkodás megújítása 
sajátos értékeinek megmentésével, továbbá a tanyai életmód hátrányainak csökkentése. A 
2013-ban már harmadik alkalommal kiírásra kerülő program a Nemzeti Vidékstratégia és 
annak végrehajtási keretprogramjaként elkészített Darányi Ignác Terv egyik kiemelt 
térségi komplex vidékfejlesztési programja, a kormányzat prioritása. A program 2013. évi 
folytatásával továbbra is közvetlen fejlesztési lehetőségeket biztosítunk többek között a 
tanyás települések önkormányzatai, tanyagondnoki szervezetei, és az emberi léptékekben 
gondolkodó, a táji, természetes környezeti feltételekhez leginkább alkalmazkodó tanyai 
gazdaságok számára, törekedve ez által a tanyás térségekben élők életminőségi 
helyzetének javítására. 
 
Osztatlan földtulajdon megszüntetése 
A Nemzeti Vidékstratégiában meghatározott 7 stratégiai terület közé tartozik a föld és 
birtokpolitika, mely magában foglalja a föld- és birtokrendezési, üzemszabályozási 
programot. A program egyik legfontosabb eleme az osztatlan közös földtulajdonok 
megszüntetésének, az önálló ingatlanok igény szerinti kialakításának, a tulajdonosok 

169



birtokba helyezésének, egymás közötti adásvételének, cseréjének illetve a 
fennmaradó/felajánlott területek állami felvásárlásának felgyorsítása.  
 
Fenntartható fejlődés, „zöldebb Magyarország” 
A tárca további fontos célkitűzése a természetvédelemmel és környezetvédelemmel 
összefüggésben jelentkezik. A lakosság életminőségének javításához, az egészséges 
környezethez való alkotmányos jog érvényesítéséhez, a társadalom és a gazdaság 
fejlődéséhez kulcsfontosságú feltételeket jelent a természeti erőforrások fenntartható 
használata, a környezet minőségének javítása, a természeti örökség megőrzése és a 
környezeti biztonság megerősítése, melyek a környezetvédelmi szakterület legfőbb 
cselekvési területeit képezik. A tárca a 2013. évben egyrészt folytatja a korábbi években 
megkezdett programok megvalósítását, biztosítja a hazai, EU-s és nemzetközi 
jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését, másrészt számos területen tervez 
előrelépni a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program fenti céljai megvalósításának 
elősegítése érdekében.  
 
A települési életminőség és a települési környezetminőség javítása 
Folytatódik az Ivóvízminőség-javító Program és a Nemzeti Szennyvíz-elvezetési- és 
tisztítási Megvalósítási Program ütemezett megvalósítása. A hulladékgazdálkodás 
megújult szabályozási és intézményrendszerével összhangban a tárca célja a 
hulladékképződés megelőzése, a hulladékhasznosítás növelése, a szennyező fizet elv és az 
életciklus-szemlélet érvényesítése. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) 
elősegíti, hogy a termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékokkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási ipar átlátható, az állam és így a társadalom érdekeit lényegesen 
kedvezőbb feltételekkel szolgáló módon alakuljon át, és fejlődjön tovább. A korszerű 
hulladékkezelési létesítmények kialakítását EU támogatások segítik. A tárca további 
kiemelt feladata a levegőminőség javításával és a zajterhelés csökkentésével összefüggő 
intézkedések megvalósítása. 
 
A természeti erőforrások és értékek megőrzése 
A tárca kiemelt feladata a védett természeti területek állapotának megőrzése és javítása, a 
Natura 2000 területek fenntartását biztosító intézkedések megvalósítása. Az ökoszisztéma 
szolgáltatások védelme és helyreállítása érdekében azonban a védett természeti területek 
mellett a védett természeti területeken kívül is meg kell őrizni és helyre kell állítani a 
biológiai sokféleséget, fenntartva a vidéki területekhez kötődő táji értékeket. Hazánk 
természeti értékeinek jelentős hányada kötődik közvetlenül mezőgazdasági művelés alatt 
álló területekhez, illetve erdőkhöz és fenntartásukban kiemelt szerepe van a 
tájgazdálkodásnak. 2013-ban is kiemelt feladat a nemzeti park igazgatóságok 
természetvédelmi és térségfejlesztő szerepének erősítése, az értékőrzés elsődlegessége 
mellett a természetvédelmi vagyonkezelési tevékenységük ellátása, különös tekintettel az 
agrár-környezetgazdálkodási programok megvalósítására, a természeti értékek 
bemutatására, az ismeretterjesztés lehetőségeinek bővítésére. Folytatódik a fajmegőrzési 
tervek és fajvédelmi beavatkozások végrehajtása, valamint az élőhely rekonstrukciók 
megvalósítása. További feladat az élettelen természeti értékeink megőrzése és védelme.  
 
Folytatódik az EU-ban gyakorlatilag egyedülálló Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 
Rendszer működtetése, melyhez a szakmai feladatok bővülése folytán számtalan egyéb 
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monitorozó program csatlakozott. Mindemellett a továbbiakban is működik a 
természetvédelmi információs rendszer és alközpontjai.  
 
Az EU Víz Keretirányelv előírásai szerint a tagállamoknak 2015-ig „jó állapotba” kell 
hozniuk a felszíni és felszín alatti vizeket, és ezt fenntarthatóvá kell tenni. A vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek tartalmazzák azokat az intézkedéseket, amelyek eredményeként a jó 
állapot (bizonyos kivételektől eltekintve) elérhető. A felszín alatti vizek mennyiségi és 
minőségi készleteinek védelme stratégiai szintű feladat, hiszen a hazai lakosság 
ivóvízellátása döntően (97%) e forrásból történik. Az Ivóvízbázis-védelmi Program 
folytatását EU-s és hazai források biztosítják.  
 
A fenntartható termelés és fogyasztás elősegítése 
A Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia megvalósításával a tárca elősegíti 
a környezettechnológiák hazai elterjesztését, a kapcsolódó fejlesztések, beruházások 
támogatását. A tárca 2013-ban is részt vesz az EU öko-címke, illetve az EMAS 
(környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer) bizottságok munkájában, az új öko-
címke minősítési kritériumok és az EMAS útmutatók kidolgozásában, valamint biztosítja 
a hazai öko-címke és környezetbarát minősítő rendszer működtetését. 
 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
Költségvetési szervek 57.671,6 19.810,0 37.861,6 8.017 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 310.923,3 160.992,4 149.930,9 0 
VM fejezet összesen 368.594,9 180.802,4 187.792,5 8.017 
 
 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 
 
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás ágazatonként  
 
A VM kiterjedt intézményhálózattal rendelkezik – 8.017 fővel –, mely eredményesen 
támogatja a tárca által felügyelt ágazatokat.  
Az intézményhálózat teljes támogatási előirányzata 37.861,6 millió forint, ezen felül 
további 19.810,0 millió forint tervezett bevétellel, vagyis összesen 57.671,6 millió forint 
kiadással gazdálkodhat 2013-ban.  
 
Új intézmény létrehozására 2013. évben nem kerül sor a fejezetnél. Ugyanakkor az 
Agrármarketing Centrum (AMC) 2013-tól már nem tartozik a fejezet által felügyelt 
intézmények közé, mivel a Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing 
tevékenységgel kapcsolatos feladatainak meghatározásáról és egyes jogszabályok 
módosításáról szóló 103/2012. (V. 25.) Korm. rendelet alapján a közösségi 
agrármarketing és közösségi bormarketing tevékenységhez kapcsolódó feladatokat a 
Magyar Turizmus Zrt. látja el 2012. július 1-jétől, ezzel összefüggésben pedig az AMC 
2012. szeptember 30-ával megszűnik. 
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A VM intézményei címenként: 
 
1. Cím Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 
 
A VM igazgatása ellátja a minisztérium igazgatási tevékenységét, ezen belül a 
működéshez szükséges létszám, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok 
tervezését, előirányzat-módosítási feladatait, valamint a könyvvezetési kötelezettségeit.  
 
A dologi kiadások keretében biztosítja a belföldi kiküldetések, a reprezentációs kiadások, 
a központi rendezvényekkel, az informatikai feladatokkal, a VM vagyonkezelésében lévő 
ingatlanokkal kapcsolatos üzemeltetési feladatokat, a honlap karbantartás, sajtófigyelés, 
híranyag szolgáltatás, valamint a kormánytisztviselői állományhoz köthető munkáltatói 
személyi jövedelemadó, rehabilitációs hozzájárulás teljesítését.  
 
Egyéb dologi kiadásokat kizárólag meghatározott célra biztosított előirányzatból teljesít. 
Ezek: külföldi kiküldetések, oktatás, továbbképzés, EU kiadványok, konferenciák. 
 
A VM Igazgatás egyes célelszámolási számlákon (pl. VOC, ITMR, norvég projekt, GEF 
,,C” komponens) bonyolítja a minisztérium pályázati pénzkezelését is.  
 

1. cím Kiadás 
(M Ft) 

Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 5 769,7 130,0 5 639,7 611 

Változások jogcímenként:         
Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

Siófoki üdülő üzemeltetése -26,0   -26,0   

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Egyéb változások (jogcímenként)         

Zárolás -84,6   -84,6   

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat fejezetek 
közötti átrendezés 

-213,7   -213,7   

Bevételrendezés 7,3 7,3     

Egyéb többletek (jogcímenként)         

FAO ösztöndíj program 223,0   223,0   
2013. évi javasolt előirányzat 5 675,7 137,3 5 538,4 611 

 
2. Cím Szakigazgatási intézmények 
 
2/1. alcím Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 
 
A NÉBIH 2012. március 15-ével – a szakmai feladatok hatékonyabb ellátása és a nagyobb 
költséghatékonyság megteremtése érdekében – a Magyar Élelmiszer-biztonsági 
Hivatalnak a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalba történt beolvadással jött létre.  
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A NÉBIH országos hatáskörű szerv, amely saját hatáskörben ellátja, illetve a megyei 
kormányhivatalok vonatkozásában irányítja az állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági, 
növénytermesztési, talajvédelmi, tenyésztési, erdészeti, vadászati, halászati, 
takarmányozási, borászati, növényvédelmi és egyéb mezőgazdasági hatósági-igazgatási 
feladatokat, végzi a tisztességtelen forgalmazói magatartás elleni fellépéssel kapcsolatos 
hatósági feladatokat, továbbá országos labor- és fajtakísérleti hálózatot működtet. További 
feladata a hivatalnak 2013-ban a 2012-től bevezetésre került élelmiszerlánc-felügyeleti díj 
beszedése, az ehhez szükséges ellenőrzések lefolytatása. 
 
2013-ban is kiemelt feladata a Kormány programjával összhangban az élelmiszerlánc 
ellenőrzési feladatok, valamint az ország genetikailag módosított élőlény (GMO) 
mentességének biztosításához szükséges hatósági vizsgálatok, ellenőrzések teljesítése és 
megerősítése.  
 
A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal beolvadásával a NÉBIH ellátja a nemzetközi 
kapcsolattartással összefüggő feladatokat is az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal 
hazai partnerintézményeként, emellett kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont az Európai 
Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerében (RASFF), 
illetve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) élelmiszerbiztonsági, valamint sürgősségi 
veszélyjelző rendszerében (INFOSAN Emergency).  
 

2/1. alcím Kiadás 
(M Ft) 

Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 10 
384,4 

5 023,5 5 360,9 1 086 

Változások jogcímenként:         

Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

Siófoki üdülő üzemeltetése 26,0   26,0   

létszámbővítés       37 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Egyéb változások (jogcímenként)         

Zárolás -80,4   -80,4   

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat fejezetek 
közötti átrendezés 

-57,4   -57,4   

Bevételrendezés 785,0 785,0     

Egyéb többletek (jogcímenként)         

2013. évi javasolt előirányzat 11 
057,6 

5 808,5 5 249,1 1 123 
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3. Cím Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) 
 
A FÖMI feladata a külön jogszabályban foglaltakon túl az ingatlanügyi, földügyi 
igazgatás országos szintű adatainak feldolgozása, szakmai információs rendszerek, 
adattárak fejlesztése, üzemeltetése, más számítógépes rendszerekkel a kapcsolat és a 
folyamatos adatcsere biztosítása; a földmérési, térképészeti és távérzékelési tudományos 
kutatás végzése és országos összhangjának megvalósítása. 
 
A FÖMI központi földmérési és térinformatikai szervezetként ellátja a téradat-
infrastruktúrák működtetését lehetővé tévő térbeli alapadatkörök (állami alapadatok) 
gyűjtését, feldolgozását, tárolását, fejlesztését és szolgáltatását. A fenti feladatok 
keretében fenntartja, fejleszti és szolgáltatja: 
 

• a geodéziai vonatkoztatási rendszereket és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat, 
• az egységes országos térképrendszer szerinti állami térképi adatbázisokat, 

domborzat-modelleket, földrajzinév adatbázist, közigazgatási határ adatbázist és a 
geoportál működését, 

• az állami földmérési és térképészeti tevékenység központi feladatait: 
államhatárügyi, geodéziai munkákat, állami alapadatok előállításának ütemezését, 
készíttetését, állami átvételét, minőségbiztosítási és szakfelügyeleti feladatok 
ellátását. 

 
Ellátja az ingatlanügyi és földügyi igazgatás országos szintű adatainak feldolgozását, 
információs rendszereinek fejlesztését és irányítását, továbbá a vonatkozó ingatlanügyi és 
földügyi adatok szolgáltatását, kezeli és működteti a számítógépes ingatlan-nyilvántartási 
rendszert. 
A FÖMI hazai és EU-s feladatok végrehajtásával megbízott intézményként ellátja a 
mezőgazdasági földterületek egyedi azonosításával (MEPAR), a szőlőültetvények 
térinformatikai nyilvántartásával (VINGIS) kapcsolatos távérzékelési feladatokat. 
Gondoskodik a földfelszín mezőgazdasági, vidékfejlesztési, környezetgazdálkodási, 
környezetvédelmi és felszínborítási szempontú távérzékeléses megfigyeléséről, 
elemzéséről, ellenőrzéséről. Integrálja a szakigazgatás eszközrendszerébe a távérzékelés 
területén megjelent legújabb eredményeket. 
A FÖMI biztosítja az EU szinten megjelenő szakmai kötelezettségek végrehajtását, 
különös tekintettel a 2007/2/EK INSPIRE irányelvből a földügyi ágazatra háruló 
feladatokra, az EU-s agrár-, vidékfejlesztés és környezetpolitikai jogszabályok vonatkozó 
részeinek végrehajtására, valamint az EuroGeographics szervezettel való kapcsolattartásra 
és az ebből adódó kötelezettségekre. 
 
Az intézmény kizárólag költségvetési bevételből gazdálkodik, a költségvetési törvényben 
a FÖMI részére előírt befizetési kötelezettség összege 94,1 millió forint. 
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3. cím Kiadás 

(M Ft) 
Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 1 595,3 1 595,3 0,0 200 

Változások jogcímenként:         

Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Egyéb változások (jogcímenként)         

Bevételrendezés 70,7 70,7     
Egyéb többletek (jogcímenként)         

2013. évi javasolt előirányzat 1 666,0 1 666,0 0,0 200 

 
 
4. Cím Állami Ménesgazdaság 
 
Az intézmény fő feladata a génmegőrzés a lipicai és gidrán lófajtákat illetően. A 2013. 
évben az intézményben szervezeti változást nem tervez a minisztérium. 
 
Az intézmény alapfeladata keretében ellátja: 

• a jelentős nemzeti kincset jelentő Lipicai, továbbá Gidrán Ménes fenntartását, 
• a lótenyésztés olyan irányú fejlesztését, hogy a fajták megfeleljenek a rájuk 

jellemző tradicionális jellegnek és használatnak, ennek megfelelően biztosítja a 
fajták jellemző értékmérő tulajdonságainak megőrzését, 

• a magyar lótenyésztés idegenforgalmi célú bemutatását, 
• az állomány fenntartásához szükséges takarmány előállítását, 
• a tenyésztési cél eléréséhez, illetve a génfenntartáshoz szükséges nagy genetikai 

értékű mén és kanca egyedek beszerzését, 
• esetleges tenyészállat exportot, 
• tenyésztés eredményének hazai és nemzetközi összehasonlító versenyeken történő 

vizsgálatát, 
• nemzetközi és hazai összehasonlító versenyek szervezését, lebonyolítását, 
• a lovassport, lovasélet hagyományait ápoló múzeum és kiállítások fenntartását, 
• a fajtához kapcsolódó lovas hagyományok ápolását, népszerűsítését.  
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4. cím Kiadás 

(M Ft) 
Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 367,6 134,0 233,6 53 

Változások jogcímenként:         

Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Egyéb változások (jogcímenként)         

Zárolás -3,5   -3,5   
Bevételrendezés 35,5 35,5     

Egyéb többletek (jogcímenként)         

2013. évi javasolt előirányzat 399,6 169,5 230,1 53 

 
5. Cím Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
 
Az MVH feladatairól, hatásköréről, szervezetéről és működéséről a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezik. 
 
Az MVH ellátja a közösségi és nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrár-, 
vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások igénybevételével és a Közös 
Agrárpolitika (KAP) egyéb, támogatás kifizetésével nem járó piacszabályozási 
intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat. Ezen intézkedésekkel összefüggő hatósági 
eljárásban első fokon az igazgatóságok, másodfokon az MVH központi szerve jár el. 
 
Az MVH az előző bekezdésben meghatározott intézkedések tekintetében ellátja: 
 

• a közösségi bel- és külpiaci intézkedésekkel, valamint a tagállami hatáskörben 
alkalmazott nemzeti támogatási intézkedésekkel; 

• a területhez, az állatlétszámhoz és a jövedelempótláshoz kapcsolódó támogatási 
intézkedésekkel; 

• az intervenciós rendszer működésével, illetve további feldolgozott termékekhez 
kapcsolódó intézkedésekkel; 

• az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz (ÚMVP) kapcsolódó beruházási 
és szolgáltatási intézkedésekkel; 

• a közvetlen kifizetések és követelések kezelésével; 
• a Piaci Információs Rendszer működtetésével; 
• a vidékfejlesztési (kísérő) intézkedések bonyolításával; 
• az agrár-kárenyhítési eljárás lebonyolításával; 
• valamint az Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetésével és 

továbbfejlesztésével 
 

kapcsolatos feladatokat. 
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Az MVH ellátja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finanszírozott támogatások és egyéb 
intézkedések tekintetében a kifizető ügynökségi, valamint egyéb – ennek keretén belül az 
Európai Halászati Alap (EHA) – jogcímek végrehajtásával és fejlesztésével összefüggő 
feladatokat. 
 
Az MVH működteti: 
• a külön jogszabályban meghatározott ügyfélregisztert; 
• a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR), amely a területalapú 

kifizetések kizárólagos hivatkozási alapja; 
• az intézkedésekhez kapcsolódó támogatások igazgatási és ellenőrzési rendszerét; 
• a támogatásra, illetve egyéb intézkedésre vonatkozó nyilvántartást; 
• a szarvasmarha és juh prémium jogosultságok nyilvántartási rendszerét; 
• a tejkvóta-nyilvántartási rendszert; 
• az intervenciós raktárregisztert; 
• az agrár de minimis nyilvántartási rendszert; 
• az alma, körte és őszibarack ültetvénykatasztert. 

 
Az MVH ellátja a jogszabályban meghatározott körben és módon az egyes nemzeti 
támogatások igénybevételével és végrehajtásával összefüggő feladatokat. 
 

5. cím Kiadás 
(M Ft) 

Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 9 645,8 50,0 9 595,8 980 

Változások jogcímenként:         
Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Tanyafejlesztési Program lebonyolítási 
feladatok támogatása 

5,0   5,0   

Egyéb változások (jogcímenként)         
Zárolás -75,0   -75,0   

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 
fejezetek közötti átrendezés 

-64,8   -64,8   

Egyéb többletek (jogcímenként) 1 910,0   1 910,0    

2013. évi javasolt előirányzat 11 421,0 50,0 11 371,0  980 

 
6. Cím Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 
 
A VM felügyelete alá összesen: három Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) 
(tizenhat szakképző intézet) és egy iskola tartozik.  
 
A VM felügyelete alá az alábbi szakiskolák tartoznak: 
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• VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, VM ASZK, Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma; 

• VM ASZK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola, Szentes; 
• VM ASZK, Szakképző Iskola - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és 

Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Mátrafüred; 
• VM ASZK, Szakképző Iskola - VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium, Pétervására; 
• VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, VM DASZK, Csapó Dániel 

Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd;  
• VM DASZK, Szakképző Iskola - Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium, Kaposvár; 
• VM DASZK, Szakképző Iskola - Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium, Lengyel; 
• VM DASZK, Szakképző Iskola - VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium, Sellye; 
• VM DASZK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc; 
• VM DASZK, Szakképző Iskola - Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium, Villány; 
• VM DASZK, Szakképző Iskola - Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és 

Kollégium, Sopron; 
• VM DASZK, Szakképző Iskola - VM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium, Vép; 
• VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, VM KASZK, Bercsényi 

Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola, 
Budapest; 

• VM KASZK, Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola, 
Kollégium, VM Gyakorlóiskola, Budapest; 

• VM KASZK, Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Kollégium és 
VM Gyakorlóiskola, Vác; 

• VM KASZK, Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola, Kollégium és VM 
Gyakorlóiskola, Piliscsaba; 

• Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Karcag. 
 
Az ágazati szakképzés kiemelt fontosságú a gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók 
képzésében, alapját szolgálja a szakmai műveltség terjesztésének, a közép- és 
felsőoktatásnak, a tudományos kutatásnak is. A vidéki lakosság művelődésének, a 
polgárosodás megvalósításának alapfeltétele a fiatalok felkészítése a vidéki, a 
mezőgazdasági tevékenység végzésére. A Kormány nemzeti programjában a 
vidékfejlesztés, az ennek érdekében megvalósítandó oktatás fejlesztése elengedhetetlen. A 
hiányzó szakmai felkészültség veszélyeztetné a Kormány elképzelésének végrehajtását, a 
vidékfejlesztés céljainak elérését. 
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6. cím Kiadás 
(M Ft) 

Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 5 217,8 1 462,4 3 755,4 1 359 

Változások jogcímenként:         

Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Egyéb változások (jogcímenként)         

Zárolás -30,0   -30,0   

Bevételrendezés -74,9 -74,9     
Egyéb többletek (jogcímenként)         

pedagógus életpálya 267,6   267,6   

2013. évi javasolt előirányzat 5 380,5 1 387,5 3 993,0 1 359 

 
7. Cím Közművelődési intézmények 

 
A címhez tartozó közművelődési intézmények – a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és az 
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ – egyedülálló, országos 
feladatot töltenek be a hungaricumok bemutatásában, a hagyományok ápolásában, az 
ország agráremlékeinek megőrzésében. 
 
A közművelődésben betöltött szerepük túlmutat az ágazat érdekein, a nemzeti múlt, a 
vidék és a mezőgazdaság történelmének bemutatása mellett a tudományos kutatás, az 
információs rendszer szélesítésének elengedhetetlen intézményrendszerét alkotják. 
Nemzetközi kapcsolataikkal, a külföldi tudományos lapok, kiadványok terjesztésével a 
termelés fejlesztésének fontos bázisai.  
 

7. cím Kiadás 
(M Ft) 

Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 534,2 98,4 435,8 138 
Változások jogcímenként:         

Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

létszámbővítés (Könyvtár) 5,6   5,6 2 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Egyéb változások (jogcímenként)         

Zárolás -6,5   -6,5   

Bevételrendezés 1,6 1,6     

Egyéb többletek (jogcímenként)         

2013. évi javasolt előirányzat 534,9 100,0 434,9 140 
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8. Cím Agrárkutató intézetek 
 
Az agrárkutató intézetek működésének támogatása a magyar mezőgazdaság fejlődésének 
záloga. A különböző szakterületeken működő intézmények a vidékfejlesztés komplex 
rendszerének tudományos és szellemi alapját képezik. A mezőgazdasági kutatás és 
fejlesztés elsősorban a hatékony termelés fejlesztésére irányul, azonban egyre nagyobb 
hangsúlyt kapnak a környezeti szempontok.  
 
A címhez az alábbi intézmények tartoznak: 
 
1. Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom (ÁTK) 

• Az intézet alapfeladata az állattenyésztési és takarmányozási kutatás-fejlesztési 
tevékenység végzése, elsősorban a szarvasmarha, ló és juh állatfajok 
vonatkozásában, valamint szaktanácsadási tevékenység ellátása a fejlődő kis- és 
középméretű gazdálkodók részére. 

• Kutatási tevékenysége kiterjed az alkalmazott biotechnológiai kutatásokra 
(molekuláris-genetikai, szaporodás-biológiai kutatások és szolgáltatások), az 
állattenyésztés környezet-fenntartási, védelmi és gazdálkodási, állatjóléti/ 
állatvédelmi vonatkozásaira, valamint az ökológiai állattartás fejlesztésére. 
 

2. Erdészeti Tudományos Intézet, Sárvár (ERTI) 
• Fő feladata, hogy az agrártudományi kutatás-kísérleti fejlesztés keretében az 

erdőgazdálkodás fejlesztésére irányuló komplex kutatásokat végezzen.  
• Az erdészeti kutatások döntő többsége alkalmazott jellegű. Az eredmények 

kutatási jelentések és szakértői (megbízásos) anyagok, szaktanácsadás, valamint 
továbbképzés formájában viszonylag gyorsan, gyakorlati eredményeket hoznak. 
 

3. Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas (HAKI) 
• Az intézet feladata, hogy a biológiai alapok és ismeretek segítségével 

hozzájáruljon a fenntartható halászat és haltenyésztés fejlődéséhez. Tevékenysége 
kiterjed a vízi-erőforrás gazdálkodási és akvakultúra rendszerek fejlesztésére. A 
HAKI a halászat és az akvakultúra területén öntözéses gazdálkodás témában 
szaktanácsadást végez, valamint tenyészanyagot értékesíti.  

• A nemzetközi együttműködés keretében a HAKI tevékenységének három 
alappillére van: az interdiszciplináris kutatások a fenntartható termelési rendszerek 
fejlesztése érdekében, a kutatási eredmények gyakorlati elterjesztése és az 
információ-áramlás elősegítése, valamint részvétel a fejlődő országok lakossága 
életkörülményeinek javításában. 
 

4. Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Budapest (KÉKI) 
• A KÉKI az élelmiszer-tudomány területén végez alap- (alapozó), alkalmazott és 

adaptációs kutatásokat, valamint kísérleti fejlesztéseket. A kutatási főirányok a 
korszerű élelmiszer előállítás tudományos megalapozását célozzák, különös 
tekintettel az élelmiszer-biztonságra és az egészséges táplálkozás iránti igényre, 
valamint a környezetkímélő és energiatakarékos technológiák, az élelmiszeripari 
környezetvédelem és a fogyasztók egészségvédelmének kérdéseire, továbbá a 
Magyar Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Stratégiával és Programmal kapcsolatos 
társadalmi, gazdasági elemzésekre. 
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5. Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő (MBK) 
• A kutatóközpont a hatékony mezőgazdasági termelés és a környezettudatos 

fejlesztések elősegítésének érdekében növénynemesítési, állattenyésztési és 
biotechnológiai kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket folytat genetikai, 
molekuláris-biológiai, biotechnológiai módszerekkel az alkalmazott 
agrártudományok területén. Részt vesz a hazai graduális és posztgraduális 
képzésben, valamint jelentős szerepet játszik a VM által támogatott 
biotechnológiai kutatások koordinálásában. 
 

6. Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllő (MGI) 
• Az MGI a mezőgazdaság gépesítését elősegítő műszaki és technológiai kutatással, 

fejlesztéssel foglalkozó kutatóintézet. Fő feladatai: a mezőgazdaság műszaki 
fejlesztési koncepcióinak elkészítése, mezőgazdasági gépesítési alap- és 
alkalmazott kutatások végzése, valamint a mezőgazdaság technikai 
felszereltségének értékelése és elemzése, a fejlesztési irányok meghatározása. 

 
7. Tokaji Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (TSZBK) 

• A TSZBK közfeladatai: a biológiai alapok fenntartása, fejlesztése, génbank, 
génbanki tételek leírása molekuláris markerekkel, hagyományos keresztezéses 
nemesítés (biotikus és abiotikus stresszel szembeni rezisztenciára), 
törzsültetvények létesítése, fenntartása vírusmentesítéssel.  

• Hungaricum jellegű fajták fajtaérték kutatása, klónszelektálása, fajtaspecifikus 
termesztés-, ill. borászati technológiák kifejlesztése. Környezetbarát 
szőlőtermesztési technológiák fejlesztését célzó, illetve a klímaváltozást hatásait 
elemző tartamkísérletek végzése (erózióvédelmi, növényvédelmi, trágyázási 
kísérletek az agrár-környezetgazdálkodási programokhoz, víztakarékos termesztés-
technológiák). 

• Borok származás-, és eredetiségvédelmi rendszerének kialakítása, fejlesztése, 
működtetése, borok nyomonkövethetőségét célzó analitikai vizsgálatok. Szakmai 
Szaktanácsadói Központ működtetése. 

 
8. cím Kiadás 

(M Ft) 
Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 2 640,1 1 259,2 1 380,9 541 

Változások jogcímenként:         
Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

létszámbővítés       9 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Egyéb változások (jogcímenként)         

Zárolás -20,7   -20,7   

Bevételrendezés -238,3 -238,3     

Egyéb többletek (jogcímenként)         

2013. évi javasolt előirányzat 2 381,1 1 020,9 1 360,2 550 
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10. Cím Génmegőrzési intézmények 
 
A címhez tartozó két intézmény a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet és 
Génmegőrzési Koordinációs Központ (KÁTKI), valamint a Növényi Diverzitás Központ 
(NÖDIK). A NÖDIK és a KÁTKI önálló intézményként való létrehozása az első lépése 
volt a hazai genetikai erőforrásokért felelős intézményrendszer kialakításának. Mindkét 
intézmény központi szerepet kapott a génmegőrzési tevékenység szakmai 
koordinálásában.  
 
1. NÖDIK 
Magyarország legnagyobb mezőgazdasági génbanki gyűjteménye található a NÖDIK-
ben, melyet több mint ötven éve alapítottak. A nemzetközi szinten is elismert szakmai 
munkát végző intézmény mintegy 88.000 tétel szántóföldi és zöldségnövény genetikai 
erőforrás megőrzését biztosítja és ezzel a világ 13. legjelentősebb génbankjaként tartják 
számon. Az intézmény feladata az országos szántóföldi- és zöldségnövény génbank 
gyűjtemények fejlesztése, emellett az intézmény új feladata a növényi génmegőrzési 
tevékenységek szakmai koordinációja, illetve egy új növényi génbank hálózat 
kialakítása. 
Az önálló intézmény fontos feladata ugyanakkor a régi tájfajták köztermesztésben való 
újbóli elterjesztése. Mivel ezek nem nagyüzemi, hanem kisüzemi, illetve családi 
vállalkozások számára jelentenek ideális választékot, több kézimunkával, de lényegesen 
kevesebb vegyszerhasználattal termelhető fajták, termelésbe vonásuk többek között 
elősegíti a minőségi élelmiszerellátást, a biogazdálkodást, és munkahelyeket teremt, 
lényegesen csökkentheti falvainkban a munkanélküliséget. 
 
2. KÁTKI 
A háromszintű haszonállat-génmegőrzési rendszer biztonságos és gazdaságilag is 
hatékony működtetéséhez – a hatósági, nyilvántartási feladatokon túl – szükséges a 
szakmai koordináció, amely egy költségvetési keretben működő, minisztériumi 
háttérintézmény létrehozásával volt megvalósítható. Az említetteken túl az önálló 
költségvetési szervként szerepe van az egyes alrendszerek (génbankok, tenyészetek, 
termelő állományok) létrehozásában, működtetésében, a régi magyar 
haszonállatfajtákkal kapcsolatos oktatási, kutatási és bemutatási feladatok ellátásában, 
termelési célú mintaintegrációk, helyi, kistérségi vagy nagyobb régióra kiterjedő 
haszonállat-génmegőrzési programok szervezésében, további hazai és nemzetközi 
kapcsolatok kialakításában és ápolásában. 
 
A KÁTKI kutatási és tenyésztési feladatai mellett a régi magyar fajták megőrzésének 
központi intézménye, a kezdetektől mind a mai napig.  
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10. cím Kiadás 
(M Ft) 

Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 697,2 171,2 526,0 89 

Változások jogcímenként:         

Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

létszámbővítés       6 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Állami génmegőrzési feladatok lebonyolítási 
támogatás 

2,6   2,6   

Tanyafejlesztési Program lebonyolítási 
feladatok támogatása 

5,0   5,0   

Egyéb változások (jogcímenként)         
Zárolás -24,8   -24,8   

Bevételrendezés 43,3 43,3     

Egyéb többletek (jogcímenként)         

2013. évi javasolt előirányzat 723,3 214,5 508,8 95 

 
12. Cím Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 
 
Az OMSZ a 277/2005. (XII. 20.) Kormányrendelet 2. és 3. §-aiban rögzített feladatok és 
hatáskör alapján végzi munkáját. Ennek keretében földfelszíni, magas légköri és 
távérzékelési meteorológiai mérő-, észlelő-, távközlési és adatfeldolgozó rendszert 
üzemeltet, tart fenn és fejleszt, a mért adatokat adatbázisában tárolja, archiválja. A saját 
meteorológiai alapadataiból és nemzetközi megállapodások alapján átvett adatokból, 
számításokból meteorológiai előrejelzéseket készít. Rendszeres tájékoztatást nyújt 
interneten keresztül a legfontosabb meteorológiai adatokról, rövid-, közép- és hosszútávú 
előrejelzésekről. Időjárási veszélyhelyzetekkel összefüggésben az élet-, egészség-, 
vagyon-, katasztrófavédelmi és egyéb kárelhárítást érintő kérdésekben azonnal 
tájékoztatja a lakosságot, illetve az ilyen irányú intézkedésekre feljogosított szerveket. 
Üvegház hatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásnál hatósági feladatokat 
gyakorol.  
Az OMSZ a fentieken túl ellátja az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 
minőségirányítási és adatközponti feladatait. Nemzetközi szerződésekből eredő jelentési 
kötelezettségének teljesítése érdekében előkészíti a környezeti levegő minőségének 
állapotára vonatkozó adatokat, légszennyező anyagokra vonatkozóan emissziós leltárt 
készít és vezet. Az ország területére repülésmeteorológiai kiszolgálást nyújt és 
együttműködés keretében meteorológiai szolgáltatást biztosít a Magyar Honvédségnek. 
Nemzetközi megállapodások alapján a mért és észlelt adatokat a meteorológiai 
szervezeteknek átadja és tőlük átveszi. 
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12. cím Kiadás 
(M Ft) 

Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 1 665,0 1 101,0 564,0 194 

Változások jogcímenként:         

Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Egyéb változások (jogcímenként)         

Zárolás -8,5   -8,5   

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat fejezetek 
közötti átrendezés 

-43,2   -43,2   

Bevételrendezés 14,0 14,0     

Egyéb többletek (jogcímenként)         

2013. évi javasolt előirányzat 1 627,3 1 115,0 512,3 194 

 
13. Cím Nemzeti Környezetügyi Intézet 
 
A Nemzeti Környezetügyi Intézet a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 
illetve a Belügyminisztériumhoz került vízügyi igazgatóságok VM-nél maradó 
környezetvédelmi feladatait látja el. 
  
Az intézmény célja a szakértői háttér biztosítása a környezetvédelemért, 
természetvédelemért és vizek állapotáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakterületi 
feladatok ellátásához. Célja továbbá a szakpolitika előkészítése, a szakterületi feladatok 
ellátását támogató hatástanulmányok, vizsgálatok elvégzése, illetve alkalmazott kutatások 
folytatása és monitorizálás. 
Ennek keretében az intézet szakértői szinten előkészíti a levegővédelemmel, zaj és rezgés 
elleni védelemmel kapcsolatos EU-s és egyéb nemzetközi adatszolgáltatásokat. 
Nyilvántartást vezet az EU irányelv hatálya alá tartozó hulladékégetőkről és nagytüzelő 
berendezésekről, működteti az EMAS nyilvántartó rendszerét, zajvédelmi adatbázist, 
majd adatközpontot hoz létre és működtet. A szakmai jogszabály tervezetekhez elkészíti a 
szükséges hatásvizsgálati dokumentációt (előzetes, utólagos) és egyéb háttéranyagokat. 
BAT (legjobb elérhető technika) útmutatókat készít és közreműködik az EU BAT 
referencia dokumentumok kidolgozásában. Szakmai segédanyagokat készít és szakmai 
képzéseket szervez a környezetvédelmi hatóságok számára az egységes 
környezethasználati engedélyezési, környezeti hatásvizsgálati és ESPOO-i eljárásokkal és 
a hatályos szakterületi (IPPC, levegővédelem, zaj és rezgés elleni védelem, stb.) 
szabályozásokkal kapcsolatosan. Eseti zajméréseket végez és zajtérképeket készít. A 
szakterületekhez kapcsolódóan módszereket fejleszt ki, és kezdeményezi a szabványok 
módosítását.  
 
Közreműködik az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervek elkészítésében. A 
hulladékgazdálkodási szakterületi szabályozás szakmai megalapozását, hatásvizsgálatok 
elvégzését, döntés-előkészítő szakmai háttéranyagok kidolgozását végzi. 
Hulladékvizsgálati szabványokat, hulladékgazdálkodási műszaki útmutatókat dolgoz ki. 
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Hulladékbesorolást, minősítést megalapozó vizsgálatokat végez, e területen referencia-
laboratóriumot üzemeltet. Nyilvántartja, felméri a hulladékgazdálkodási létesítményeket 
és tevékenységeket, helyzetelemzéseket végez. Célzott piaci felméréseket és statisztikai 
elemzéseket készít az egyes hulladékáramok helyzetének, illetve változásainak 
bemutatására, nyomon követésére. Részt vesz a hulladékképződés megelőzését, valamint 
az elkülönített gyűjtést segítő szemléletformálásban, tanácsadásban, oktatásban. 
 
Ellátja a 1307/2011. (IX. 6.) Korm. határozatból adódó feladatokat, különösen a Nemzeti 
Környezettechnológiai Innovációs Stratégia végrehajtására és nyomon követésére 
alkalmas irányítási és monitoring rendszer alakítását és működtetését, valamint a Nemzeti 
Környezettechnológiai Innovációs Stratégia megvalósításáról készülő átfogó jelentések 
készítését. 
 
A természetvédelem területén közreműködik a Víz Keretirányelv végrehajtásához 
kapcsolódó természetvédelmi vonatkozású feladatokban, azok megalapozó kutatási 
tevékenységeit koordinálja, oktatási, környezeti nevelési programjait kidolgozza és 
végrehajtja. A miniszter hatáskörébe tartozó természetvédelmi stratégiai és egyedi 
döntésekhez szükséges háttérelemzéseket készít. 
 
Ellátja a miniszter feladatkörébe tartozó, a vízgyűjtő gazdálkodással, a vízkészletek 
védelmével, a vizek mennyiségi és minőségi monitoringjával, a központi nyilvántartások 
és informatikai rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Részt vesz az 
országos vízgazdálkodási stratégia és egyéb ágazati koncepciók, jogszabályok szakmai 
megalapozásában. 
 
A Víziközmű feladatok körében közreműködik a víziközmű szakmapolitikák, koncepciók, 
stratégiák és jogszabályok szakmai előkészítésében, az átfogó országos tervek 
kidolgozásában.  
 

13. cím Kiadás 
(M Ft) 

Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 1 315,9 272,5 1 043,4 331 

Változások jogcímenként:         
Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

létszámcsökkentés -5,6   -5,6 -2 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Egyéb változások (jogcímenként)         

Zárolás -15,7   -15,7   

Bevételrendezés -260,0 -260,0 -   

Egyéb többletek (jogcímenként)         

2013. évi javasolt előirányzat 1 034,6 12,5 1 022,1 329 

 
  

185



14. Cím Nemzeti Park Igazgatóságok 
 
A címhez tíz nemzeti park igazgatóság tartozik: 
 

• Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság  
• Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
• Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
• Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  
• Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság  
• Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  
• Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság  
• Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
• Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság  
• Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság  

 
Az igazgatóságok közszolgáltató alaptevékenységük körében ellátják a területek védetté, 
illetve Natura 2000 területté nyilvánításával, továbbá az érzékeny természeti területek, 
magas természeti értékű területek, ökológiai hálózat szakmai kijelölésének 
megalapozásával, létesítésével kapcsolatos – külön jogszabályokban meghatározott – 
feladatokat. Az igazgatóságok a természetvédelmi oltalom alatt álló területek és 
természetvédelmi értékek természetvédelmi kezelői, ők a felelősek a fenntartási feladatok 
végrehajtásáért. 
 
Kiemelt feladatuk a rájuk bízott állami vagyon kezelése, melynek során elsődlegesen a 
természetvédelmi érdek kell, hogy szerepet játsszon. Ennek eredményeként 
tevékenységük nem korlátozódhat pl. kizárólag a bevételteremtő vagyonkezelői 
feladatokra, munkájuk során a vagyonkezelésből származó bevételek jelentős része a 
természetvédelmi kezelés egyéb kialakításával, kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartásával és javításával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával 
kapcsolatos. Az igazgatóságok vagyonkezelési tevékenységük körében gondoskodnak a 
barlangok élő és élettelen természeti értékeinek megőrzéséről, a barlangok esetleges 
hasznosításához, járatbiztosításához vagy lezárásához szükséges beruházások 
végrehajtásáról, valamint elkészítik a fokozottan védett, megkülönböztetett védelmet 
igénylő, illetőleg a környezeti ártalmak által közvetlenül veszélyeztetett barlangok 
állapotfelvételét és kezelési tervét. Kiemelt feladatuk az ősi magyar háziállatfajok és 
fajták természetes helyén való megőrzése, közreműködnek azok törzskönyvezésére 
vonatkozó szabályok kialakításában és végrehajtásában, tenyésztési és 
teljesítményvizsgálati elvek megállapításában. 
 
Az igazgatóságok látják el a körzeti erdőtervezés folyamatában a természetvédelmi 
érdekek képviseletét, valamint a miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervezéssel 
kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat.  
 
Az igazgatóságok mindemellett közreműködnek a helyi védetté nyilvánítás folyamatában, 
a Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítésében, valamint a természet és a táj 
védelmére irányuló állami kutatások tervezésében és megvalósításában. Tevékenységük 
során vezetik a működési területükön lévő védett természeti területek és természeti 
értékek nyilvántartását, megállapítják és nyilvántartják az egyedi tájértékeket, 
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gondoskodnak a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges 
és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működtetik a feladatkörükkel összefüggő területi 
monitoring és információs rendszert. Mindemellett üzemeltetik a TIR alközpontjait, 
biztosítják a működési területükre vonatkozó TIR-adatbázisok frissítését, valamint részt 
vesznek a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) és egyéb monitorozó 
rendszerek működtetésében.  
 
A természetvédelmi célok és eredmények bemutatása érdekében egyre hangsúlyosabb 
feladatokat látnak el a természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, 
valamint ökoturisztikai létesítmények fenntartásával és működtetésével.  
 
Az igazgatóságok működtetik a Természetvédelmi Őrszolgálatot, melynek munkája 
eredményeképpen területi jelenléttel biztosítják a természeti érdekek sérülésének 
megakadályozását, valamint közreműködnek az erdővagyon-védelmi tevékenységben és a 
természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított vadon élő növény- és állatvilág 
(hasznosítás alatt nem álló fajainak, valamint vadászható vad- és halászható halfajok) 
védelmében.  
 
Az igazgatóságok közhatalmi alaptevékenységük körében természetvédelmi szabálysértési 
ügyekben szabálysértési bírságot szabnak ki. 
 

14. cím Kiadás 
(M Ft) 

Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 6 147,1 3 756,0 2 391,1 719 

Változások jogcímenként:         

Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Egyéb változások (jogcímenként)         

Zárolás -131,1   -131,1   

Bevételrendezés 625,5 625,5     

Egyéb többletek (jogcímenként)         

2013. évi javasolt előirányzat 6 641,5 4 381,5 2 260,0 719 
 
15. Cím Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek  
 
A címhez az alábbi intézmények tartoznak: 
 
• Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
• Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
• Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
• Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
• Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
• Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
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• Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
• Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
• Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
• Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
• Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
 
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek (felügyelőségek) 
alaptevékenységüket a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelően látják el.  
 
A Kormányrendelet alapján környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságként, 
illetve szakhatóságként, környezetvédelmi igazgatási szervként – a rendeletben 
meghatározott kivételekkel – járnak el. Feladatuk továbbá a hatósági tevékenység 
ellátásához szükséges laboratóriumok működtetése. Feladatkörükkel összefügg az 
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges adatok 
gyűjtése is. 
 
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
illetékessége az ország egész területére kiterjed. Közigazgatási eljárásban a tíz 
felügyelőség felettes, valamint felügyeleti szerve. Fő feladatként gyakorolja a külön 
jogszabályokban meghatározott elsőfokú, valamint a területi szervek, azaz a 
felügyelőségek elsőfokú eljárása esetén a másodfokú hatósági, szakhatósági jogköröket. 
Hatósági tevékenysége mellett ellátja az ezzel összefüggő szakmai, jogi, háttérintézményi 
és nemzetközi feladatokat is. Közreműködik az IMPEL környezetvédelmi felügyelői 
információs hálózatának munkájában és megkeresés alapján a hazai környezetpolitika és 
stratégia kialakításában. Ellátja az EMAS nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. 
Ellátja a szén-dioxid kibocsátási egységek engedélyezésével és az ezekkel való 
kereskedéssel összefüggő hatósági feladatokat, és vezeti az előírt nyilvántartásokat. 
 
A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben az egyes 
Kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet alapján ellátják 
továbbá az alábbi eljárásokkal kapcsolatos hatósági, szakhatósági feladatokat:  
 

• vízimunka, vízilétesítmény megépítése, vízhasználat engedélyezése iránti 
eljárásokat; 

• utak engedélyezésére irányuló eljárások tekintetében a szakhatósági eljárást;  
• a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó 

építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, építésének, ideiglenes 
használatbavételének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának eljárása tekintetében 
a szakhatósági eljárást; 

• elvi építési, építési (és egyszerűsített építési), valamint összevont építésügyi 
engedélyezési eljárások tekintetében a szakhatósági eljárást; 

• vezetékjogi engedélyezési eljárások közül az erőmű engedélyezési eljárása 
tekintetében a szakhatósági eljárást; 

• védett természeti területen és védett természeti területnek nem minősülő Natura 
2000 területeken található erdő esetén az erdőterület igénybevételére vonatkozó 
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elvi engedély megadására irányuló, az erdőterület igénybevételének 
engedélyezésére irányuló, valamint az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása 
iránti eljárások tekintetében a szakhatósági eljárást. 

15. cím Kiadás 
(M Ft) 

Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 6 329,0 2 807,4 3 521,6 1 337 

Változások jogcímenként:         

Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Egyéb változások (jogcímenként)         

Zárolás -52,8   -52,8   

Bevételrendezés 558,5 558,5     
Egyéb többletek (jogcímenként)         

2013. évi javasolt előirányzat 6 834,7 3 365,9 3 468,8 1 337 

 
17. Cím Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) 
 
A Nemzeti Földalap az állam tulajdonában lévő termőföldek, mező-, erdőgazdasági 
művelés alatt álló belterületi földek, valamint a mező-, erdőgazdasági tevékenységet 
szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett földek összessége. A Nemzeti Földalap 
felett a magyar állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az 
agrárpolitikáért felelős miniszter az NFA révén gyakorolja. 
 
A Nemzeti Földalap rendeltetése különösen: 

• működőképes családi gazdaságok kialakításának elősegítése, a szakirányú 
végzettséggel rendelkező agrárvállalkozók földhöz jutásának támogatása; 

• a termőföld magánosítása során létrejött, a hatékony mezőgazdasági hasznosításra 
alkalmatlan birtokszerkezet vidékfejlesztési célokkal összehangolt javításának 
támogatása a versenyképes birtokméretek kialakításának elősegítése; 

• birtokrendezés, birtok-összevonási célú földcseréhez szükséges termőföld 
biztosítása; 

• különleges termesztési célok megvalósításához tartalék terület biztosítása; 
• az erdővagyonnal való tartamos (fenntartható) gazdálkodás feltételeinek segítése; 
• szociálisan hátrányos helyzetűek megélhetésének elősegítése érdekében szervezett 

mezőgazdasági munkavégzést szolgáló szociális földalap biztosítása; 
• az oktatás és a tudományos kutatás céljainak, a mezőgazdasági, genetikai háttér 

fenntartásának, megőrzésének szolgálata. 
 
Az NFA a nemzeti földvagyonnal való gazdálkodását mindenekelőtt nyilvános pályázat 
útján történő haszonbérletbe, vagyonkezelésbe adással, földcserével, elővásárlási jog 
gyakorlásával és földvásárlással, nyilvános pályázat vagy árverés útján történő eladással, a 
legnagyobb nyilvánossággal és átláthatósággal végzi. Az NFA földvagyonról és 
hasznosításáról naprakész nyilvántartást vezet. Az NFA-val való gazdálkodás 2013. évi 
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tendenciáit alapvetően a Nemzeti Földalapról szóló törvényben rögzített földbirtok-
politikai irányelvek határozzák meg. Az NFA rábízott vagyonát külön vagyonfejezet 
(XLIV. fejezet) tartalmazza, így a VM fejezetben csak a működési költségek jelennek 
meg. 
 

17. cím Kiadás 
(M Ft) 

Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 1 128,6 0,0 1 128,6 145 

Változások jogcímenként:         

Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Egyéb változások (jogcímenként)         

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat fejezetek 
közötti átrendezés 

-24,8   -24,8   

Egyéb többletek (jogcímenként)         
2013. évi javasolt előirányzat 1 103,8 0,0 1 103,8 145 

 
 
18. Cím Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) 
 

• A NAKVI kiemelt feladatai egyrészt az agráriumhoz kapcsolódó szakképesítések, 
vizsga-előkészítések, vizsgáztatások, agrárgazdasági szakképzéssel kapcsolatos 
hazai és nemzetközi programok szervezése, valamint az agrárszakképzés 
fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak ellátása; 

• Az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló Nemzeti Vidékfejlesztési Program 
(NVP) végrehajtása, intézkedéseihez szakmai, módszertani és tájékoztatási háttér 
nyújtása; 

• A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Állandó Titkársága feladatainak 
ellátása; 

• Az ÚMVP irányító hatóságának (IH) részeként az IH által meghatározott feladatok 
ellátása, koordináló tevékenység a vidékfejlesztés terén, a támogatott 
szaktanácsadás felügyelete és az ÚMVP-hez kapcsolódó felnőttképzés ellenőrzése; 

• További fontos feladata az intézménynek az ÚMVP-hez kapcsolódó 
kommunikációs és szervezői tevékenység; 

• A szakmai feladatként látja az MNVH által gondozott projektötletek benyújtását, 
valamint feldolgozását, melynek keretében a vidékfejlesztéshez szervesen kötődő, 
különböző témájú fejlesztési koncepciók kerülhetnek megvalósításra; 

• A nemzeti forráson alapuló Tanyafejlesztési Program megvalósításában a NAKVI 
továbbra is teljes körű pályázatkezelői feladatokat lát el;  

• A NAKVI feladatellátásában zajlik a LEADER Helyi Akciócsoportok időszaki 
beszámolójának teljes, átfogó ellenőrzése, valamint az Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér program szakmai módszertani központjaként, működési 
tevékenységük koordinált összefogása, nyomon követése; 
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• Az Intézet feladataihoz tartozik továbbá, a vidékhez kapcsoló és annak szerves 
részét képező Esélyegyenlőségi, illetve a Magyar Tanyákért Programiroda, 
programjának lebonyolítása is. 
 
 

18. cím Kiadás 
(M Ft) 

Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 405,7 281,5 124,2 51 

Változások jogcímenként:         

Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Tanyafejlesztési Program lebonyolítási 
feladatok támogatása 

50,0   50,0   

Egyéb változások (jogcímenként)         

Zárolás -1,9   -1,9   

Bevételrendezés 0,2 0,2     

Egyéb többletek (jogcímenként)         

2013. évi javasolt előirányzat 454,0 281,7 172,3 51 

 
 
19. Cím Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) 
 
Az AKI feladatai között meghatározó szerepet játszik a Tesztüzemi Rendszer 
finanszírozása. A Rendszer (angolul Farm Accountancy Data Network, FADN) az európai 
gazdák jövedelmének becslésére 1967-ben létrehozott üzemgazdasági információs 
rendszer, amely 2%-os reprezentatív minta adataival becsüli meg az alapsokaság 
jövedelmi és pénzügyi mutatóit. A FADN minden EU tagország számára kötelező, 
magyarországi alrendszerét, a Tesztüzemi Rendszert a VM delegálásából az AKI 
működteti. 

 
A FADN adatokat nemcsak a KAP kialakításához és hatásvizsgálatához használják, 
hanem fontos információforrást jelent a hazai agrárpolitikai döntéshozók számára is. Az 
AKI nem csak a tesztüzemi adatfeldolgozást végzi el, hanem számos hazai és nemzetközi 
projekthez kapcsolódó mikroökonómiai kutatást végez, ami a tesztüzemi adatokra épül. 
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19. cím Kiadás 

(M Ft) 
Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 741,5 95,0 646,5 131 

Változások jogcímenként:         

Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

        

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

        

Egyéb változások (jogcímenként)         

Zárolás -9,7   -9,7   
Bevételrendezés 4,2 4,2     

Egyéb többletek (jogcímenként)         

2013. évi javasolt előirányzat 736,0 99,2 636,8 131 

 
 
III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 
 
A tárcához tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok teljes támogatása 149.930,9 millió 
forint, melyet 160.992,4 millió forint tervezett bevétel egészít ki, vagyis a fejezeti 
kezelésű előirányzatokon összesen 310.923,3 millió forint kiadás teljesíthető 2013-ban.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok között új feladatként jelenik meg a sertéságazat 
helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása. 2013. évtől a minisztérium 
költségvetésében külön fejezeti kezelésű előirányzatként jelenik meg az Uniós programok 
árfolyam-különbözete, valamint az Egyéb EU által nem térített kiadások fejezeti kezelésű 
előirányzat. Tekintettel a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes 
intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV.25.) számú Kormány határozatra, a Fenntartható 
erdőgazdálkodás támogatása előirányzat kiadásai az Erdőtelepítés, erdőszerkezet-
átalakítás, fásítás előirányzaton kerültek megtervezésre.  
 
Az AMC megszűnésével és feladatainak a Magyar Turizmus Zrt. részére való átadásával 
és a bor forgalombahozatali járulék megszűnésével összhangban a Bormarketing és 
minőség-ellenőrzés fejezeti kezelésű előirányzat kikerült tárcánk költségvetéséből. 
 
A Nemzeti Diverzifikációs Program fejezeti kezelésű előirányzat működtetését az EU 
jogszabályok már nem teszik lehetővé, így emiatt 2013. évtől megszűnik. 
 
Fejezeti kezelésű előirányzatok: 
 
20/1 Beruházások alcím 
 
A fejezet költségvetésében a Beruházások alcím alatt a 2013. évben 102,2 millió forint 
összeg áll rendelkezésre. Ezen összeg alapvetően a területileg illetékes Nemzeti 
Környezetügyi Intézet alapfeladatainak ellátásához szükséges legfontosabb beruházási 
célokat szolgálja.  
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20/1/5 Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati 
fejlesztéséhez szükséges önerő 
 
Az előirányzatból a jogszabályok szerint a magyar államra, mint tulajdonosra háruló 
kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére adható támogatás. A többségi állami 
tulajdonú, regionális rendszereken végrehajtott fejlesztések önkormányzatokkal közös, 
vagy önálló – Új Magyarország Fejlesztési Terv – pályázat keretében történő 
megvalósítása esetén az állami rész fejlesztésére jutó arány önerő-fizetési kötelezettséget 
von maga után. A költségvetési sor ezen önerő mértékét hivatott biztosítani. 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 10,0 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 

20/1/5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati 
fejlesztéséhez szükséges önerő fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 18,8   18,8 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -8,8   -8,8 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 10,0 0,0 10,0 
 
20/1/9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése  
 
Balatonfűzfő szennyvízelvezető rendszerének szaghatás csökkentését szolgáló feladatok 
finanszírozását biztosítja az előirányzat. A beruházás 2008. évben kezdődött meg. 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 10,0 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 

20/1/9 Balatoni Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 18,8   18,8 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -8,8   8,8 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 10,0 0,0 10,0 
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20/1/19 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása  
 
Az előirányzat az 1996. évben megkezdett ivóvízbázis-védelmi célprogram, az 
ivóvízbázis-védelem diagnosztikai szakaszának (állapotértékelés, monitoring kiépítése, 
biztonságba-helyezési terv készítése) végrehajtását célozza.  
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 27,4 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 
20/1/19 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 42,4   42,4 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -15,0   -15,0 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 27,4 0,0 27,4 
 
 
20/1/20 Ivóvíz-minőség javító program végrehajtása  
 
Az előirányzat segítségével döntően a vízellátás biztonságát növelő fejlesztések, 
ivóvízminőség-javító beruházások valósulnak meg. Az előirányzat támogatja 
Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd területén az egészséges ivóvízellátás-hálózat kiépítését. 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 54,8 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 

20/1/20 Ivóvíz-minőség javító program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 84,8   84,8 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -30,0   -30,0 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 54,8 0,0 54,8 
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20/2 Környezetvédelmi célelőirányzatok alcím 
 
Ezen alcím a környezetvédelmi ágazathoz kapcsolódó előirányzatokat tartalmazza, 
melyek közül kiemelkednek az OHÜ működési, valamint szakmai feladatainak 
támogatására szolgáló előirányzatok. A törvényi előirányzatok elnevezései egyértelműen 
utalnak a felhasználási célokra. Az előirányzatok felhasználásának, a felhasználás 
ellenőrzésének szabályait tárcarendeletek, miniszteri utasítások tartalmazzák. 
 
20/2/9 Természetvédelmi kártalanítás 
 
Ezen előirányzat elsődlegesen a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt 
hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási igényeket 
finanszírozza. Az előirányzatból fedezhetőek továbbá a védett természeti területek 
védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995.évi XCIII. törvény alapján előírt 
kártalanítások is. Az előirányzat kedvezményezettjei a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek, valamint a Nemzeti Park Igazgatóságok.  
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 94,2 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 

20/2/9 Természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 94,2   94,2 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

      

Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 94,2 0,0 94,2 
 
20/2/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 
 
Az előirányzatnak a természetvédelmi szakterületet érintően van kiemelkedő szerepe. 
Ennek alapján valósul meg az uniós és egyéb nemzetközi források minél szélesebb körű 
kihasználása, tekintve, hogy a rendelkezésre álló központi költségvetési források szűkösen 
állnak rendelkezésre, ezért a legtöbb nemzeti parki fejlesztés csak uniós források 
bevonásával valósulhat meg. 
 
Az előirányzat elsősorban a nemzetközi (pl. európai uniós alapok: LIFE, LIFE+, 
INTERREG, ETE, KEOP, ROP; Norvég és Svájci Alap, GEF) nyertes pályázatok 
támogatását szolgálja, kiemelten az önrész/társfinanszírozás biztosítását, az 
árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása utáni előírt feladatok ellátását, illetve a 
pótlólagosan felmerült költségek forrásának megteremtését. Az előirányzat fő 
kedvezményezettjei ugyan a nemzeti park igazgatóságok, melyek 2013. évi költségvetési 
támogatásában is megjelenik már ez a tétel, de emellett néhány pályázatnál, kivételes, 
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indokolt esetben más költségvetési szervek, természetvédő társadalmi szervezetek és 
közalapítványok is kedvezményezettek, így itt azok támogatáshoz szükséges összeg 
szerepel. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 23,5 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 

20/2/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 23,5   23,5 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

      

Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 23,5 0,0 23,5 
 
 
20/2/11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 
 
Ezen jogcímcsoporton került megtervezésre az OHÜ szakmai feladatainak ellátásához 
szükséges forrás.  
Az előirányzat az alábbi főbb célokra kerül felhasználásra: 
 
• a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtése és hasznosítása 

szolgáltatás-megrendelése pályáztatás útján; 
• Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv végrehajtása; 
• hulladékgazdálkodási folyamatok nyomon követése, értékelése; 
• termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztésének 

támogatása; 
• a lakosság környezettudatosságra nevelése; 
• innovációs tevékenység a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenység fejlesztése érdekében. 
 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 13.519,9 millió forint, tervezett 
bevétele nincs. 
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20/2/11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 15 180,0   15 180,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -1 660,1   -1 660,1 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 13 519,9   13 519,9 
 
 
20/2/13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 
 
Az OHÜ, a hulladékká vált termékdíj-köteles termékek hasznosításának érdekében a 
környezetvédelemért felelős miniszter által alapított, a magyar állam kizárólagos 
tulajdonában álló társaság, amelynek üzletrésze forgalomképtelen. Az OHÜ kizárólagosan 
jogosult a termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési 
rendszerében közvetítői feladatkör ellátására. 
 
A forrás az OHÜ működési költségeinek finanszírozására használható fel. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 1.200,0 millió forint, tervezett 
bevétele nincs. 
 

20/2/13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 1 200,0   1 200,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

      

Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 1 200,0 0,0 1 200,0 
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20/2/14 Állami feladatok költséghatékony átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi 
Program megvalósításában 
 
Az előirányzat célja a környezetvédelmi törvényben (1995. évi LIII. tv.) és a 
természetvédelmi törvényben (1996. évi LIII. tv.) megadott átfogó nemzeti 
környezetvédelmi és természetvédelmi célok Nemzeti Környezetvédelmi Programban 
részletesen azonosított céljainak (96/2009. (XII. 9.) OGY határozat) jobb teljesítése, 
különösen a környezetüggyel és természetvédelemmel kapcsolatos állami feladatok 
vonatkozásában, figyelemmel a közpénzekkel és a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos 
előírásokra. Az előirányzat felhasználása pályázat és egyedi elbírálás útján történik.  
Pályázat útján (Zöld Forrás Pályázat) a környezet- és természet védelmét, értékeinek 
megőrzését közvetlenül elősegítő programokat folytató társadalmi szervezetek 
részesülhetnek támogatásban, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljaihoz kapcsolódó 
feladatok közül a részükről hatékonyan és eredményesen ellátható feladatok átvállalásán 
keresztül.  
Egyedi elbírálás útján a minisztériumhoz beérkezett egyedi kérelmek alapján, a 
tárcafeladatokhoz illeszkedően nyújtható támogatás a civil szervezetek számára.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 108,0 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 

20/2/14 Állami feladatok átvállalása az Nemzeti Környezetvédelmi Program 
megvalósításában fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 138,0   138,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -30,0   -30,0 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 108,0 0,0 108,0 
 
 
20/2/21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos 
kiadások 
 
Az előirányzat célja a Kormány által elfogadott, a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés 
ágazatközi intézkedési programban meghatározott, a VM felelősségi körébe tartozó 
feladatok végrehajtása és a program monitorozásához szükséges mérések, vizsgálatok, 
állapotértékelések elvégzése.  
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 72,0 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
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20/2/21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos 
kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 
 millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi eredeti előirányzat 80,0   80,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -8,0   -8,0 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 72,0 0,0 72,0 
 
 
20/3 Agrár célelőirányzatok alcím 
 
Ezen fejezeti kezelésű előirányzatok az agrárágazatban olyan célok megvalósítását 
finanszírozzák, amelyek nagyrészt az intézményrendszeren keresztül valósulnak meg, 
kisebb hányadukat a tárca feladatainak megvalósítását segítő külső szervezetek vehetik 
igénybe, pl. a kamarák állami feladataik teljesítésére. A törvényi előirányzatok 
elnevezései egyértelműen utalnak a felhasználási célokra. Az előirányzatok 
felhasználásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait tárcarendeletek, miniszteri 
utasítások tartalmazzák. 
 
20/3/2 Agrárkutatás támogatása 
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás a vidék fejlesztése szempontjából alapvető 
fontosságú közcélú (közhasznú) kutatások részbeni támogatására kerülhet felhasználásra. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 138,2 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 

20/3/2 Agrárkutatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 153,6   153,6 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -15,4   -15,4 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 138,2 0,0 138,2 
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20/3/3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
 
Ezen előirányzatból kifizetés kizárólag jogerős bírósági döntés vagy önálló bírósági 
végrehajtó felhívása alapján lehetséges.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 10,1 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 

20/3/3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 11,2   11,2 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -1,1   -1,1 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 10,1 0,0 10,1 
 
20/3/4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 
 
A támogatás a határon túli magyar gazdaszervezetek programjainak segítésére – pl. 
lapkiadás, magyarországi kiállításokon, képzéseken és szakmai konferenciákon való 
részvétel, oktatási és vidékfejlesztési programok szervezése, stb. – szolgál. 
A kifizetések jogi hátterét a szervezetekkel kötött támogatási szerződések képezik, 
amelyekhez szervezetenként külön programterv készül, rögzítve a felhasználás pontos 
jogcímeit is. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 15,7 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 
20/3/4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 

alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 20,7   20,7 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -5,0   -5,0 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 15,7 0,0 15,7 
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20/3/5 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 
2013. évben is folytatódik a tárcánál a Tanyafejlesztési Program, melynek célja a tanyai 
gazdálkodás megújítása sajátos értékeinek megmentésével, továbbá a tanyai életmód 
hátrányainak csökkentése. A program települési és térségi kihatású, valamint egyedi – 
tanyai gazdálkodókat érintő – fejlesztéseket is támogat annak érdekében, hogy lehetőség 
szerint minél több tanyás településre és tanyára eljusson, illetve a lehetőségekhez mérten 
minél több, a tanyák szempontjából kiemelt célt kezeljen. Ennek megfelelően támogatás 
vehető igénybe többek között tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére, tanyás 
térségek rossz állapotú föld- és dűlőútjainak karbantartását biztosító gépek beszerzésére, 
villany nélküli tanyák energiaellátásának javítására, tanyagondnoki szolgálatok 
fejlesztésére, valamint – egyedi pályázatok esetén – tanyagazdaságok gazdálkodási 
feltételeinek javítására, tanyai épületek felújítására. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 1.440,0 millió forint, tervezett 
bevétele nincs. 
 

20/3/5 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 1 500,0   1 500,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
MVH -5,0   -10,0 
NAKVI -50,0   -50,0 
Génmegőrzési Intézmények -5,0   -5,0 
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

      

Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 1 440,0 0,0 1 440,0 
 
20/3/8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok 
megvalósításában 
 
Az előirányzat elsősorban az agrárágazatban és a vidékfejlesztés területén működő kis és 
közepes családi gazdaságok érdekképviseletét ellátó agrár-ágazati szakmai szervezetek 
fennmaradásának elősegítését, hatékony működését, a vidék megtartó erejének 
fenntartását szolgálja. Az ágazati civil szervezetek a társadalom azon jelentős szegmensét 
képviselik, amely a kormányzati célok megvalósításában erőteljes politikai támogatást tud 
nyújtani a tárca számára. Tevékenységük támogatása teljes mértékben összhangban áll a 
Kormányprogramnak az öngondoskodás, az új munkahelyteremtés területén kitűzött 
érdekeivel, célkitűzéseivel. 
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A kiemelt ágazatpolitikai jelentőséggel bíró előirányzatból pályázat kiírásával, illetve 
egyedi döntés alapján nyújtott támogatásokkal kívánjuk elérni a kitűzött cél minél 
szélesebb körben, minél teljeseb mértékben történő megvalósulását. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 150,0 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 

20/3/8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok 
megvalósításában fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 200,0   200,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -50,0   -50,0 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 150,0   150,0 
 
20/3/10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 
 
A parlagfű elleni védekezés hatékonyságát célzó tudományos módszerek kifejlesztésének, 
kutatásának támogatása, illetve az ebből származó információ legszélesebb körben történő 
terjesztése fontos stratégai cél. Erősíteni kell a továbbiakban is a nemzetközi összefogást a 
parlagfű nagymértékű európai terjedése, és az áruk cél- és tranzitforgalmával 
kapcsolatosan folyamatosan fennálló megtelepedési és felszaporodási veszélyek 
elkerülése érdekében. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 71,1 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 
20/3/10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása fejezeti kezelésű 

előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 79,0   79,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -7,9   -7,9 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 71,1 0,0 71,1 
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20/3/13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 
 
A Nemzeti Vidékstratégiában meghatározott hét stratégiai terület közé tartozik a föld- és 
birtokpolitika, mely magában foglalja a föld- és birtokrendezési, üzemszabályozási 
programot. A program egyik legfontosabb eleme az osztatlan közös földtulajdonok 
megszüntetésének, az önálló ingatlanok igény szerinti kialakításának, a tulajdonosok 
birtokba helyezésének, egymás közötti adásvételének, cseréjének illetve a 
fennmaradó/felajánlott területek állami felvásárlásának felgyorsítása.  
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 2.000,0 millió forint, tervezett 
bevétele nincs. 
 

20/3/13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 500,0   500,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

      

Egyéb többletek (jogcímenként) 1 500,0    1 500,0  
2013. évi javasolt előirányzat 2 000,0 0,0 2 000,0 
 
 
20/3/16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 
 
Az előirányzat biztosítja a forrást a Magyar Agrárkamara, a Magyar Állatorvosi Kamara, 
valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara törvényben 
meghatározott, átvállalt állami feladatainak finanszírozásához. 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 52,6 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 

20/3/16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 58,5   58,5 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -5,9   -5,9 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 52,6 0,0 52,6 
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20/3/19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 
 
Az előirányzatból a növényi génmegőrzés és az őshonos haszonállatok génerőforrásainak 
védelmével kapcsolatos tevékenységet folytató költségvetési szervek, kutatóintézetek, 
felsőoktatási intézmények, gazdasági társaságok, alapítványok és természetes személyek 
részére vissza nem térítendő támogatás adható.  
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 125,1 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 
20/3/19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 176,7   176,7 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Génmegőrzési intézmények -2,6   -2,6 
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -49,0   -49,0 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 125,1 0,0 125,1 
 
20/3/20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
 
A hegyközségi szervezetek államtól átvett közigazgatási feladatokat látnak el köztestületi 
formában. A feladatellátás a költségvetési forrás biztosítása mellett a beszedett 
hegyközségi járulékok felhasználása mellett történik. A forrás biztosításával a termelők 
mindennapi életét segítő feladatokat látnak el a hegyközségek (származási igazolások 
kiadása, alapvető ellenőrzések elvégzése, alapadatok összegyűjtése az EU Bizottsága 
részére történő adatszolgáltatáshoz, részvétel a közösségi támogatásokhoz kapcsolódó 
hatósági eljárásokban). 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 161,3 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 

20/3/20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 179,2   179,2 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -17,9   -17,9 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 161,3 0,0 161,3 
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20/3/25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 
 
Az előirányzat biztosítja Magyarország, illetve a VM agrár, környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi nemzetközi egyezményekben/jegyzőkönyvekben létesített 
tagságából eredő tagdíjfizetési kötelezettségeinek a teljesítését, illetve bizonyos esetekben 
az önkéntes hozzájárulások fedezetét.  

 
Az adott szerződésekben és szervezetekben a tagság országgyűlési ratifikációval, 
kormányzati jóváhagyással vagy a VM és jogelődei vezető testületei, illetve vezetői 
döntéseinek alapján létesült. A szerződéseket törvények vagy Kormányrendeletek 
hirdették ki, bizonyos szervezetek esetében pedig Magyarország ENSZ, EU, illetve 
OECD tagsága szolgáltatja az alapot.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 1.258,6 millió forint, tervezett 
bevétele nincs. 
 

20/3/25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 258,6   258,6 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

      

Egyéb többletek (jogcímenként) 1 000,0    1 000,0  
2013. évi javasolt előirányzat 1 258,6   1 258,6 
 
 
20/4 Uniós programok kiegészítő támogatása alcím 
 
Az alcím az EMGA kapcsolódó, közvetlen uniós támogatások nemzeti kiegészítő 
forrásrészét, illetve az uniós programok ÁFA fedezetét tartalmazza. Az európai uniós 
jogszabályokban meghatározott közösségi rész pedig a Magyar Államkincstár által a 
Kincstári Egységes Számláról meghitelezésre kerülő, EU által közvetlenül térített Piaci 
támogatások előirányzatán került megtervezésre. Az egyes jogcímeken történő 
támogatások kifizetésére az EU jogszabályok alkalmazásával VM rendeletek alapján kerül 
sor. Az alcímen belül hat jogcím került tervezésre, az alábbiak szerint: 
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20/4/6 Méhészeti Nemzeti Program 
 
Az Európai Bizottság C(2010) 6082. számú határozata (a 1234/2007/EK tanácsi 
rendeletnek megfelelően) elfogadta a Méhészeti Nemzeti Programot a 2010-2013 
időszakra, amely a méhészeti ágazat uniós versenyképességének megtartását, fejlesztését, 
az ökológiai egyensúly fenntartását szolgálja. A támogatás célja, hogy a szakismeret 
bővítésével, az eszközrendszer fejlesztésével, illetve a varroa atka elleni védekezés 
végrehajtásán keresztül a méhészeti tevékenység hatékonyságát növelje. A méz 
termelésének és értékesítésének javítására irányuló intézkedések tizenhárom jogcím 
keretében valósulnak meg. 
A támogatás forrásösszetétele 50%-ban európai uniós, 50%-ban nemzeti.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 601,8 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 

20/4/6 Méhészeti Nemzeti Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 560,0   560,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

      

Egyéb többletek (jogcímenként)       
Uniós többlet 41,8   41,8 
2013. évi javasolt előirányzat 601,8   601,8 
 
 
20/4/7 Igyál tejet program 
 
Magyarországon a tej- és tejtermékek fogyasztási szintje jóval elmarad nem csak az EU-s 
átlagtól, hanem az még az egészségügyileg indokolt értéket sem közelíti meg. 
Magyarországon az általános iskolások csaknem fele egyáltalán nem iszik tejet, közel 
kétharmaduk pedig semmilyen tejterméket nem fogyaszt. Nagyrészt ennek tudható be, 
hogy a gyerekek kétharmadának elégtelen a napi kalciumbevitele, és hogy egyes 
vitaminokból nem jutnak elegendő mennyiséghez.  
 
E körülményen javítani csak megfelelő, a termékkört népszerűsítő, összehangolt és 
egymásra épülő intézkedéssorozattal lehet, melyben meghatározó és önálló szerepet kap 
az iskolatej program, hiszen annak nem csak tejgazdasági jelentősége meghatározó, 
hanem ifjúság- és társadalompolitikai összefüggései is jelentősek.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 1.500,0 millió forint, tervezett 
bevétele nincs. 
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20/4/7 Igyál tejet program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 1 200,0   1 200,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

      

Egyéb többletek (jogcímenként)       
Uniós többlet 300,0   300,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 500,0   1 500,0 
 
 
20/4/8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 
 
Az Egyes speciális szövetkezések támogatása előirányzat az Európai Unió Tanácsa 2007. 
szeptember 26-i 1182/2007/EK rendelete, a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében 
különleges szabályok megállapításáról szóló megállapodás alapján, az értékesítő 
szervezetek működésének megerősítését, válságok megelőzését és kezelését, a 
feldolgozóipari támogatások körének szélesítését segíti elő. A támogatás hazai jogalapjai 
a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról 
szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelői csoportok 
támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet és a módosítás alatt levő zöldség-
gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 9/2010. (VIII. 4.) 
VM rendelet. A termelői szervezeti elismerést célzó zöldség-gyümölcs termelői csoportok 
közösségi szabályokon alapuló támogatása elsősorban a szükséges infrastruktúra 
kialakítását ösztönzi beruházási támogatással. 
A szervezetek versenyképessége és a piacképes árualap előállítása érdekében további 
beruházásokra van szükség, melyek a zöldség-gyümölcs termelői csoportok elfogadott 
ötéves elismerési terveiben szerepelnek. A termelői szervezetek kiegészítő nemzeti 
támogatása a szervezetek együttműködését, piaci pozícióik és alkuerejük növelését segíti. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 2.200,0 millió forint, tervezett 
bevétele nincs. 
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20/4/8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 1 833,0   1 833,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

      

Egyéb többletek (jogcímenként)       
Uniós többlet 367,0   367,0 
2013. évi javasolt előirányzat 2 200,0   2 200,0 
 
20/4/9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 
 
 Az Egyes állatbetegségek ellenőrzése, felszámolása támogatás alapjogszabálya a 2010. 
november 23-i 2010/712/EU bizottsági határozat, mely tartalmazza az egyes 
tagállamoknak nyújtható keretösszegeket célterületi bontásban, továbbá az egyes 
feladatokra elszámolható egységnyi támogatás maximum-összegét (euróban megadva). A 
hazai jogalapot az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való 
védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2011. évi 
finanszírozásának szabályairól szóló, módosítás alatt álló VM rendelet biztosítja. A 
rendeletben meghatározott támogatási konstrukció nem a hagyományos, termelőknek 
nyújtott közvetlen támogatás. Az EU-s tagságunkból eredő kötelezettségünk a 
jogszabályokban meghatározott állatbetegségek elleni védekezés, amely az Európai 
Bizottság által jóváhagyott Nemzeti Programok alapján történik. 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 1.180,0 millió forint, tervezett 
bevétele nincs. 
 

20/4/9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 1 680,0   1 680,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Uniós programok ÁFA fedezete javára -500,0  -500,0 
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

    

Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 1 180,0   1 180,0 
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20/4/10 Uniós programok ÁFA fedezete 
 
Az előirányzat az uniós Bizottság élelmiszersegély program céljaira, a Magyarország 
számára meghatározott keretösszeg felhasználáshoz, valamint az ÚMVP és a Halászati 
Operatív Program (HOP) Technikai Segítségnyújtás előirányzataihoz, illetve a HOP III. 
tengelyhez kapcsolódó általános forgalmi adó megfizetésének a fedezetét biztosítja 
tekintettel arra, hogy az Európai Unió az uniós támogatáshoz kapcsolódó ÁFA költségeket 
nem téríti meg. 
2013. évben belföldre és külföldre irányuló élelmiszersegélyezés a 2012. III. 
negyedévében kiadásra kerülő EU rendeletben meghatározott támogatási kerettel fog 
működni (ez hasonló mértékű lesz, mint az idei keret), melyhez kapcsolódóan az ÁFA 
értékét Magyarországnak kell fedeznie 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 1.560,0 millió forint, tervezett 
bevétele nincs. 
 

20/4/10 Uniós programok ÁFA fedezete fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 910,3   910,3 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyes állatbetegségek megelőzésének és 
felszámolásának támogatása terhére 500,0 

 
500,0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

      

Egyéb többletek (jogcímenként)       
Uniós többlet 149,7   149,7 
2013. évi javasolt előirányzat 1 560,0   1 560,0 
 
20/4/11 Iskolagyümölcs program 
 
Az előirányzat célja a gyermekek zöldség-gyümölcs fogyasztásának hosszú távú növelése 
és az étkezési szokásaik megváltoztatása által a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelem, 
valamint az ezekkel összefüggésben kialakuló betegségek (pl. cukorbetegség, szív- és 
érrendszeri betegségek, a rák egyes típusai) megelőzéséhez való hozzájárulás. A zöldség-, 
gyümölcsfogyasztás tartós emelése a zöldség és gyümölcs iránti kereslet növelésén 
keresztül hozzájárulhat a termelői jövedelmek stabilizálásához is. 
A program európai uniós jogforrása a 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet, 
hazai jogszabályi hátterét az iskolagyümölcs-program 2012/2013. tanévi végrehajtásáról 
szóló VM rendelet adja. 
Ahhoz, hogy a program hatékonyan működjön, kísérő intézkedéseket kell bevezetni, 
melyek az iskolagyümölcs-programmal és célkitűzéseivel kapcsolatos 
tudatosságnövelésre, valamint a zöldség-, gyümölcsfogyasztás ösztönzésére szolgálnak. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 1.211,0 millió forint, tervezett 
bevétele nincs. 
 

20/4/11 Iskolagyümölcs program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 511,0   511,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

      

Egyéb többletek (jogcímenként)       
Uniós többlet 700,0   700,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 211,0   1 211,0 
 
 
20/5 Nemzeti támogatások alcím 
 
Nemzeti támogatások alcím között szereplő előirányzatok 2013. évben is csak az uniós 
szabályoknak teljes mértékben megfelelő, azaz notifikált rendeletek alapján 
működtethetőek, illetve azok a támogatási konstrukciók hatályosak, amelyek a 
mezőgazdasági, illetve általános de minimis rendeletek, illetve a mentesítési rendelet alá 
tartoznak. 
 
20/5/3 Állattenyésztési feladatok 
 
Az állattenyésztési feladatok támogatásának jogalapját a tenyésztés-szervezési feladatok 
támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet 
adja, az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben elfogadott előirányzatnak 
megfelelően. Az Európai Bizottság 2013. december 31-ig engedélyezte a támogatás 
fenntartását. 
 
A támogatás célja a hazai tenyészállat állomány genetikai minőségének fenntartása és 
javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott 
célterületekhez – törzskönyvezéshez (100%), teljesítményvizsgálat végzéséhez (50%, 
70%), tenyészérték megállapításához (70%) kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon 
keresztül a mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítése. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 815,7 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
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20/5/3 Állattenyésztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 906,3   906,3 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -90,6   -90,6 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 815,7   815,7 
 
20/5/4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 
 
Új előirányzatként jelentkezik a tárca 2013. évi költségvetésében. 
 
Az előirányzat célja a „Minőségi Magyar Sertéshús” védjegy és terméktanúsítási rendszer 
áttekintése és fejlesztése továbbá a biztonságos, jó minőségű magyar hústermékek iránti 
fogyasztói bizalom erősítése érdekében kiemelt közösségi marketing programok 
támogatása. A sertés-genetikai és takarmányozási kutatások kiemelt támogatása. A 
tenyésztési, termelési integrációs és kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, 
figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalica és magyar 
sertésfajtákra (magyar nagy-fehér sertés, magyar lapály sertés, stb.) alapozott 
termékfejlesztésre, a belőlük készült termékek minőségbiztosítására és piacra jutására az 
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, az érintett elismert tenyésztő 
szervezetek és a Magyar Turizmus Zrt. közreműködésével. Az előirányzatból kerül 
finanszírozásra továbbá a sertéságazat sikeres működéséhez szükséges tudásátadás 
intézményi feltételeit, szaktanácsadói és szakképzési rendszer kialakítását, fejlesztését és 
működtetését szolgáló program támogatása, valamint a sertéstermelői integrációs 
rendszerek működését, továbbá az állattenyésztő vállalkozások takarmányvásárlási és 
egyéb célú forgóeszköz-finanszírozását elősegítő célzott, az állami támogatásokra 
vonatkozó európai uniós szabályokkal összhangban lévő, kamat- és kezességi 
díjtámogatással megvalósított forgóeszköz-hitel konstrukciók támogatása.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 2.600,0 millió forint, tervezett 
bevétele nincs. 
 

20/05/04 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
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Egyéb változások (zárolás bázisba építése)    
Egyéb többletek (jogcímenként) 2 600,0    2 600,0  
2013. évi javasolt előirányzat 2 600,0  2 600,0 
 
20/5/6/3 Erdőfelújítás  
 
Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása, védőhatása és termékei 
(hozamai) biztosítása érdekében szükséges az erdő szakszerű kezelése és a károsító 
hatásoktól, a túlzott használattól és igénybevételtől való megóvása. Az erdő fenntartása, 
gyarapítása és védelme az egész társadalom érdeke, az erdő fenntartója által biztosított 
közérdekű szolgáltatásai minden embert megilletnek, ezért az erdővel csak a közérdekkel 
összhangban szabályozott módon lehet gazdálkodni. A legfontosabb közérdekű feladat a 
fenntartható erdőgazdálkodás során az erdők változatosságának megőrzése, az erdők 
fenntartása, felújítása és a védelmi, valamint közjóléti szolgáltatások biztosítása annak 
érdekében, hogy az erdők a jövő nemzedékei számára is fennmaradjanak. 
 
A támogatás ennek megfelelően a 2008. január 1-jét megelőzően – az erdészeti hatóság 
által kiadott engedély alapján – végzett véghasználatok után keletkezett erdőfelújítási 
kötelezettség teljesítésére, az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében 
végzett erdőgazdálkodási tevékenységekre vehető igénybe, a korábban megszüntetett 
nemzeti támogatási rendszer kifuttatásaként. 
A támogatás lehetőségét az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) 
támogatásáról szóló többször módosított 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet biztosítja. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 193,9 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 

20/5/6/3 Erdőfelújítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 243,9   243,9 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -50,0   -50,0 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 193,9 0,0 193,9 
 
20/5/6/4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás  
 
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény 5. § 11. pontja szerint az erdőtelepítés: a nem erdőművelési ágban lévő, erdővel 
nem borított területen a talaj-előkészítést követően csemeteültetés, magvetés vagy 
dugványozás útján erdő létrehozása. 
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Az elmúlt másfél évtized erdőtelepítéseit két program határozta meg. Az első 
erdőtelepítési program az 1991-2000. közötti időszakra 150 ezer hektár új erdő telepítését 
határozta meg. Ebből 66 ezer hektár valósult meg. A második telepítési program a 2001-
2010. közötti évekre készült, és az első programhoz hasonló mértékű erdőtelepítést célzott 
meg. A második program első négy évében kb. 48 ezer hektárnyi új erdőtelepítés valósult 
meg.  
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően az erdőtelepítések tisztán hazai 
forrásokból történő támogatását felváltotta a társfinanszírozott támogatási lehetőség. Az 
erdőtelepítési programok megvalósítása érdekében a nemzeti támogatással elindított és 
szerződések alapján megkezdett erdőtelepítések befejezését azonban csak nemzeti 
forrásból lehet finanszírozni, illetve kell kifuttatni. 
 
Az előirányzatból a 2004. május 31-ét megelőzően nemzeti forrásból telepített erdők 
befejezett állapotba hozását, a befejezés utáni ápolások támogatását kell biztosítani, és 
csak támogatási szerződéssel rendelkező erdőgazdálkodók részesülhetnek belőle.  
 
A támogatás lehetőségét a többször módosított, a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott 
agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 
3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti 
rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet biztosítja. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 238,8 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 

20/5/6/4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 237,8   237,8 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

     

Egyéb többletek (jogcímenként)       
Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 
sorról 

1,0   1,0  

2013. évi javasolt előirányzat 238,8 0,0 238,8 
 
  

213



20/5/7 Fejlesztési típusú támogatások  
 
Az előirányzat célja a korábban megkötött támogatási szerződések alapján az agrár- és 
vidékfejlesztési célok megvalósítását elősegítő beruházási (építési, ültetvénytelepítési, 
gépberuházási) támogatások nyújtása. Ezen fejezeti kezelésű előirányzat esetében 2004. 
május 1-től új kötelezettség nem vállalható. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 61,4 millió forint, tervezett bevétele 
nincs. 
 

20/5/7 Fejlesztési típusú támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 96,4   96,4 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -35,0   -35,0 
Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 61,4 0,0 61,4 
 
20/5/8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 
 
A Folyó kiadások és jövedelemtámogatások költségvetési előirányzatból különböző, a 
mezőgazdasági termelést segítő, a jövedelmi helyzetet javító, a termékek piacra jutását 
elősegítő támogatási konstrukciók működnek.  
Ezen előirányzat nagyságrendjéből adódóan mind a nemzeti, mind a fejezeti 
költségvetésben meghatározó jelentőségű. A nemzeti támogatások több mint 90%-a ezen 
jogcímen teljesül. Az előirányzat célja a különböző támogatási konstrukciók 
működtetésével a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi 
helyzetének javítása. Az előirányzatból kerül finanszírozásra a kiegészítő nemzeti 
támogatás (top-up), az Európai Bizottság által notifikált támogatási célok és mentesítési 
rendeletek, valamint a csekély összegű támogatás formájában már kihirdetésre került 
támogatási konstrukciók (2013. évi top up támogatás, állatjóléti támogatások, állati hulla 
elszállítási és ártalmatlanítási támogatások, agrárfinanszírozás, mezőgazdasági hitelek 
kamattámogatása stb.). 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 48.995,0 millió forint, tervezett 
bevétele nincs. 
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20/5/8  Folyó kiadások és jövedelem-támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 51 000,0   51 000,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (zárolás bázisba építése) -5 100,0   -5 100,0 
Egyszeri feladat kivétele -5 905,0   -5 905,0 
Egyéb többletek (jogcímenként) 9 000,0    9 000,0  
2013. évi javasolt előirányzat 48 995,0 0,0 48 995,0 
 
20/5/10 Nemzeti agrár kárenyhítés  
 
A nemzeti agrár kárenyhítés rendszere a kedvezőtlen időjárási jelenségek (aszály, jégeső, 
fagy, belvíz) által a mezőgazdasági termelésben okozott károk részleges 
kompenzációjának a lehetőségét teremti meg azzal, hogy a termelők által a rendszerbe 
befizetett kárenyhítési hozzájáruláshoz legalább ugyanakkora költségvetési kiegészítéssel 
létrehozott kárenyhítési alapot az év végén összegezésre kerülő károkra (hozamérték-
csökkenésre) arányosan szétosztja. A 2012. évtől új kárenyhítési rendszer került 
bevezetésre. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási- és más természeti kockázatok 
kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény, továbbá a kárenyhítési hozzájárulás 
megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet alapján a nemzeti agrár kárenyhítés 
rendszere átalakult oly módon, hogy az eddigi egy helyett két pillér szolgálja a kifizetések 
elosztását. A támogatási előirányzat felhasználása kérelem útján történik; az a kárt 
szenvedett termelő, aki a káreseményt a törvény által megnevezett szervnek bejelentette, 
és a kérelmében az egész gazdaságára vonatkozóan 30%-nál nagyobb mértékű 
hozamérték-csökkenést mutatott ki, kárenyhítő juttatásban részesül. 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 4.000,0 millió forint, tervezett 
bevétele 4.000,0 millió forint, így összesen 8.000,0 millió forint kiadási előirányzat áll 
rendelkezésre. 
 

20/5/10 Nemzeti agrár kárenyhítés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 4 000,0 2 000,0 2 000,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

      

Egyéb többletek (jogcímenként) 4 000,0 2 000,0 2 000,0 
2013. évi javasolt előirányzat 8 000,0 4 000,0 4 000,0 
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20/6 Állat- és növénykártalanítás 
 
A felülről nyitott előirányzat felhasználásának célja az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához 
szükséges források biztosítása, a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók 
megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések 
költségének, valamint a hatóság által elrendelt állatok leölése miatti, továbbá a védekezés 
céljából megsemmisített növényi termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 1.000,0 millió forint, tervezett 
bevétele nincs. 
 

20/6 Állat- és növénykártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 1 000,0   1 000,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

      

Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 1 000,0   1 000,0 
 
20/7/1 Uniós programok árfolyam-különbözete 
 
Az előirányzat az EMVA, az EHA és az EMGA támogatásaiból származó árfolyam-
különbözet elszámolására szolgál. 
 
A felülről nyitott fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 300,0 millió forint, 
tervezett bevétele nincs. 
 

20/7/1 Uniós programok árfolyam-különbözete fejezeti kezelésű előirányzat alakulása  

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat     
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (az Árfolyamkockázat és 
egyéb EU által nem térített kiadások fejezeti 
kezelésű előirányzat megbontásából) 

300,0    300,0  

Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 300,0   300,0 
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20/7/2 Egyéb EU által nem térített kiadások 
 
Az előirányzat a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben meghatározott EU által nem térített 
kiadásokra használható fel. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 1.000,0 millió forint, tervezett 
bevétele nincs. 
 

20/7/2 Egyéb EU által nem térített kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása  

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (az Árfolyamkockázat és 
egyéb EU által nem térített kiadások fejezeti 
kezelésű előirányzat megbontásából) 

1 000,0    1 000,0  

Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 1 000,0   1 000,0 
 
 
20/11 Vidékfejlesztési és halászati programok alcím 
 
A 20/11/2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) cím alá tartozó fejezeti 
kezelésű előirányzatok uniós és hazai társfinanszírozással valósulnak meg. A közösségi 
finanszírozás az EMVA-ból kerül biztosításra. A Nemzeti Vidékstratégia 
megvalósításában az ÚMVP-nek kiemelt szerepe van. A program célja többek között a 
munkaközpontú gazdaság megteremtése, a vidéki gazdaság erősítése, a vidéki, 
mezőgazdasági foglalkoztatás növelése. További fontos célkitűzése a helyi kis- és közepes 
méretű mezőgazdasági vállalkozások, feldolgozó üzemek fejlesztése, valamint olyan 
fejlesztések és beruházások megvalósítása, melyek lehetővé teszik, hogy a magyar gazdák 
jó minőségű élelmiszerrel láthassák el a piacot. A program megteremti a lehetőségét a 
helyben termelt, illetve ott előállított élelmiszerek közvetlen biztonságos és gazdaságos 
értékesítésének. Egyik kiemelt cél a termelő és a fogyasztó közötti értékesítési lánc 
lerövidítése. 
 
20/11/2/1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 
 
Az I. tengely támogatási konstrukciói esetében jelentős kötelezettségvállalás történt, a 
megkezdett beruházások és az egyéb intézkedések végrehajtása folyamatosan valósul 
meg. 
Támogatás nyújtható az alábbi főbb intézkedésekre: 
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• az állattartó telep korszerűsítésére, hogy javuljon a baromfitelepek takarmányozási, 
illetve műszaki színvonala, állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági helyzete, 
infrastruktúrája,  

• a kertészetben a termelőtevékenység folytatásához és a megtermelt áru tárolásához 
szükséges épületállomány korszerűsítése, korszerű technológiák alkalmazása a 
gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében, valamint a kertészeti gépek 
beszerzésére;  

• gyümölcsültetvények telepítésére, a fajtaszerkezet korszerűsítésére, megújítására, 
támrendszerek, fagyvédelmi berendezések beszerzésére; 

• fiatal gazdák támogatására a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a 
mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó 
képességének növelése érdekében; 

• a vízrendezés kollektív beruházásainak, vízkárelhárításnak, a belvízrendezés 
érdekében; 

• pormentesített vagy szilárd burkolatú, csak helyrajzi számmal rendelkező 
mezőgazdasági utak építése, felújítása a történelmi borvidékek megközelítése és a 
tanyás térségek elérhetőségének biztosítása, illetve fontos logisztikai utak 
fejlesztése érdekében;  

• mezőgazdasági termékek értéknövelése a versenyképesség javítására és a 
termékszerkezet átalakítására, az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi 
feltételek javítására, az energiafelhasználás racionalizálására, valamint az 
üzemirányítás korszerűsítésére;  

• a fiatal erdők állományneveléséhez erdőgazdálkodási tevékenységekre, melyek 
elősegítik az erdő gazdasági értékének növelését. 
 

A 2004-2006 periódusra irányadó Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, valamint az 
1320/2006/EK Rendelet I cím, 2. cikk, h pontjának i. alpontja értelmében, a többéves 
kötelezettségvállalás által érintett intézkedések az ÚMVP-re áthúzódó kifizetések. Tehát, 
az NVT keretében ezen jogcímeken vállalt kötelezettségek kifizetésének teljesítése az 
ÚMVP előirányzatokról történik. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 24.886,7 millió forint, tervezett 
bevétele 60.954,6 millió forint, így összesen 85.841,3 millió forint kiadási előirányzat áll 
rendelkezésre. 
 

20/11/2/1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 105 337,4 76 463,1 28 874,3 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) -19 496,1 -15 508,5 -3 987,6 
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Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 85 841,3 60 954,6 24 886,7 
 
20/11/2/2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 
 
A II. tengely általános célkitűzése a környezet és a tájképi jelleg javítása a tájgazdálkodás 
támogatásával.  
 
A tengely keretében megvalósuló támogatási lehetőségek: 

• Kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók részére a termőhelyi adottságoknak 
megfelelő termelési szerkezet kialakítására (annak ellenére, hogy a támogatási 
kérelmek – melyek egyben a kifizetési kérelmek is – beérkezése és az azokhoz 
kapcsolódó kifizetések éves rendszerben működnek, a gazdálkodók vállalják, hogy 
mezőgazdasági tevékenységet folytatnak a támogatott területeken a kompenzációs 
támogatás első kifizetésétől számított legalább 5 évig.) A kérelmek beadására 
minden évben az egységes kérelemmel együtt van lehetőség, így minden évben 
történik kérelembeadás és kifizetés is); 

• Natura 2000 területeken történő gazdálkodáshoz kompenzációs támogatás nyújtása 
gyepterületeken (az intézkedés jelentős természetvédelmi hatással jár), kérelem 
egyben támogatási és kifizetési kérelem is, így minden évben történik 
kérelembeadás és kifizetés is; 

• Agrár-környezetgazdálkodási jogcím esetében a támogatási kérelmek benyújtására 
2009-ben volt lehetőség. Ezt követően minden évben történik kifizetési kérelem 
benyújtás és kifizetés; 

• Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának 
tenyésztésben történő megőrzése jogcímnél a támogatási kérelmek 2010-ben 
történt benyújtása óta minden évben van kifizetési kérelem benyújtás és kifizetés; 

• Genetikai erőforrások megőrzése intézkedésen belül 2011. júliusában került 
megnyitásra a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ 
megőrzéséhez nyújtandó támogatási jogcím. Emellett a másik alintézkedésének, az 
állati genetikai erőforrások megőrzését célzó támogatási jogcím is elindult 2012-
ben; 

• Állatjóléti kifizetések jogcím keretében 2011. áprilisában volt lehetőség támogatási 
kérelmek benyújtására; 

• Erdészeti ágazat támogatásai (mezőgazdasági földterület első erdősítése, agrár-
erdészeti rendszerek első létrehozása, erdő-környezetvédelmi intézkedések, 
erdészeti potenciál helyreállítása, erdőszerkezet átalakítás) megnyitására minden 
évben sor kerül. 2012-ben elindult a Natura 2000 erdőterületek kompenzációs 
támogatása jogcím, amelynek keretén belül az évente benyújtásra kerülő 
támogatási kérelmek egyben kifizetési kérelmek is lesznek, így minden évben 
történik kérelembeadás és kifizetés is; 

• Nem termelő mezőgazdasági beruházások intézkedés megnyitására minden évben 
sor kerül. 

 
Az állatjóléti jogcím keretén belül Magyarország élt a gazdasági válság hatásainak 
csökkentése érdekében a tejszerkezet-átalakítási támogatások lehetőségeivel. Az Európai 
Gazdaságélénkítő Csomag által biztosított 48,3 millió eurós keretből fennmaradó összeg 
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2013. évben normál támogatási aránnyal (35% nemzeti forrás, 65% uniós forrás) 
kifizethető. 
 
A 2004-2006 periódusra irányadó Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, valamint az 
1320/2006/EK Rendelet I cím, 2. cikk, h pontjának i. alpontja értelmében, a többéves 
kötelezettségvállalás által érintett intézkedések az ÚMVP-re áthúzódó kifizetések. Tehát, 
az NVT keretében ezen jogcímeken vállalt kötelezettségek kifizetésének teljesítése az 
ÚMVP előirányzatokról történik. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 21.809,1 millió forint, tervezett 
bevétele 54.070,6 millió forint, így összesen 75.879,7 millió forint kiadási előirányzat áll 
rendelkezésre. 
 

20/11/2/2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 78 005,7 61 599,3 16 406,4 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) -2 126,0 -7 528,7   

Egyéb többletek (jogcímenként)       
Uniós többletek     5 402,7 
2013. évi javasolt előirányzat 75 879,7 54 070,6 21 809,1 
 
20/11/2/3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció 
ösztönzése 
 
Az intézkedéscsoport kulcsterületei révén egyrészt a vidéken élők életminőségének 
javítása a cél, másrészt a vidéki gazdaság bővülése, többek között a mikrovállalkozások 
humán erőforrásának és fizikai infrastruktúrájának fejlesztésével, a fejlesztések egymásra 
épülésével és szinergia erősítésével, valamint az együttműködési hálózatok fejlesztésével. 
Ezek a célok alapvetően a mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek 
ösztönzése, falumegújítás, és -fejlesztés, vidéki örökségmegőrzés, mezőgazdasági 
tevékenységek diverzifikációja, integrált közösségi és szolgáltató terek létrehozása 
intézkedéseken keresztül valósulnak meg. 
 
Az intézkedések egy része LEADER Helyi akciócsoportokon keresztül kerül 
végrehajtásra, amelyek az ÚMVP-ben támogatásra jogosult vidéki településeket teljesen 
lefedik. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 10.860,0 millió forint, tervezett 
bevétele 28.521,3 millió forint, így összesen 39.381,3 millió forint kiadási előirányzat áll 
rendelkezésre. 
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20/11/2/3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció 
ösztönzése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 30 671,1 21 675,6 8 995,5 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

      

Egyéb többletek (jogcímenként)       
Uniós többletek 8 710,2 6 845,7 1 864,5 
2013. évi javasolt előirányzat 39 381,3 28 521,3 10 860,0 
 
20/11/2/4 IV. tengely: LEADER programok 
 
Kiemelt fejlesztési irány a nemzeti fejlesztési irányokkal összhangban a vidéki 
foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása és a helyi közösségek fejlesztése. 
 
A LEADER Program végrehajtásában meghatározó szerepet töltenek be a LEADER Helyi 
Akciócsoportok (LEADER HACS), melyek a program végrehajtásához kapcsolódóan 
számos, az Irányító Hatóság által delegált feladatot végeznek, továbbá a helyi igényeknek 
megfelelően kialakított Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban fogalmazták meg a helyi 
fejlesztési célokat, amelyek megvalósításában aktívan közreműködnek.  
A III. és IV. tengely tekintetében a kérelemkezelési és pályázatbenyújtási rendszer 
felülvizsgálata és újratervezése, a kapcsolódó jogszabályi háttér megteremtése 2011-ben 
megtörtént. 2011-ben központi intézkedésként meghirdetésre került a mikrovállalkozások 
fejlesztése és a turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedés. 2012-ben számos 
intézkedés megnyitását tervezi az Irányító Hatóság: Natura 2000, Nem mezőgazdasági 
tevékenységgé történő diverzifikálás (központi lebonyolítással), Mikrovállalkozások 
fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése, Falumegújítás, Vidéki örökség 
megőrzése (LEADER HACS-okon keresztül). 
 
A LEADER Program (az ÚMVP IV. tengely) 2011. őszén került második alkalommal 
meghirdetésre, 2012. II. felében tervezzük a harmadik meghirdetést. 2010. júliusától 
kezdődően szükségesnek bizonyult a LEADER HACS-ok működésének teljes 
felülvizsgálata, amelynek végrehajtása során áttekintésre kerül a LEADER HACS-ok 
működése, forrásfelhasználása, finanszírozása és a delegált és egyéb feladatok ellátása. A 
kialakult helyzet következtében új jogszabályok és eljárásrendek megalkotása volt 
szükséges, ami 2011-ben megtörtént. Fontos feladatként jelent meg a LEADER HACS-ok 
megszűnése problémakörének kezelése, illetve a LEADER HACS-ok fenntarthatóságának 
megerősítése, amelynek érdekében jelentős jogszabályi előrelépések történtek. A 
megteremtett jogszabályi háttér alapján folyik 2012-ben a LEADER HACS-ok 
átalakulása, működésük finanszírozásának hatékonyabbá tétele. A IV. tengely keretében 
2012-ben új jogcímként kerülnek meghirdetésre a térségek közötti és nemzetközi 
együttműködés intézkedések. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 2.130,5 millió forint, tervezett 
bevétele 7.343,2 millió forint, így összesen 9.473,7 millió forint kiadási előirányzat áll 
rendelkezésre. 
 

20/11/2/4 IV. tengely: Leader programok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 7 377,6 5 512,2 1 865,4 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

      

Egyéb többletek (jogcímenként)       
Uniós többletek 2 096,1 1 831,0 265,1 
2013. évi javasolt előirányzat 9 473,7 7 343,2 2 130,5 
 
20/11/2/5 Technikai segítségnyújtás 
 
Az EMVA Technikai segítségnyújtás előirányzata az eredményes végrehajtást segíti a 
programok előkészítésével, végrehajtásával, monitoringjával, értékelésével, 
kommunikálásával kapcsolatos feladatok támogatása, finanszírozása révén. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 1.484,9 millió forint, tervezett 
bevétele 4.215,1 millió forint, így összesen 5.700,0 millió forint kiadási előirányzat áll 
rendelkezésre. 
 

20/11/2/5 Technikai segítségnyújtás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 6 000,0 4 437,0 1 563,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) -300,0 -221,9 -78,1 

Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 5 700,0 4 215,1 1 484,9 
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20/11/3 Halászati Operatív Program 
 
A HOP általános célja az igen alacsony magyarországi halfogyasztás növelése saját 
termelésű, elfogadható árú, magas feldolgozottságú, egészséges halakkal a halászati 
ágazat jövedelmezőségének biztosítása mellett, a K+F eredményeinek bevezetésével. 
 
20/11/3/1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek 
feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 
 
A II. prioritási tengely intézkedéseinek bevezetését a halászati termelés alacsony technikai 
és technológiai szintje, az elöregedett eszközök és berendezések (halastavak, gépek és 
berendezések, infrastruktúra stb.), a gazdasági szempontból optimális méretű, modern 
technológiákat alkalmazó haltermelő gazdaságok nagyon alacsony száma indokolja.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 462,1 millió forint, tervezett bevétele 
1.386,3 millió forint, így összesen 1.848,4 millió forint kiadási előirányzat áll 
rendelkezésre. 
 

20/11/3/1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek 
feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 2 868,1 2 151,1 717,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) -1 019,7 -764,8 -254,9 

Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 1 848,4 1 386,3 462,1 
 
20/11/3/2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 
 
A III. prioritási tengely intézkedéseinek bevezetését az alacsony szintű közösségi 
marketing (a halfogyasztás növelése érdekében), a termelők közötti együttműködés 
hiánya, a kutatási és fejlesztési eredmények alacsony gyakorlati alkalmazása, az egységes 
nyomonkövetési rendszer hiánya, valamint a haltermelők szakképzettségi szintjének 
növelése teszi indokolttá. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 139,1 millió forint, tervezett bevétele 
417,3 millió forint, így összesen 556,4 millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre. 
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20/11/3/2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 625,0 468,7 156,3 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

      

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

      

Egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése stb.) -68,6 -51,4 -17,2 

Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 556,4 417,3 139,1 
 
20/11/3/3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 
 
Az előirányzat célja az intézkedésekhez szükséges adminisztratív kapacitás javítása, a 
tevékenységek végrehajtásának elősegítése, az ehhez szükséges kommunikációs és 
tájékoztatással kapcsolatos munkák elvégzése. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 28,0 millió forint, tervezett bevétele 
84,0 millió forint, így összesen 112,0 millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre. 
 

20/11/3/3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi eredeti előirányzat 106,9 80,2 26,7 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

      

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

      

Egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése stb.) 5,1 3,8 1,3 

Egyéb többletek (jogcímenként)       
2013. évi javasolt előirányzat 112,0 84,0 28,0 
 
20/14 Fejezeti általános tartalék 
 
Ezen előirányzat az intézmények és egyéb szervezetek előre nem tervezhető, a miniszter 
által jóváhagyott rendkívüli kiadásaira, támogatására szolgál. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatása 130,4 millió forint. 
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20/14 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 
millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi eredeti előirányzat 130,4   
Változások jogcímenként:     
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

    

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

    

Egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése stb.) 

   

Egyéb többletek (jogcímenként)     
2013. évi javasolt előirányzat 130,4   
 
 
III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  
 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program  
 
A mezőgazdaság az egész magyar gazdaság egyik húzóágazata. Az ország és a hazai 
gazdasági fejlődés szempontjából különösen fontos a magyar vidék további 
megerősödése. Ennek érdekében alkotta meg a tárca a Nemzeti Vidékstratégiát, melynek 
célja, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban látható és minden 
érintett számára érezhető javulás következzen be. A Stratégia megalkotásával és 
végrehajtásával a tárca a vidéki Magyarország egészének megújítására törekszik.  
 
A Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1074/2012. (III. 
28.) Korm. határozat 2/c) pontja értelmében a nemzeti költségvetés és az uniós források 
felhasználásának tervezése során figyelembe kell venni a Stratégia programjaiban 
megfogalmazott feladatokat.  
 
A tervezés során szem előtt kell tartani az új programozási időszakra történő felkészülést 
is. Az Európai Bizottság a KAP 2013. utáni jövőjéről három fő célt fogalmazott meg: az 
életképes élelmiszertermelést, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, 
valamint a kiegyensúlyozott területi fejlődés. Azaz célja a vidéki közösségek és vidéki 
munkahelyek fenntartása, a helyi gazdaságok színesebbé tétele, valamint a változatos 
gazdálkodási szerkezet megőrzése, a helyi piacok erősítése. A tervek szerint az új KAP 
„zöldebb” és méltányosabb lesz, amelyben a kisgazdálkodók és a fiatal gazdálkodók 
nagyobb lehetőségekhez juthatnak majd. 
 
A fentiek figyelembe vételével a Stratégiában megfogalmazott program megvalósításához 
a tervezett támogatási előirányzat megfelelő pénzügyi keretet nyújt, ezáltal biztosítható a 
támogatások zökkenőmentes kifizetése. A szakminisztérium fő célja az uniós források 
gyors, hatékony és eredményes felhasználása. 
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Az ÚMVP uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás az 
EMVA-ból kerül biztosításra. A támogatás igénybevételére az a természetes személy, jogi 
személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult, aki/amely az egyes támogatási célok 
megvalósításának részletes szabályairól szóló jogszabályoknak megfelel és a támogatásra 
való jogosultságát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatban 
állapította meg. 
 
Az EMVA-ból finanszírozott intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak: 
a) I. tengely: A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat 
versenyképességének javítása; 
b) II. tengely: A környezet és a vidék állapotának javítása; 
c) III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése; 
d) IV. tengely: LEADER intézkedések; 
e) V. tengely: Technikai segítségnyújtás. 
 
Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és 
a VM –MVH – Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza. 
 
Az ÚMVP megvalósításán keresztül a Kormány célja: 
• a munkaközpontú gazdaság megteremtése, melynek keretében számos munkahely 

jöhet létre a mezőgazdaságban is;  
• fontos a helyi kis- és közepes méretű mezőgazdasági vállalkozások, feldolgozó 

üzemek belső és uniós forrásokra támaszkodó fejlesztése; 
• olyan fejlesztések és beruházások szükségesek, melyek lehetővé teszik, hogy a magyar 

gazdák jó minőségű élelmiszerrel láthassák el a piacot;  
• meg kell teremteni a helyben termelt, illetve ott előállított élelmiszerek közvetlen 

értékesítésének biztonságos, gazdaságos feltételeit.  
 
Mindennek megvalósításához az ÚMVP megfelelő pénzügyi keretet nyújthat. Fő cél az 
uniós források gyors és hatékony felhasználása, melyhez a kérelemkezelési és 
pályázatbenyújtási rendszer felülvizsgálata és újratervezése, a kapcsolódó jogszabályi 
háttér megteremtése szükséges. 
 
Halászati Operatív Program 
 
A magyar halászati ágazat támogatása az EU-s csatlakozás előtt is egy hosszútávú 
stratégia szerint került megvalósításra. Fő céljai az akvakultúra fenntartható fejlődése 
mellett a lakosság magas színvonalú haltermékekkel való ellátása (a halfogyasztás 
folyamatos növelése) és az ágazat, elsősorban kkv. szereplőinek hosszútávú 
megélhetésének biztosítása volt. Ugyancsak célja volt természetes vizeink 
halállományának növelése és halbiodiverzitásának javítása. Ezen fő célok képezik 
jelenlegi stratégiánk alapvetéseit is. A 2007-2013-as időszakra az Európai Halászati Alap 
keretében az eddigi legnagyobb támogatási keret áll a HOP keretében a halászati ágazat 
rendelkezésére. 
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Igyál tejet program 
 
Magyarországon kormányzati szerepvállalással az elmúlt évtizedekben több különböző 
szabályozás mentén került meghirdetésre az iskolatej program/akció. Míg a programban 
2010. évben 150 ezer, addig a 2011. évben már mintegy 190-200 ezer gyermek ellátására 
került sor, a létszám vonatkozásában további növekedés tapasztalható. A program 
keretében lehetőség szerint napi rendszerességgel jutnak az óvodás, általános iskolás és 
középiskolás gyermekek tejhez, illetve tejtermékhez. A program finanszírozása közösségi 
és nemzeti kiegészítő támogatással valósul meg. 
 
Iskolagyümölcs program 
 
Az előirányzat célja a gyermekek zöldség-gyümölcs fogyasztásának hosszú távú növelése 
és az étkezési szokásaik megváltoztatása által a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelem, 
valamint az ezekkel összefüggésben kialakuló betegségek megelőzéséhez való 
hozzájárulás. A zöldség-, gyümölcsfogyasztás tartós emelése a zöldség és gyümölcs iránti 
kereslet növelésén keresztül hozzájárulhat a termelői jövedelmek stabilizálásához is.  
Ahhoz, hogy a program hatékonyan működjön, kísérő intézkedéseket kell végrehajtani. A 
kísérő intézkedések az iskolagyümölcs-programmal és célkitűzéseivel kapcsolatos 
tudatosságnövelésre, valamint a zöldség-, gyümölcsfogyasztás ösztönzésére szolgálnak. 
Magyarországon az iskolagyümölcs-program harmadik éve sikeresen fut az általános 
iskolák alsó tagozatán. Annak érdekében azonban, hogy az iskolagyümölcs-program az 
általános iskolai tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását hatékonyan és maradandóan 
növelje, a programot fokozatosan ki kell terjeszteni az általános iskolák felső tagozatos 
tanulóira is és erősíteni kell a program kommunikációját. 
 
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 
 
Az Egyes speciális szövetkezések támogatása előirányzat az Európai Unió Tanácsa 2007. 
szeptember 26-i 1182/2007/EK rendelete, a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében 
különleges szabályok megállapításáról szóló megállapodás alapján, az értékesítő 
szervezetek működésének megerősítését, válságok megelőzését és kezelését, a 
feldolgozóipari támogatások körének szélesítését segíti elő. A termelői szervezeti 
elismerést célzó zöldség-gyümölcs termelői csoportok közösségi szabályokon alapuló 
támogatása elsősorban a szükséges infrastruktúra kialakítását ösztönzi beruházási 
támogatással. A szervezetek versenyképessége és a piacképes árualap előállítása 
érdekében további beruházásokra van szükség. Annak érdekében, hogy ez ne vezessen 
adósságcsapdához az EU szabályozás adta kereteken belül a tagállami hozzájárulás 
mértékét 25%-os szinten kell tartani, azért, hogy a beruházásokat hitelfelvétel nélkül is 
meg lehessen valósítani. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok Darányi Ignác tervben 
megfogalmazott folyamatos támogatása, illetve annak intenzitásának fenntartása 
érdekében a rendelkezésre álló költségvetési forrást folyamatosan növelni kell. 
 
  

227



Méhészeti Nemzeti Program  
 
A 2010-2013. időszakra szóló Méhészeti Nemzeti Program a méhészeti ágazat uniós 
versenyképességének megtartását, fejlesztését, az ökológiai egyensúly fenntartását 
szolgálja. Európai Uniós csatlakozásunk óta már a harmadik hároméves Méhészeti 
Nemzeti Program indult 2010. szeptemberében. Hazánk a támogatások feltételéül szolgáló 
Méhészeti Programot először 2004-ben, azt követően 2007-ben, majd 2010-ben készítette 
el három-három évre. 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Fazekas Sándor 
miniszter 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  
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I. A célok meghatározása, felsorolása 
 
A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai szervezeteit is - 

feladata Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített 
határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, az állampolgárok honvédelmi tudatának 
erősítése, a szomszédos és más országokkal való jogegyenlőség és egymás érdekeinek kölcsönös 
tiszteletben tartása, más államok ellen irányuló erőszak alkalmazásától vagy az ezzel való 
fenyegetéstől való tartózkodás, az államok közötti viták békés megoldására való törekvés, a 
háborúnak, mint a viták megoldásának eszközének elutasítása, a független demokratikus jogállam 
működése követelményeinek, továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában, a 
szövetségi és más nemzetközi szerződésekben foglaltaknak való megfelelés. 

 
A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet a 2013. évi költségvetési javaslatát a 

Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) „Tájékoztató”-ja, valamint az NGM által 
javasolt költségvetési támogatási keretszám figyelembevételével készítette el. 

 
A költségvetési javaslat a Tárca Védelmi Tervező Rendszerének (TVTR) eljárásrendje 

alapján került összeállításra. A részletes költségvetési tervezési előírások „A Honvédelmi 
Minisztérium fejezet 2013. évi költségvetési javaslatának összeállításához szükséges 
adatszolgáltatás rendjéről”  szóló 741-7/2012. Nyt. számú (2012. 05. 17.) Miniszteri körlevélben 
kerültek meghatározásra.  
 

A tervezés során a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó teljes körű biztosítása, – a takarékos gazdálkodás szigorú szem előtt tartása 
mellett – a Magyar Honvédség alapvető működés-fenntartási feltételeinek biztosítása, a 
gazdálkodást nehezítő forráshiányok ütemezett megszüntetése, a nemzetközi 
kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó feladatok (pl. afganisztáni szerepvállalás, békefenntartói 
tevékenységek) szükségleteinek, továbbá a hadfelszerelési, infrastrukturális és egyéb fejlesztési 
kiadások előirányzatainak biztosítása (pl. a GRIPEN Bérleti Megállapodás esedékes fizetési 
kötelezettségeinek teljesítése) került prioritásként meghatározásra. 

 
A költségvetési javaslat összeállítását a Honvédelmi Minisztérium fejezet a honvédelmi 

kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források 
biztosításáról szóló 1046/2012. (II. 29.) számú kormányhatározatban foglaltak alapján hajtotta 
végre. A javaslat összeállítása során a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához 
szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozatban, valamint a Széll 
Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 
25.) Korm. határozatban, továbbá a 2012. május 16-án megjelent 1152/2012. (V. 16.) Korm. 
határozatban foglaltak – amely a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes 
intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban foglaltakat módosította – is 
figyelembe vételre kerültek. 

 
A Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási előirányzata 2013. évben 214.590,0 MFt-

ban, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 15.520,0 MFt-ban, a működéshez 
kapcsolódó bevételek 7.525,0 MFt-ban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként 237.635,0 MFt-
ban (a prognosztizált GDP 0,77 %-a) került megtervezésre. 

 
A Kormány továbbra is kiemelten kezeli az Önkéntes Tartalékos Rendszer fejlesztésének 

feladatait, ezért 2.100 MFt többletforrást biztosított a 2013. évi fejlesztési ütem feladatainak 
végrehajtására. 
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A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásának szervezési időszaka lezárult. Az új 
szervezeti elemként megalakított Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 2013. évi célkitűzése a 
műveleti képességek folyamatos magas színvonalú biztosítása mellett a működési stabilitás 
feltételeinek megteremtése. 

 
A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2013. évi feladatai között szerepel az MH 

Honvédkórház kiegyensúlyozott gazdálkodási és működési feltételeinek megteremtése, amely 
magába foglalja az intézmény teljesítmény volumen keretének indokolt szintű nagyságrendjének 
megállapítását. Az MH Honvédkórház tárca szintű feladata a honvéd egészségügyi ellátás magas 
színvonalú teljesítése, valamint a nemzetközi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó egészségügyi 
feladatok végrehajtása. 

 
A Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő nonprofit Kft.-k feladatrendszerének 

felülvizsgálata eredményeként a tárca a korábban a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
által ellátott feladatok közül – többek között – a Magyar Honvédség térképészeti információkkal 
történő ellátásával és a digitális térképészeti termékekkel kapcsolatosan felmerülő feladatok, az 
állami topográfiai térképek kezelésével összefüggő feladatok, valamint a nemzetközi 
kötelezettségvállalásból származó térképészeti feladatok végrehajtását a katonai szervezetek 
feladatai közé szervezte vissza. 

 
Az NGM „Tájékoztató”-ban előírtaknak megfelelően a Központilag kezelt lakástámogatási 

előirányzatok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat megszüntetésre került, előirányzata 
beépítésre került a feladatot végrehajtó intézmény költségvetésébe (1/3 HM FHH). 
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 
 
A HM tárca 2013. évi költségvetési javaslatának cím/alcímenkénti illetve a fejezeti 

kezelésű előirányzatoknál főbb területenkénti összegei a következők: 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

Költségvetési szervek (cím/alcímenként)         
 1 Honvédelmi Minisztérium         
    1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 874,7 25,0 4 849,7 522 
    1/2 Egyéb HM szervezetek 12 489,8 370,0 12 119,8 640 
    1/3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 64 671,9 1 600,0 63 071,9 336 
 1 Honvédelmi Minisztérium cím összesen 82 036,4 1 995,0 80 041,4 1 498 
    2 Magyar Honvédség         
    2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 20 990,4 400,0 20 590,4 3 962 
    2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 93 868,0 4 100,0 89 768,0 15 866 
 2 Magyar Honvédség cím összesen 114 858,4 4 500,0 110 358,4 19 828 
 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím  10 307,9 150,0 10 157,9 815 
 6 MH Honvédkórház cím 20 711,0 16 400,0 4 311,0 3 339 
   Költségvetési szervek összesen: 227 913,7 23 045,0 204 868,7 25 480 
  8/2 Ágazati célelőirányzatok         
    8/2/1 NATO és EU felajánlás alapján kialakítás- 
      ra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának 
      kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) 100,0   100,0   
    8/2/3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil  
        szervezetek támogatása 0,0       
    8/2/3/6 Honvédelem érdekében tevékenykedő 
        civil szervezetek pályázati támogatása 27,0   27,0   
    8/2/3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő 
        civil szervezetek támogatása 140,5   140,5   
    8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok 
        támogatása 1 265,0   1 265,0   
    8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági 
        Beruházási Programjához 3 284,1   3 284,1   
    8/2/39/2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány 
        által ellátott feladatok támogatása 53,7   53,7   
    8/2/40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 400,0   4 400,0   
    8/2/40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös 
         finanszírozású védelmi alapjaihoz 430,0   430,0   
    8 / 2 / 41 Nemzetközi egyezményekben előírt  
         kötelezettségek alapján kötendő közoktatási   
         megállapodás feladatai 21,0   21,0   
  8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím összesen: 9 721,3 0,0 9 721,3 0 
    Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen: 9 721,3 0,0 9 721,3 0 
  MINDÖSSZESEN: 237 635,0 23 045,0 214 590,0 25 480 
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1. A létszámok és a személyi kiadások előirányzatai 

 

A HM fejezet 2013. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretét, továbbá a személyi 
juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatainak 
mértékét és belső arányait a következő főbb követelmények határozzák meg: 

• a jogállási törvényekben (Hjt., Kjt., Kttv., Mt. stb.) meghatározott és előírt mértékű 
illetmények, továbbá egyéb személyi járandóságok forrásának a biztosítása; 

• a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben, a béketámogató és válságkezelő 
műveletekben ideiglenesen, vagy tartósan külföldön szolgálatot teljesítők részére a devizajuttatások 
biztosítása. 

a) Létszám-előirányzatok 

A fejezet 2013. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete a fejezet létszámát 
meghatározó jogszabályok és rendelkezések alapján került meghatározásra. 

A HM Igazgatása alcím létszámkeretének kialakításakor a tervezés során a fejezet számolt a 
Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei feladatkörének módosításával összefüggő 
feladatokról szóló 37/2012. (V.31.) HM utasításban foglaltakkal. A HM Igazgatás létszáma 522 
főben került megtervezésre, mely megegyezik a 2012. évi költségvetési létszámmal. A fejezet 
továbbra is számolt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem működtetésével kapcsolatosan azzal a 
ténnyel, hogy a hivatásos állományt a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet foglalkoztatja. A 
létszám a 2/1. alcímen került megtervezésre. 

A HM fejezet 2013. évi megtervezett költségvetési létszámkerete 25.480 fő. 
 

 A 2013. évi költségvetési létszám állománycsoportonkénti megoszlását, valamint a 2012. 
évhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: 

 
Állománycsoport Költségvetési létszám /fő/ 

 2012.       
év 

2013.           
év 

Változás 
Volumen Mértéke % 

(3-2) (3:2) 
1. 2. 3. 4. 5. 

Hivatásos és szerződéses tiszt 5 283 5 349 66 101,25% 
Hivatásos és szerződéses tiszthelyettes 7 115 7 158 43 100,60% 

Szerződéses legénység 6 334 6 274 -60 99,05% 
Tisztjelölt, altisztjelölt 600 600 0 100,00% 

Katona állomány összesen 19 332 19 381 49 100,25% 
Kormánytisztviselők 224 170 -54 75,89% 

Köztisztviselők 2 2 0 100,00% 
Közalkalmazottak 5 697 5 927 230 104,04% 

Polgári állomány összesen 5 923 6 099 176 102,97% 
MINDÖSSZESEN 25 255 25 480 225 100,89% 

Megjegyzés: A táblázatban a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény valamint a honvédelmi szervek 
működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tiszthelyettes és közalkalmazott állománya a tiszti 
állománykategória létszámában szerepel. 
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 A 2013. évi költségvetési létszám állománycsoportonkénti és alcímenkénti megoszlását az 
alábbi táblázat szemlélteti: 

 
Megnevezés 0101 0102 0103 0201 0202 0300 0600 Összesen 

Hivatásos és szerződéses tiszt 372 226 154 926 2 511 815 345 5 349 
Hivatásos és szerződéses 
tiszthelyettes 8 66 25 1 112 5 557   390 7 158 
Szerződéses legénység 0 0 0 585 5 661   28 6 274 
Közalkalmazottak 0 318 154 709 2 097   2 526 5 804 
Kormánytisztviselők 140 30 0 0 0   0 170 
Köztisztviselők 2 0 0 0 0   0 2 
Részfoglalkozásúak - 
Közalkalmazott 0 0 3 30 40   50 123 
Altisztjelölt 0 0 0 100 0   0 100 
Tisztjelölt 0 0 0 500 0   0 500 
Teljes munkaidős összesen 522 640 333 3 332 15 826 815 3 289 24 757 
Részfoglalkozású összesen 0 0 3 30 40 0 50 123 
Fegyveres erők rendvédelmi szervek 
áll.nem tartozók 0 0 0 600 0 0 0 600 
Költségvetési létszám 522 640 336 3 962 15 866 815 3 339 25 480 

 
b) A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó kiadási előirányzata 
 

A személyi juttatások és járulékok 2013. évre tervezett teljes (hazai és a nemzetközi 
devizajuttatások) kiadási előirányzata 115.396,0 MFt, mely a 2012. évi eredeti előirányzatokhoz 
viszonyítva 1.754,3 MFt összegű csökkenést mutat (a deviza juttatások csökkentése miatt) és a 
kiadási főösszeg 48,6 %-át teszi ki.  

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási 
előirányzatait az alábbi táblázat szemlélteti: 

 MFt-ban 

Kiadás megnevezése 
Előirányzat 

2013 

Rendszeres személyi juttatások 
(alapilletmények, illetménykiegészítés, illetménypótlékok) 

64.948,3 

Nem rendszeres személyi juttatások  
(túlszolgálati-,készenléti-, ügyeleti díjak, napidíjak, 
deviza, költségtérítések, pénztári tagdíj-kiegészítések) 

27.157,7 

Külső személyi juttatások 
(tanintézeti hallgatók, továbbá állományba nem tartozók 
járandóságai) 

740,1 

Személyi juttatások összesen 92.846,1 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó  
(nyugdíj-biztosítási járulék, az egészségbiztosítási- és 
munkaerőpiaci járulék, táppénz hozzájárulás) 

22.549,9 

Mindösszesen 115.396,0 
Megjegyzés: Az előirányzatok tartalmazzák a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó deviza-juttatásokat is. 

2013. évre ilyen címen tervezett felhasználás a nem rendszeres juttatások között 
8.842,6 MFt, a járulékok között 1.672,8 MFt, összesen 10.515,4 MFt. 
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Illetményfejlesztést a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2013. évre nem tervezett. 
 
A nem rendszeres személyi juttatásokat a fejezet a hatályos jogszabályi feltételeknek 

megfelelően a 2012. évi bérmegállapodásban rögzített kifizetések, valamint a tényleges 1 főre jutó 
átlagokkal tervezte. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadási többleteket nem tervezett. 

 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a hatályos jogszabályok 

alapján kerültek megtervezésre, a kialakított 2013. évi előirányzat során figyelembe vételre kerültek 
a jogszabályi változások hatásai (2011. évi CLVI. törvény 2012. évtől újraszabályozza a béren 
kívüli juttatások formáit és közterheit). 

 
Összességében megállapítható, hogy a javaslat szerinti előirányzatok biztosítják a 

25.480 fő forint és deviza-járandóságainak folyósítását, továbbá azok közterheinek teljesítését.  
  

 
2.) Dologi kiadások  
 
A Honvédelmi Minisztérium fejezet dologi kiadásainak összege 104.202,9 MFt, amely 

biztosítja az alábbi feladatok végrehajtását: 
 
 A csapatok és intézmények központi természetbeni ellátásának biztosítása érdekében a 
logisztikai dologi kiadások összege a 2/2 költségvetési alcímen az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) központi költségvetésében 14.366,1 MFt, melyből az 
Önkéntes Tartalékos Rendszer feladataira 1.263,0 MFt került betervezésre. 
  

Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat 
számszaki részében a tárca a dologi kiadások között szerepelteti az egyébként a fejlesztési kiadások 
körébe tartozó Gripen bérleti díj és egyéb járulékos költsége 19.899,5 MFt összegű kiadási 
előirányzatát (amely tartalmazza az Áfa-t, továbbá 399,5 MFt összegben a Gripen bérlésével 
kapcsolatban felmerülő hazai kiadásokat.) 
 
 Az elhelyezési (üzemeltetési, fenntartási, stb.), és őrzésvédelmi szolgáltatás központi 
megvásárlására, továbbá az egyéb, a központi ellátás keretében megvalósuló elhelyezési 
szakanyagellátásra, szennyezett területek kármentesítésére 40.267,8 MFt-ot tartalmaz a javaslat. 

 
 A nemzetközi feladatokra 11.195,4 MFt, a fejlesztési programok logisztikai hányadára 
353,9 MFt (Harcászati URH rádiók beszerzése, kutatás-fejlesztési programok, MANS program 
Gépjármű beszerzési program), tárcaszintű központi feladatokra 3.117,9 MFt, a csapatok és 
intézmények saját hatáskörű – a központi ellátó rendszeren keresztül nem biztosított szakanyagok és 
szolgáltatások – beszerzésére 15.002,2 MFt került a tervbe. (Az Önkéntes Tartalékos Rendszer 
feladatainak megvalósításához kapcsolódó tárca szintű, és egészségügyi feladatainak végrehajtására 
237,0 MFt került betervezésre.) 
 
 3.) Az egyéb működési célú támogatások, kiadások – beleértve a 8/2 Fejezeti kezelésű 
ágazati célelőirányzatok költségvetési alcímet – összesen 7.178,1 MFt-ot  tesznek ki, és a tárca 
kiadási előirányzatából 3,0 %-kal részesednek. 
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Ezen a kiemelt előirányzaton belül kerültek megtervezésre: 
 

• a Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása; 

• a nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összefüggésben külföldre átadott 
pénzeszközök (Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez, Hozzájárulás az EU védelmi 
célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz); 

• a személyi állomány részére nyújtandó – jogszabályi kötelezettségen alapuló – 
szociálpolitikai juttatások; 

• a civil szervezetek támogatása. 
 

4.) A fejezet költségvetési javaslatában a tervezett felhalmozási kiadások volumene - a 
3.284,1 MFt a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához egyéb intézményi 
felhalmozási kiadási előirányzattal együtt – 10.848,1 MFt, amely a Gripen bérleti szerződés 
előirányzatainak figyelembe vételével a tárca kiadási előirányzatának 12,9%-a. 

 
A felhalmozási kiadások részeként az intézményi költségvetési címeken megtervezett 

kiadások előirányzatából az intézményi beruházási kiadások 3.670,3 MFt-ot, a felújítások 2.523,7 
MFt-ot, az éven túli kölcsönök 1.190,0 MFt-ot, az egyéb intézményi felhalmozási kiadások 180,0 
MFt, míg a fejezeti kezelésű előirányzatok címen a felhalmozási kiadások 3.284,1 MFt-ot, tesznek 
ki. 

A felhalmozási kiadások az alábbi főbb feladatokat tartalmazzák: 

• Harcászati URH rádiók beszerzése 1.300,0 MFt 
• Hagyományos fegyverzet beszerzés és felújítás 950,0 MFt 
• Önkéntes Tartalékos Rendszer feladatai 600,0 MFt 
• Infrastrukturális feladatok felújítási kiadásai  581,2 MFt 
• Gépjármű beszerzési program  369,1 MFt 
• Páncélos- és gépjárműtechnika 365,0 MFt 
• Műszaki felújítási feladatok  335,0 MFt 
• Vegyivédelmi feladatok 195,0 MFt 
• Szennyezett területek kármentesítése 72,8 MFt 
• Kutatás-fejlesztés 62,0 MFt 
• Katasztrófa védelmi feladatok  40,0 MFt 

 
 
 A fejezet költségvetési javaslatában a személyi jellegű kiadásoknak (beleértve a, 
devizaellátmányt és járulékait is (10,5 Mrd Ft)) 48,6 %, a működési és fenntartási kiadásoknak 
(az egyéb működési célú támogatási kiadásokkal együtt) 38,5 %, a felhalmozási jellegű 
kiadásoknak (ideértve a Gripen bérletet is) 12,9 % a tárca költségvetéséből való részesedési aránya. 
 
 

Összefoglalva megállapítható, hogy a Honvédelmi Minisztérium a feladatait 2013 évben is 
szigorú és fegyelmezett költségvetési gazdálkodás mellett, a takarékosság szem előtt tartásával kell 
végrehajtani. A tárca az Országgyűlés illetve a Kormány felhatalmazásával, a rendelkezésre álló 
keretszámokon felül élve az inkurrencia illetve az ingatlanbevételek tárcán belüli felhasználásának 
lehetőségével is törekszik forrásainak bővítésére, ezen források ésszerű, a haditechnikai eszközök 
fejlesztésére, fenntartására irányuló felhasználására. A Magyar Honvédség hadfelszerelés fejlesztési 
feladatainak megvalósítása során, egyes feladatok végrehajtására a Magyar Növekedési Terv részét 
képező Hadfelszerelési Iparkorszerűsítési Tervben (HADIK Terv) megfogalmazott kiemelt 
projektek külön finanszírozása keretében kerülhet sor. 
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III. A célok elérésének módjai a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 
 

1.) Az 1/1 HM Igazgatása alcím 2013. évi tervezett kiadási előirányzatának főösszege 
4.874,7 MFt, melynek fedezete 4.849,7 MFt költségvetési támogatás és 25,0 MFt bevétel. 
 

Személyi juttatások javasolt előirányzata 3.417,6 MFt, míg a munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó előirányzata 902,8 MFt.  

 
Dologi kiadásokra 501,2 MFt került szerepeltetésre a javaslatban, amely többek között az 

alábbi feladatok végrehajtására nyújt fedezetet. Az alcím az integrált minisztérium működési és 
fenntartási kiadásain túl több tárcaszintű feladat (nyelvképzés 76,7 MFt, „katonasuli” program 71,0 
MFt, tudományszervezés 11,2 MFt, iskola és iskolarendszeren kívüli képzések 21,1 MFt, központi 
kulturális és média feladatok 10,2 MFt, kommunikációs feladatok 6,0 MFt, katasztrófavédelmi 
feladatok 2,8 MFt, stb.) előirányzatát is tartalmazza. 
  
 Az említett feladatokon túlmenően a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 
koordinálása mellett és szakmai felügyelete alatt a Katasztrófavédelmi feladatok fedezetére 
összesen 144,2 MFt került megtervezésre az alábbi (al)címeken: 
 

• 1/1 HM Igazgatása (2,5 MFt); 
• 2/1 HVK közvetlen szervezetei (11,4 MFt); 
• 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei (120,2 MFt); 
• 6 MH Honvédkórház (10,1 MFt). 

 
Az egyéb működési célú kiadások 17,1 MFt-os előirányzata nyújt többek között fedezetet a 

„katonasuli” program megvalósítására, a társadalom és szociálpolitikai juttatásokra és a munkaadót 
terhelő SZJA-ra. 

 
Az intézményi beruházási kiadások 1,0 MFt-os kiadási előirányzata a katasztrófavédelmi 

feladatok érdekében kerültek beállításra a költségvetési javaslatba, a 35,0 MFt értékű felújítási 
kiadás a „katonasuli” program feladatai végrehajtásához szükséges. 

 
 
2.) Az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcímen a tárcaszintű igazgatási és egyéb központi 

feladatok elvégzését támogató intézmények kiadási előirányzatai kerültek tervezésre 12.489,8 MFt 
kiadási összeggel, melynek fedezete 12.119,8 MFt költségvetési támogatás és 370,0 MFt 
bevétel. 

 
Az alcímen az alábbi szervezetek előirányzatai kerültek megtervezésre:  
 

• HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (HM KPH); 
• HM Protokoll Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság (HM PRKF); 
• HM Hatósági Hivatal (HM HH);  
• HM Védelmi Hivatal (HM VH); 
• HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM); 
• HM Tábori Lelkész Szolgálat; 
• Magyar Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai Részleg (Brüsszel); 
• Magyar Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet (EBESZ, Bécs). 
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A honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körére kiterjedően a HM KPH által kerül 
többek között ellátásra a központi bérszámfejtés, az illetmény- és egyéb személyi juttatások 
kifizetése, járulékok és adók levonása, bevallása és befizetése. 

 
A HM Protokoll Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság feladata a HM és MH 

vonatkozásában felmerülő protokolláris rendezvények szervezése és lebonyolítása, a nemzetközi 
feladatok végrehajtásának kiszolgálása (tolmács-fordító tevékenység, szükség szerinti gépjármű 
bérlés stb.), a rekreációs, honvédelmi üdültetési, illetve kulturális tevékenységek végrehajtása, 
valamint az azt biztosító ingatlanhálózat működtetése. 

 
A HM Hatósági Hivatal hajtja végre a katonai építésügy, építés-felügyelet, tűzvédelem, 

munkavédelem, veszélyes katonai objektumok őrzése megvalósításával kapcsolatos feladatokat, 
amelyek a HM és az MH objektumai használata során felmerülnek. A szervezet feladata a 
honvédelmi érdekek érvényesítése minden olyan eljárásban, amely nem a haderő keretein belül 
történik (pl. a katonai repülőterek működtetése, a települések rendezési tervének egyeztetése). 

 
A HM Védelmi Hivatal fő feladatai közé tartozik: a nemzetgazdaságra háruló honvédelmi 

feladatok és a védelmi tartalékolás rendszereinek kialakítása; a gazdasági erőforrások védelmi célú 
igénybevételének tervezése; a minősített időszaki igények kielégítésével összefüggő feladatok; a 
minisztériumi és területi szintű védelmi igazgatási döntések előkészítésének és végrehajtásának 
koordinálása; a védelmi bizottságok működése feletti szakmai felügyelet ellátása. 

 
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum alaprendeltetéséből fakadó feladata a magyar és a 

kapcsolódó egyetemes hadtörténelem tárgyi emlékeinek kutatása, feltérképezése, feltárása, 
rendszerezése itthon és külföldön egyaránt, szoros együttműködésben a helyi múzeumokkal, 
szervekkel. 

 
A HM Tábori Lelkész Szolgálat három – egymással azonos jogállású – szolgálati ágra 

tagozódik: katolikus, a protestáns (református, evangélikus) és zsidó szolgálati ágak. Feladatuk az 
egyházi szolgálatok biztosítása a Magyar Honvédség minden hivatásos, szerződéses katonája, 
nyugdíjasa, polgári alkalmazottja, és a velük egy háztartásban élő, illetve közvetlen hozzátartozója 
számára. 

 
Az alcím tervezett kiadási előirányzatának főösszege 12.489,8 MFt. 
 
Személyi juttatások javasolt előirányzata 4.224,0 MFt, míg a munkaadókat terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.054,9 MFt.  
 
 Az alcímen központi, tárcaszintű feladatok fedezetéül 2.749,5 MFt került megtervezésre, 
a következő főbb feladatokra: 
 

- Gazdálkodási információs rendszer üzemeltetése  1.297,5 MFt
- Rehabilitációs hozzájárulás 347,2 MFt
- Cégautó adó 292,3 MFt
- Kártérítés 214,3 MFt
- Bankköltség 124,6 MFt
- OEP megállapodás alapján teljesítendő megtérítések 44,2 MFt
- Magasabb parancsnoki segély 26,0 MFt
- MÁK díj 24,7 MFt
- Perköltség 15,0 MFt
- Szerződéses katonák szállítási költsége 10,0 MFt
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 Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 4.595,1 MFt előirányzat 
(devizajuttatásokkal együtt) került megtervezésre többek között a Kanadai repülőgép hajózó 
képzésre 2.690,2 MFt, nemzetközi gyakorlatokra és tanfolyamokra 740,9 MFt, nemzetközi és 
fegyverzet ellenőrzési feladatokra 76,8 MFt, multilaterális rendezvényekre 194,2 MFt, kétoldalú 
kapcsolatokra 48,5 MFt. 
 

Az Önkéntes Tartalékos Rendszer tárca szintű feladatainak végrehajtására 120,0 MFt került 
betervezésre. 
 

3.) Az 1/3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alcímen a tárca fejlesztési kiadásai és a 
csapatok központi infrastrukturális kiadásai kerültek megtervezésre 64.671,9 MFt kiadási 
összegben, melynek fedezete 63.071,9 MFt költségvetési támogatás és 1.600,0 MFt bevétel. 

 
A Hivatal feladata a saját intézményi működési kiadásain túlmenően a fejezet egészét érintő 

központi természetbeni ellátások részeként a honvédelmi szervezetek és intézmények ingatlan 
üzemeltetési, a közüzemi szolgáltatási díjak, az elhelyezési szakanyagellátás, az élőerős és a 
technikai őrzésvédelmi feladatok és egyéb más központi szolgáltatásként végzett tevékenységek 
ellátása. 

 
Az alcím kiadási előirányzatának főösszege 64.671,9 MFt.  
 
Személyi juttatások javasolt előirányzata 2.175,3 MFt, míg a munkaadókat terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó előirányzata 420,0 MFt.  
 

Gripen programra ezen az alcímen 19.500,0 MFt-ot (ÁFA-val együtt) tervezett a fejezet, 
ami az alcím összkiadásainak 30,2 %-át (a tárca kiadási főösszegének a 8,2 %-át) teszi ki. 

 
Főbb fejlesztési programokra 77,5 MFt került betervezésre (elsősorban kutatás-fejlesztési 

programok). 
 
Főbb infrastrukturális feladatok előirányzatai: 
 

• Az elhelyezési szolgáltatások központi megvásárlása, valamint az élőerős és 
technikai őrzésvédelmi feladatok 38.255,3 MFt; 

• központi ellátás keretében megvalósuló feladatok 2.497,8 MFt; 
• Lakástámogatás 400 MFt; 
• Az Önkéntes Tartalékos Rendszer elhelyezési feladatainak végrehajtására 370,0 

MFt; 
• A szennyező források és szennyezett területek kármentesítése feladatok 158,2 MFt.  

 
Az elhelyezési szolgáltatás központi megvásárlásán kerül elszámolásra az ingatlanok 

üzemeltetése, karbantartása és a létesítmények közüzemi díjain túlmenően egyéb elhelyezési 
feladatok (takarítás, parkápolás, hóeltakarítás) költségei a fejezet csaknem teljes 
intézményrendszerét érintően (a KNBSZ, illetve az egészségügyi intézetek egyes feladatai, stb. 
kivételével). 

 
Az NGM „Tájékoztató”-ban előírtaknak megfelelően a 8/1/5 Központilag kezelt 

lakástámogatási előirányzatok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat megszüntetésre került. A 
feladat végrehajtása és a megvalósításhoz szükséges előirányzatok beépítésre kerültek az 1/3 HM 
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alcím költségvetésébe. 
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 A fejezet költségvetésében továbbra is fontos szerepet tölt be a munkavállalók szolgálati-, 
munka- és életkörülményeinek javítása. Utóbbinak fontos részét képezi a lakhatás támogatása. 

 A fejezet katona és polgári állománya önerős lakásépítésének, lakásvásárlásának 
támogatására munkáltatói kölcsön, illetve vissza nem térítendő támogatás formájában kerül sor, 
mely feladatot a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 
szóló 2001. évi XCV. törvény (Hjt.), illetve a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási 
támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet írja elő. 

 A Lakástámogatás feladatra a beérkezett és befogadott igények összegére való tekintettel 
szükségessé vált a feladat támogatásból történő finanszírozása 200,0 MFt értékben, a tervezett 
200,0 MFt összegű – a lakáselidegenítésből származó – bevétel mellett. 

 
Az alcím előirányzatán belül nemzetközi feladatokra 36,0 MFt előirányzat került 

megtervezésre az EUFOR század infrastrukturális kiadásainak biztosítására. 
 
4.) A 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím kiadási főösszege 20.990,4 MFt. 

   
 A 2/1 alcím kiadási előirányzatának fedezetéül 20.590,4 MFt költségvetési támogatás és 
400,0 MFt bevétel szolgál. 

 
Az alcímen a következő katonai szervezetek kiadásai kerültek megtervezésre: 

 
• MH Vezetési és Doktrinális Központ 
• MH Támogató Dandár 
• MH Geoinformációs Szolgálat 
• MH Altiszti Akadémia 
• MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
• MH Ludovika (hallgatói) Zászlóalj 
• MH Nemzeti Katonai Képviselő Hivatala 
• MH Nemzeti Katonai Képviselet 
• MH Nemzeti Összekötő Képviselet 

 
Az MH Vezetési és Doktrinális Központ részt vesz a Magyar Honvédség béke és békétől 

eltérő időszaki (válságkezelés, katasztrófavédelem) irányítási feltételeinek biztosításában; az MH 
nemzetközi fegyverzetellenőrzési tevékenységében; szervezi a NATO doktrínák adaptálását, végzi a 
nemzeti doktrínák kidolgozásának tervezését és irányítását. 

 
Az MH Támogató Dandár feladatai közé tartozik többek között a HM és az ellátásra utalt 

katonai szervezetek logisztikai és egészségügyi biztosítása; a HM és MH, központilag biztosított 
híradó és informatikai szolgáltatásokkal történő ellátása, azok üzemeltetése; a Szent Korona és a 
Köztársasági Elnöki Palota őrzése; állami és katonai protokolláris feladatok végrehajtása; a HM 
objektumainak üzemeltetése; kegyeleti feladatok díszelgő biztosításának és az állami és katonai 
ünnepek zenei kiszolgálási feladatainak végrehajtása. 

 
Az MH Geoinformációs Szolgálat állami és védelmi feladatokat egyaránt ellát a térképészet, 

katonaföldrajz és meteorológia területén. 
 
Az MH Altiszti Akadémián zajlik a honvéd altiszt-jelöltek iskolarendszerű képzése, 

valamint az MH szerződéses legénységi állomány, az altisztjelöltek, a tisztjelöltek egységes katonai 
alapkiképzése, az önkéntes tartalékosok felkészítése és kiképzése és a katasztrófavédelmi 
felkészítés és védekezés. 
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Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság feladata a békében, 

valamint a különleges jogrend bevezetését követően a végrehajtandó hadkiegészítési és katonai 
igazgatási szakfeladatok tervezése, szervezése, végrehajtásának szakirányítása és ellenőrzése. 
Katonai igazgatási feladatai keretében személyi adatkezelési és nyilvántartási feladatokat lát el, a 
katonai toborzás keretein belül kiemelkedő szerepet játszik a katonai oktatási intézmények hallgatói 
állománnyal történő utánpótlásában, illetve a katonai szervezetek szerződéses állománnyal történő 
feltöltésében. Részt vesz a „katonasuli” program oktatói tevékenységében és a Magyar Honvédség 
önkéntes tartalékos rendszerének fejlesztésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 

 
A HM és az MH hivatásos tiszti állománya utánpótlásának biztosítását az MH Ludovika 

Zászlóalj hallgatóinak szakképzésével valósítja meg a tárca. 
 

 Az MH Nemzeti Katonai Képviselő Hivatala Brüsszelben, az MH Nemzeti Katonai 
Képviselet Monsban, az MH Nemzeti Összekötő Képviselet Norfolkban látja el a Magyar 
Honvédség katonai képviseleti feladatait. 

 
A 2012. évben az MH Altiszti Akadémia szervezetébe integrálódik az MH Kinizsi Pál 

Tiszthelyettes Szakképző Iskola. 
 

 A HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott feladatok közül – többek között 
– a Magyar Honvédség térképészeti információkkal történő ellátásával és a digitális térképészeti 
termékekkel kapcsolatosan felmerülő feladatok, az állami topográfiai térképek kezelésével 
összefüggő feladatok, valamint a nemzetközi kötelezettségvállalásból származó térképészeti 
feladatok végrehajtása az MH Geoinformációs Szolgálathoz kerül át. Ezen feladatok kiadásaival a 
tárca számolt a költségvetési javaslat összeállítása során. 

 
Személyi juttatások javasolt előirányzata 14.340,3 MFt, míg a munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 3.547,4 MFt.  
 
Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 3.122,4 MFt került megtervezésre 

(a 2.211,2 MFt összegű devizajuttatásokkal és annak 596,0 MFt összegű járulékaival együtt). 
 
A nemzetközi előirányzatok terhére a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre: 

• Nemzeti támogatás 2.426,4 MFt 
• az MH Katonai Képviselő Hivatal (Brüsszel) működése 380,6 MFt 
• az MH Nemzeti Katonai Képviselet (Mons) működése  144,2 MFt 
• az MH Nemzeti Összekötő Képviselet (Norfolk) működése  99,1 MFt 
• a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladatra  50,0 MFt 
• Egyéni missziós beosztást betöltők  22,1 MFt 

 
Az alcímen a Katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához 11,4 MFt került megtervezésre.  
 

 
 
 
 
 

5.) A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím tervezett kiadási főösszege 93.868,0 
MFt, költségvetési támogatása 89.768,0 MFt és bevételi előirányzata 4.100,0 MFt. 
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Az alcímen kerültek megtervezésre a szárazföldi és repülő csapatok, ellátó központok és 
egyéb szervezetek működésének, illetve fenntartásának kiadásai, továbbá a központi ellátás körébe 
tartozó készletbeszerzések, valamint a nemzetközi feladatok fedezete. 

 
Személyi juttatások javasolt előirányzata 51.199,6 MFt, míg a munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 12.252,1 MFt.  
 
Az alcímen az MH Összhaderőnemi Parancsnokság végzi a katonai szervezetek 

szakanyagokkal történő központi természetbeni ellátását (8.810,8 MFt). Ezen a költségvetési címen 
került megtervezésre a Magyar Honvédség alakulatainak működési kiadásaira 2.698,9 MFt, a hazai 
gyakorlatok és kiképzések végrehajtására 3.491,0 MFt. 
 

A főbb fejlesztési és egyéb programokra (4.915,7 MFt) az alábbi kiadások kerültek 
betervezésre dologi és felhalmozási kiadások együttesen): 

• Harcászati URH rádiók beszerzése 1.620,0 MFt 
• Hagyományos fegyverzet beszerzés és felújítás 950,0 MFt 
• Gépjármű beszerzési program  380,0 MFt 
• Páncélos- és gépjárműtechnika 365,0 MFt 
• Műszaki felújítási feladatok  335,0 MFt 
• Vegyivédelmi feladatok 195,0 MFt 
• Kiképzésekhez kapcsolódó felújítási feladatok 180,0 MFt 
• Térképészeti programok 50,0 MFt 

 
Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatokra — devizajuttatásokkal és 

járulékaival, valamint a logisztikai jellegű előirányzatokkal együtt — összesen 13.934,6 MFt került 
megtervezésre az alábbi feladatokra: 
    

• Afganisztáni szerepvállalás   8.006,5 MFt 
• KFOR kontingens  2.745,8 MFt 
• Nemzeti támogatás  1.007,2 MFt 
• EUFOR század  866,8 MFt 
• UNFICYP (ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió) 542,0 MFt 
• Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések  190,7 MFt 
• MFO (Többnemzeti Erők és Megfigyelők)  215,7 MFt 
• Kanadai repülőhajózó képzés  100,0 MFt 
• Afrikai szerepvállalás (EUTM Szomália)  82,8 MFt 
• Katonai megfigyelők  69,2 MFt 
• AN-26-os pilóták kiadásai  75,5 MFt 
• UNIFIL (ENSZ Libanoni Misszió)  13,3 MFt 
• Cseh repülőhajózó képzés  16,1 MFt 
• Nemzetközi tanfolyamok  3,0 MFt 

 
 Az alcímen a Katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását 120,2 MFt biztosítja. 
 

Az Önkéntes Tartalékos Rendszer tárca szintű feladatainak végrehajtására 1.493,0 MFt 
került betervezésre. 
 

6.) A 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím kiadási főösszege 10.307,9 MFt, 
költségvetési támogatása 10.157,9 MFt és bevételi előirányzata 150,0 MFt.  
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A 2012 évben ezen a címen összevonásra került az MK Katonai Felderítő Hivatal és az MK 
Katonai Biztonsági Hivatal. Az elődintézmények költségvetési előirányzataihoz képest ezen a 
költségvetési címen a szervezeti átalakítás jelentős megtakarítást eredményezett.  

 
Az alcím előirányzatai az intézményi működési kiadásokon túlmenően magukba foglalják a 

nemzetbiztonsági törvényben rögzített alapfeladatok ellátásához szükséges kiadásokat, továbbá a 
speciális működési és fejlesztési kiadásokat, valamint az attaséhivatalok kiadásait. 

 
 

7.) A 6 címen az MH Honvédkórház 2013. évi kiadásai kerültek megtervezésre. 
 

Az MH Honvédkórház alaptevékenységi körébe tartozik a járóbeteg- és az aktív 
fekvőbeteg ellátáson, illetve a krónikus, a rehabilitációs, és a speciális szakellátáson túlmenően 
többek között a repülő egészségügyi ellátás, a katasztrófa–egészségügyi biztosítási rendszerben való 
részvétel és a Budapest Főváros ügyeleti rendszerében a rá háruló külső feladatok végzése, továbbá 
orvostudományi kutatási és kísérleti fejlesztés. 

 
Az MH Honvédkórház feladatellátásának végrehajtásához szükséges a kiegyensúlyozott 

gazdálkodási és működési feltételek biztosítása, amelynek feltétele az intézmény teljesítmény 
volumen kerete indokolt szintű nagyságrendjének megállapítása. 

 
 A cím tervezett kiadási főösszege 20.711,0 MFt, amely 15.500,0 MFt összegben 
támogatásértékű működési bevételből (az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az 
egészségügyi intézetek működtetésének részbeni fedezetéül átvételre tervezett pénzeszköz), 900,0 
MFt intézményi bevételből, illetve 4.311,0 MFt költségvetési támogatásból kerül 
finanszírozásra.  
 
 Az MH Honvédkórház költségvetési javaslatában 10,1 MFt szerepel a Katasztrófavédelmi 
feladatok biztosítására. 
 

Az Önkéntes Tartalékos Rendszer tárca szintű feladatainak végrehajtására 117,0 MFt került 
betervezésre. 
 

Az egészségügyi rendszer átalakítása keretében előkészítés alatt van az Árpád kórház 
traumatológiai ellátási feladatait végző szervezeti egységének MH Honvédkórházba történő 
integrálása. 

 
III.2.  Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás 

 
1.) A 8/1 Beruházás alcímen tervezett 8/1/5 Központilag kezelt lakástámogatási 

előirányzatok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat az NGM Tervezési Tájékoztatóban 
előírtaknak megfelelően megszüntetésre került. A feladat végrehajtása és a megvalósításhoz 
szükséges előirányzatok beépítésre kerültek az 1/3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alcím 
költségvetésébe. 
 
 
 
 2.) A 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím 2013. évi tervezett kiadási főösszege 9.721,3 
MFt. 
 

2.1) A NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek 
alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) jogcímcsoporton 100,0 MFt került 
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tervezésre a központi alrendszer azon előirányzatai között, melyek teljesülése módosítás nélkül 
eltérhet az előirányzattól („felülről nyitott"). 
 

2.2) A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása jogcímen a 
katonai hagyományőrző-, sport- és kulturális szervezetek nem pályázati úton történő támogatása, az 
érdekképviseleti szervek, a Magyar Hadtudományi Társaság, valamint a Magyar Atlanti Tanács 
(MAT) részére nyújtott támogatás került tervezésre 140,5 MFt értékben. A támogatni tervezett civil 
szervezetek: Honvédszakszervezet (HOSZ), Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ), 
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ), Honvédség és Társadalom Baráti Kör 
Országos Szövetsége (HTBK OSZ), Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége 
(HOKOSZ), Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ), Magyar Huszár és Katonai 
Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ), Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége 
(MAHONSZ), Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete (VHOE), BHSE, Honvéd Sportegyesületek 
Országos Szövetsége (HOSOSZ), Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti 
Szövetsége, Honvéd Kulturális Egyesület (HKE). 

 
A katonai hagyományok megőrzéséhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítására, illetve 

felszerelések beszerzésére, valamint a kulturális- és sportesemények társadalmi szervezetekkel 
együttesen történő ad- hoc jellegű tevékenységeire, továbbá hadisírok felkutatására és felújítására a 
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása jogcímen 
biztosítunk fedezetet a költségvetési javaslatban 27,0 MFt összegben.  

 
 2.3) A tárca felügyelete alá tartozó nonprofit korlátolt felel ősségű társaságok (HM Zrínyi 
Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit 
Kft.), továbbá a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft. és a Katonai Emlékpark 
Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására 1.265,0 MFt összegű előirányzat került megtervezésre.  
 

A HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott feladatok közül – többek között 
– a Magyar Honvédség térképészeti információkkal történő ellátásával és a digitális térképészeti 
termékekkel kapcsolatosan felmerülő feladatok, az állami topográfiai térképek kezelésével 
összefüggő feladatok, valamint a nemzetközi kötelezettségvállalásból származó térképészeti 
feladatok végrehajtását a katonai szervezetek feladatai közé szervezte vissza a tárca. 
 

A fenti összeg a 2013. évre tervezett alaptevékenység keretében ellátott állami feladatok 
végzésén felül az alábbi főbb feladatokra kerül biztosításra: 
 

• a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. megmaradt feladatai a katonai kiadványok 
sokszorosítása, központi nyomdai feladatok végzése, az állami topográfiai alapadatok 
szolgáltatása, a földmérési feladatok végrehajtása, valamint a katonai térképészeti 
tevékenység műszaki biztosítása;  

• Az önkéntes haderőhöz kapcsolódó toborzási feladatokra, nemzetközi feladatok és 
sportrendezvények kommunikációs feladatainak támogatására, kutatások, elemzések, média 
projektek, online megjelenés, kiadványok, hagyományápolás, PR cél szerinti feladatok 
támogatására valamint kommunikációs tréningekre a HM Zrínyi Kommunikációs 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részére; 

• A Komáromi Erődrendszerhez tartozó Monostori-, Igmándi- és Csillag Erődök 
állagmegóvási és hasznosítási feladatainak végrehajtására, a katonai hagyományőrző-, 
katonatörténeti rendezvények és kiállítások megszervezésére és lebonyolítására a Monostori 
Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft. részére; 

• A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. fő profilja a katonai hagyományőrző-, 
katonatörténeti rendezvények és kiállítások megszervezése és lebonyolítása. 
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2.4) A NATO-val szemben vállalt kötelezettségeink közé tartozik a Hozzájárulás a NATO 

Biztonsági Beruházási Programjához, mely 3.284,1 MFt összeggel szerepel a tervekben, amely 
az alábbi feladatokat tartalmazza: 

 
• a 2013. évi nemzeti hozzájárulás várható összegét, 

• a CP3A0053 NATO Reagáló Erők (NRF) fogadását biztosító repülőtér 
fejlesztéseket tartalmazó képességcsomag feladatait, 

• a CP5A0109 NATO új Légi Vezetési-irányítási Rendszerének (ACCS) kialakítását 
tartalmazó képességcsomag feladatait (nemzeti hozzájárulás, kezelő állomány kiképzésének 
megkezdése, a beszerzést bonyolító NATO ügynökség szolgáltatási díja), 

• a CP5A0044 az előírt légtér lefedettséget biztosító háromdimenziós (3D) gerinc 
radarok beszerzését, telepítését és a radarhelyszínek megvalósítását célzó képességcsomag 
keretében megvalósításra tervezett harmadik radarhelyszín feladatait (radartorony építés és a radar 
telepítéséhez kapcsolódó egyéb infrastruktúra kiépítéséhez szükséges források). 
 

2.5) Az Alapítványok, közalapítványok jogcímcsoport 53,7 MFt összegű támogatása az 
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok végrehajtására biztosít fedezetet. Az 
előirányzat biztosítja a HM gondoskodási körébe tartozók – hátrányos vagy súlyos élethelyzetű 
családok, pályakezdők, nyugdíjasok - közalapítványon keresztül történő segélyezését, továbbá – a 
törvényi előírások alapján – képzési támogatást nyújt a munkavállalók polgári életbe történő 
visszailleszkedéséhez. 

 
2.6) A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű 4.830,0 MFt összegű befizetések között a 

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4.400,0 MFt összegű NATO felé vállalt kötelezettség 
illetve a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 430,0 MFt 
összegű kötelezettség került megtervezésre.  
 

2.7) A Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási 
megállapodás feladatainak megvalósítására 21,0 MFt-os forrás biztosítását javasolja a tárca. 

 
A Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási 

megállapodás feladatai előirányzat a Stratégiai Légiszállítási Képesség biztosítása érdekében, a 
pápai bázisrepülőtéren dolgozó NAMO és SAC tisztségviselők, valamint a Boeing cég 
alkalmazottai gyermekeinek – megállapodás szerinti – oktatási költségeire nyújt fedezetet. 

 
 3.) A 8/3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék alcímre a 2013. évben a HM tárca nem 
tervezett előirányzatot. 
 

 
 
 
 
 

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól  

Millió Ft 

Fsz. Program 
megnevezése Tárgya, tartalma 2013 2014 2015 2016 

1. 
NATO Biztonsági 

Beruházási 
Hozzájárulás a NATO Biztonsági 
Beruházási Program 

1 638,2 1 439,0 1 228,0 1 570,0 
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Program (NSIP) költségvetéséhez 

2. 
NATO Biztonsági 

Beruházási 
Program (NSIP) 

NSIP projektek nemzeti forrás 
szükséglete 

1 645,9 873,3 1 648,5 1 943,8 

  NSIP összesen: 3 284,1 2 312,3 2 876,5 3 513,8 

3. Gripen bérlet 
Gripen bérleti díj ÁFA-val és 
hozzá tartozó kiadással 

19 899,5 19 637,7 19 635,4 24 450,6 

4. GBP* Gépjármű Beszerzési Program 689,1       

5. 
Tábori híradó 

program 
Harcászati URH rádió beszerzés 1 620,0 2 540,0 3 340,0 4 260,0 

  Fenntartási és fejlesztési 
programok összesen: 22 208,6 22 177,7 22 975,4 28 710,6 

    MINDÖSSZESEN: 25.492,7 24.490,0 25.851,9 32.224,4 
*A GBP 2013. évet követő folytatásának előkészítése folyamatban van, de a keretszerződés pontos összege és évenkénti 
ütemezése egyelőre nem prognosztizálható. 

 
NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP) 

 
A későbbi évek erőforrás igényei egyrészről az NSIP költségvetéshez való hazai hozzájárulásunkat 
képezi, másrészről a megvalósuló képességek nemzeti forrás szükségleteit tartalmazzák, melyek az 
alábbi képességcsomagokban található projektek kivitelezéséhez szükségesek: 

• CP5A0035 – A NATO Integrált Légvédelmi Rendszeréhez (NATINADS) történő 
csatlakozás  

• CP5A0044 – 3D radar program 
• CP3A0053 – Repülőtéri fejlesztések NATO reagáló erők részére 
• CP5A0109 – NATO ACCS program 

 
A fenntartási- és fejlesztési programok megvalósítását a Magyar Honvédség alakulatainak 

és eszközeinek hadrafoghatósága, feladatainak korszerű színvonalon történő ellátása indokolja. 
 

 
III. 4. Az uniós források felhasználásának szerepe 

 
 Erre a pontra vonatkozóan a Honvédelmi Minisztérium fejezet adatszolgáltatása nemleges. 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Hende Csaba 
miniszter 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  
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A Belügyminisztérium fejezet 2013. évi költségvetése – a Kormány programjának 
megfelelően – kiemelt ügynek tekinti a közbiztonság megerősítését, a nemzetközi és hazai 
terrorizmus elleni védelmet, a határon túli magyarok számára megteremtett kedvezményes 
honosítási lehetőség kapcsán jelentkező feladatok hatékony és gyors ellátását, az emberi élet- 
és értékek védelme érdekében a katasztrófavédelem fejlesztését, a „kisértékű” 
bűncselekmények felderítését és a büntetések végrehajtását.  

A Belügyminisztérium fejezet a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 
2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet 
bázisán, a belügyminiszter feladatait az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet rögzíti. 
Eszerint – a kormányzati munkamegosztás alapján – felelős többek között az élet- és 
vagyonbiztonság védelméért, a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, – 
a polgári hírszerzés kivételével – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a 
határrendészetért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a közbiztonságért, a 
közlekedésrendészetért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a rendészetért, a helyi 
önkormányzatokért, a katasztrófák elleni védekezésért, a területrendezésért, a 
településfejlesztésért, valamint az építésügyért. 2011. július 1. óta a belügyminiszter felel a 
közfoglalkoztatásért, míg 2012. január 1-től új felelősségi területként jelentek meg a vízügyi 
feladatok. 
 
I.  Célok meghatározása: 
 
Rend- és közbiztonság 

A Kormányprogramban meghatározott célokkal összhangban a Belügyminisztérium és az 
irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek alapvető feladata a rend- és közbiztonság 
megerősítése, az állampolgárok védelmét, biztonságát szolgáló fejlesztések és szervezeti 
átalakítások következetes végrehajtása.  

A megújított rendészet három pillére a terrorcselekmények felderítésére, megelőzésére, 
felszámolására létrehozott Terrorelhárítási Központ, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 
feladatokra megalakult Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint az Országos Rendőr-
főkapitányság és alárendelt szervei, melyek együttesen, együttműködve látják el feladataikat.  

A Kormányprogram 2.7 pontja értelmében állandó, erős rendőri jelenlét szükséges minden 
magyar településen.  A megfelelően képzett rendőrök létszámának növelése érdekében a 
Kormány életpálya-modelljét figyelembe véve képzési koncepciót dolgozott ki a tárca. Ennek 
értelmében 2011. évben – több ütemben – összesen 4.130 fő képzésére és próbaidős rendőrré 
történő kinevezésére került sor. A schengeni követelményeknek történő megfelelés 
szükségessé teszi a rendőrség szervezetrendszerének további megerősítését, amelyhez 
biztosított 600 fő határrendész állományba vétele. 

A Terrorelhárítási Központot 2010. szeptember 1-jével a Kormány 232/2010. (VIII.19.) 
számú rendelete hozta létre a terrorizmus elleni fellépés, a rendelkezésre álló személyi, tárgyi 
és költségvetési források hatékonyabb, centralizáltabb felhasználása érdekében. 

A megújuló rendészet harmadik pillére a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok 
ellátására a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata jogutódaként 2011-ben létrehozott 
Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ).  
 
Büntetés-végrehajtás 

A közrend és közbiztonság erősítését célzó kormányprogram eredményeként a 
büntetőpolitikában bekövetkezett hangsúlyeltolódás - un. három csapás törvény, a 
középmérték alkalmazása, illetve a közbiztonsági törvénycsomag - hatásai a fogvatartotti 
létszám folyamatos növekedését eredményezik, mely növekmény 2010-től számolva 2013-ra 
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várhatóan eléri a 3.700 főt. Az új helyzet kezeléséhez a büntetés-végrehajtás intézeteinek 
biztosítaniuk kell a többletlétszám elhelyezési és ellátási feltételeit, az egy fogvatartottra jutó 
napi normák fedezetét.  

Jelenleg a legfeszítőbb probléma egyrészt az előzetes letartóztatásban levők elhelyezése akár 
a 200%-os zsúfoltságot meghaladó büntetés-végrehajtási intézetekben a már büntetésüket 
töltő elítélteknél lényegesen rosszabb körülmények között. Másrészt meg kell oldani a 
kényszergyógykezelést, az elmeállapot megfigyelést, a központi kivizsgálást, a betegek kóros 
elmeállapotának gyógykezelését végző intézmény működési körülményeinek javítását, a 
széttagolt büntetés-végrehajtási egészségügyi tevékenység racionalizálását. A biztonságos 
őrzés feltételeinek megteremtése a bv. szervezet működésének, a jogszabályokban 
meghatározott feladatai végrehajtásának alappillére, a büntetés-végrehajtás törvényes 
működésének és rendjének a garanciája, amely a fogvatartottak védelmét is biztosítja. A bv. 
szervezet feladatainak ellátásával a közrend és a közbiztonság erősítéséhez járul hozzá, amely 
kiemelt szerepet kap a Kormányprogramban. Ezen prioritások kiemelésével, a 
férőhelybővítéssel párhuzamosan a büntetés-végrehajtási intézetek európai színvonalra való 
felzárkóztatását tűzte ki célul a 1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat. 

Az állam büntetőhatalma gyakorlásának eszközeként, a bűnmegelőzésben és a közrend 
biztosításában végzett szerepe mellett – amelyet a jogszerű, szakszerű és emberséges 
fogvatartás megvalósításával kíván biztosítani – jelentős szerep hárul a büntetés-végrehajtási 
intézetekre a belső ellátás rendszerének, illetve a közfoglalkoztatásban való részvételének 
kidolgozásában. 
 
Polgári nemzetbiztonság 

A közrend, közbiztonság megerősítésében, a korrupció elleni küzdelemben, valamint a 
nemzetbiztonsági feladatok, szolgáltatások, technikai műveletek végrehajtása során fontos 
szerep hárul a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra (a továbbiakban: NBSZ). Az NBSZ hazai 
szinten koncentrált kapacitásokat működtető, szolgáltató szervezet, amely folyamatos 
fejlődésre törekszik a tudományos, valamint az önálló kutatás-fejlesztési eredmények 
adaptálásával, munkatársai szakismereteinek bővítésével, teljesítőképességének, szolgáltatásai 
és szakértői tevékenysége színvonalának javításával. 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal a Kormány által lefektetett célok megvalósítása érdekében 
2013-ban kiemelt hangsúlyt helyez az együttműködő személyi kör bővítésére, a kormányzati 
tevékenység szempontjából fontos intézmények, létesítmények nemzetbiztonsági védelmének 
megerősítésére. Bővül a Hivatal szerepvállalása a korrupció elleni tevékenységben és a 
gazdaságbiztonsági feladatok ellátása keretében prioritást kap az ország gazdasági stabilitását, 
pénzügyi biztonságát veszélyeztető törekvések, valamint az Európai Uniós és a nemzeti 
pályázati források jogszerűtlen felhasználásának megelőzése, illetve felderítése.  
 
Katasztrófavédelem 

A BM  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei (továbbiakban: BM 
OKF) feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat, a tűzvédelem szakigazgatását és 
az iparbiztonsági felügyelet feladatait. Alaptevékenységük a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
XCVIII. törvény (továbbiakban: Kat. tv.), valamint annak végrehajtásáról szóló 234/2011. 
(XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása. 

A BM OKF számára alapvető cél az emberi élet és értékek védelme, a tulajdon megóvása, az 
áldozatok, kárvallottak érdekeinek képviselete és védelme. Ennek hatékony megvalósítását 
szolgálja a Kat. tv., mely alapjaiban változtatta meg a szervezet struktúráját, és bővítette ki 
feladatrendszerét. A törvénymódosítás országgyűlési elfogadásával a katasztrófavédelmi, 
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polgári védelmi igazgatás átstrukturálására, az irányítási rendszer egyértelműsítésére került 
sor.  

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján kiemelt hangsúlyt kap a veszélyes üzemek, illetve a 
veszélyes áruszállításban és tárolásban résztvevők ellenőrzése a hatékony megelőzés 
érdekében. 

Az adójogszabályok változása miatt az 5,0 milliárd forint összegű tűzvédelmi hozzájárulás 
költségvetési támogatással kerül kiváltásra, amely továbbra is lehetővé teszi pl. a személyi 
állomány védőfelszereléssel és ruházattal való ellátását, a veszélyes üzemek mentén kiépített 
lakossági riasztórendszer (MoLaRi) üzemeltetését, valamint a tűzvédelmi eszközök felújítását 
és cseréjét. 
 
Menekültügy 

A kormányprogram alapján a Nemzeti Ügyek Kormánya a határon túl élő magyarságot is 
részévé kívánja tenni a Nemzeti Együttműködés Rendszerének. 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (továbbiakban: BÁH) célja 2013-ban az 
idegenrendészeti, menekültügyi feladatok hatékonyabb ellátása, az ország biztonsági 
érdekeinek fokozottabb megóvása, ami szükségessé teszi az együttműködési feladatok 
továbbfejlesztését. 2013-ban továbbra is feladatként jelentkezik a Magyarországra irányuló 
migráció szabályozott mederben tartása, a menedékjoggal való visszaélések megakadályozása 
mellett a nemzetközi védelem megfelelő szintű biztosítása a valódi menekültek számára, 
valamint a menekültellátás színvonalának emelése. A schengeni tagságból eredő feladatellátás 
hatékonyabbá tétele érdekében az idegenrendészeti tevékenység kiemelt területét képezi a 
vízumkiadással kapcsolatos hatósági tevékenység eredményesebb ellátása, a bevándorlási 
összekötő tisztviselői hálózat kapacitásának megerősítése, bővítése és a tagállamok hálózatai 
közötti hatékonyabb együttműködés elősegítése. Kormányzati döntésnek megfelelően új 
feladat a nemzeti áttelepítési program végrehajtása, amelynek megvalósítására részben 
európai uniós projekt keretében kerül sor.  

Az állampolgársági szakterület számára 2013-ban továbbra is kiemelt feladat a 
nemzetpolitikai célkitűzések végrehajtása érdekében az egyszerűsített honosítási, 
visszahonosítási és a kapcsolódó hazai anyakönyvezési eljárások gyors és ügyfélbarát, 
törvényes határidőben történő végrehajtása, amelyet a költségvetés 627,8 millió forint 
többletforrással biztosít.  
 
Vízügy 

A vízügyi ágazat a Belügyminisztérium irányítása alatt a vízgazdálkodási létesítmények 
üzemeltetési, fenntartási, fejlesztési feladatait látja el, valamint jelentős szerepet lát el a Start-
munka program kiterjesztésében, működtetésében. 

A megfogalmazott szakpolitikai célok alapján az ágazat alapvető feladata az állami tulajdonú 
vízkárelhárítási létesítmények és a kapcsolódó infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése a 
következő öt területen: árvízvédelem, belvízvédelem, vízminőségi kárelhárítás, jégvédelem és 
aszály elleni védelem. Elsődleges cél a védekezési feladatok ellátása, ugyanakkor megjelenik 
a preventív védekezési és a békeidős fejlesztési feladatok végrehajtása is. A védekezés 
keretén belül 2013. év kiemelt feladatát képezi az árvízi kockázati térképezés végrehajtása, 
ezen belül a nagyvízi meder kezelési tervek elkészítésének megkezdése. Kiemelt célként 
szükséges kezelni továbbá a vízvisszatartás kérdését, amely főleg a dombvidéki tározás és 
belvíz-tározás területén jelent többletfeladatokat. Ezen feladatok többsége európai uniós 
forrásokból biztosítható. 

A prevenció keretében kell végrehajtani az integrált folyó és tógazdálkodást, a dombvidéki 
vízrendezést, valamint a térségi vízszétosztás és vízhasznosítás területén jelentkező 
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feladatokat, a vízgazdálkodási tevékenységet meghatározó vízrajzi adatbázist folyamatosan 
üzemeltetni és fejleszteni szükséges. 2013. év kiemelt feladatát képezi a térségi vízszétosztás 
fejlesztése, a mezőgazdasági célú vízhasznosítás bővítése. 

A meghatározott feladatok érvényesítése érdekében a vízügyi ágazat részt vesz a vízgyűjtő 
gazdálkodási terv végrehajtásában, illetve az állami érdeket képező vízgazdálkodási 
feladatokat a határvízi bizottságon keresztül érvényesíti. 

A térségi vízgazdálkodás keretében a vízügyi igazgatóságok – közvetve az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság – felügyelik a vízitársulatok munkáját, és együttműködnek a helyi 
önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában.  

A fejlesztési feladatok tekintetében a vízügyi ágazat továbbra is jelentős szerepet játszik az 
európai uniós források felhasználásában, amely egyben növeli az elkészült beruházások 
fenntartásának finanszírozandó feladatait is. A vízügyi igazgatóságok 2013-ban továbbra is 
szervezik és irányítják a fenntartási munkáikba integrálható közfoglalkoztatási programok 
végrehajtását, amelyek a Start munkaprogram keretében valósulhatnak meg. 

A 2013. évi költségvetés a vízügyi ágazat szervezetrendszerének megerősítésére a 2012-ben 
juttatott többletforrásokkal arányos, 5,2 milliárd forintot irányoz elő.  
 

II.  A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 
 

Millió forintban  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedé-
lyezett 
létszám 

(fő) 
Költségvetési szervek  406 410,0    12 653,9       393 756,1    77 647    
Fejezeti kezelésű előirányzatok 15 373,6 5 067,5 10 306,1 - 
Központi kezelésű előirányzatok - - - - 
  
 
III.  A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 
 
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  
 
1. Igazgatási jellegű tevékenység 

A Belügyminisztérium igazgatásának alapvető feladata – a hatékonyság és a 
költségtakarékosság elveit figyelembe véve – a minisztérium hivatali szervezetei 
működésének biztosítása, ezáltal a Kormányprogramban meghatározott célok elérésének 
elősegítése, különös tekintettel a közrend, a közbiztonság helyreállítására. 

A Belügyminisztérium hivatali szervezete ellátja a belügyminiszter felügyelete alá tartozó 
címek és költségvetési intézmények, valamint szakterületek szakmai és gazdálkodási 
irányításának, felügyeletének feladatait.  

2013-ban kiemelt feladat a közfoglalkoztatás ellenőrzési rendszerének megerősítése, melyhez 
70,0 millió forintos többlettámogatás biztosít forrást. 

A BM igazgatása 2012. évi költségvetési engedélyezett létszáma 374 fő volt, melynek 
alakulását a BM igazgatás és az Országos Vízügyi Főigazgatóság között, a Főigazgatóság 
működésének biztosítása tárgyában megkötött megállapodás befolyásolta, amely értelmében 
12 státusz és kapcsolódó költségvetési előirányzat került átadásra az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság részére. Ennek eredményeként a minisztérium 2013. évi költségvetési 
engedélyezett létszáma 362 főre csökkent. 

254



A 2013. évi költségvetés tervezése során egy szerkezeti változás érintette a címet: a BM 
igazgatása és az Országos Vízügyi Főigazgatóság között megkötött megállapodás értelmében 
12 státusz és kapcsolódó költségvetési előirányzat került átadásra az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság részére, amely 62,3 millió forintos személyi juttatások, valamint 16,4 millió 
forintos munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat csökkenést 
eredményezett. 
 
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 

Millió forintban 

1. cím BM igazgatása Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett  

létszám 
 (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
3 871,3 

 
25,5 3 845,8 374 

Változások jogcímenként:     
BM igazgatása – Országos Vízügyi 
Főigazgatóság megállapodás, 12 
státusz átadása 

-78,7 0,0 -78,7 -12 

Többlet:     
Működési költségvetés megerősítése 70,0 0,0 70,0  
2013. évi javasolt előirányzat 3 862,6 25,5 3 837,1 362 
 

2. Rend- és közbiztonsági ágazat 
 
Az ágazathoz tartozó címek:  A címhez tartozó költségvetési szervek:  

− Nemzeti Védelmi Szolgálat Nemzeti Védelmi Szolgálat 
− Terrorelháratási Központ Terrorelhárítási Központ 
− BM Oktatási, Képzési és 

Tudományszervezési 
főigazgatóság 

BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési 
főigazgatóság 

− Rendőrség 1. Országos Rendőr-főkapitányság  
2. Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság 
3. Készenléti Rendőrség 
4. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
5. Nemzeti Nyomozó Iroda 
6. Budapesti Rendőr-főkapitányság 
7. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 
8. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 
9. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-

főkapitányság 
11. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
12. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
13. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-

főkapitányság 
14. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 
15. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
16. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-

főkapitányság 
17. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
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főkapitányság 
18. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
19. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
20. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 
21. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-

főkapitányság 
22. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
23. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 
24. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
25. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 
26. Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola 
27. Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 
28. Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 
29. Szegedi Rendészeti Szakközépiskola 
30. Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 

− Szervezett Bűnözés Elleni 
Koordinációs Központ 

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs 
Központ 

− BM Nemzetközi Oktatási 
Központ 

BM Nemzetközi Oktatási Központ 

 
A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) által ellátandó általános feladatokat a rendőrség belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai 
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes 
szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII.22.) Kormányrendelet tartalmazza. A 
szervezet a belügyminiszter irányítása alatt gondoskodik a Rendőrség, a katasztrófavédelem 
hivatásos szervei, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a NAV, a büntetés-végrehajtási 
szervezet, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint azon 
szervek védelméről, amit a jogszabály a hatáskörébe utal. A fenti védelem a belső 
bűnmegelőzési célú ellenőrzésből, a kifogástalan életvitel ellenőrzéséből, a megbízhatósági 
vizsgálatból, egyes bűncselekmények felderítéséből, továbbá a belügyminiszter irányítása alá 
tartozó fontos és bizalmas munkakört betöltő személyi állomány biztonsági ellenőrzéséből áll. 

Továbbra is elsődleges elvárás az erős rendvédelem, melynek egyik alapfeltétele, a 
korrupcióval szembeni hatékony fellépés, melynek az NVSZ által történő folyamatos 
ellenőrzése egyben demokráciakritérium is. 2013. évben kiemelt cél a társ- és felügyeleti 
szervek (különösen az Ügyészég) szoros együttműködésével hatékonyabb, nagyobb számú 
ellenőrzés végzése.  
 
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 

Millió forintban 
2. cím  

Nemzeti Védelmi Szolgálat 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 3 525,8 0,0 3 525,8 415 

2013. évi javasolt előirányzat 3 525,8  3 525,8 415 

 

A Terrorelhárítási Központ  (továbbiakban: TEK) alapvető feladata a terrorfenyegetés 
időben történő felismerése és felderítése, valamint az elkövetők elfogása még a cselekmény 
végrehajtása előtt. A TEK feladatrendszerét a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, 
valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes 
szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet határozza meg:  
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• országos illetékességgel végzi a terrorcselekmény bűncselekmények, vagy azzal 
összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzését, felderítését, 
megszakítását, valamint 2012-től végzi az ezzel kapcsolatos tűzszerészeti feladatokat, 
bűnfelderítési célból titkos információgyűjtő tevékenységet végezhet, elemzi és 
értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és koordinálja 
hazánkban a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek 
tevékenységét;  

• ellátja Magyarország Köztársasági Elnökének és Magyarország Miniszterelnökének 
személyvédelmével, valamint a jogszabályban meghatározott kiemelt létesítmények 
védelmével kapcsolatos feladatokat;  

• a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a belföldi, illetőleg 
nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más 
bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében 
kapcsolatot tart más államok terrorellenes szerveivel, elvégzi a külföldön – háborús 
cselekmények, fegyveres konfliktusok, terrorista vagy túszejtő akciók miatt – bajba 
jutott magyar állampolgárok mentését, hazatérésük biztosítását, ehhez kapcsolódóan 
megszerzi, elemzi és értékeli, valamint továbbítja a külföldi eredetű, vagy külföldre 
vonatkozó információkat; 

• végrehajtja a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési 
vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az emberrablás 
bűncselekmények megszakítását, 2012-től kizárólagosan végzi a bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsítható fegyveres vagy felfegyverkezett személyek elfogását, 
valamint – más nyomozóhatóságok felkérésére – az egyéb személy elleni erőszakos 
bűncselekmények megszakítását, az ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személyek 
elfogását. 
 

A TEK 2012. évtől már teljes létszámfeltöltöttséggel látja el feladatait. 2013. évben a létszám 
858 főről 1095 főre növekszik. A létszámbővítés lehetővé teszi a feladatellátás színvonalának 
növelését, valamint azt, hogy műveleti szempontból Magyarország teljes területi lefedettsége 
megvalósuljon. 
 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 
                                              Millió forintban 

4. cím 
 Terrorelhárítási Központ 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 10 533,5 123,0 10 410,5 858 
Többlet:     
szervezet megerősítése 3 000,0  3 000,0 237 
2013. évi javasolt előirányzat 10 533,5 123,0 10 410,5 1 095 
 

A Rendőrség alapvető feladata a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének 
védelme, ennek keretében a szervezet a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben és 
felhatalmazása alapján más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, 
államigazgatási és rendészeti feladatokat végez. 

A Rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül 
fenyegető vagy sértő cselekménnyel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a rászorulónak, 
óvja az emberek jogait. Általános feladata a közbiztonság és a közrend védelme, az államhatár 
őrzése, a határforgalom ellenőrzése, az államhatár rendjének fenntartása, a törvényben 
meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú ellenőrzés.  

A Nemzeti Együttműködés Programja 2.5 pontja „Erős, szolgáló és nem uralkodó rendőrség” 
megteremtését tűzi ki célul, a 2.6 pontja „Több rendőr, több fizetéssel és eszközzel” azon 
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törekvést mutatja miszerint a rendőrség létszámát növelni szükséges. A Program 2.7 pontja 
értelmében állandó, erős rendőri jelenlét szükséges minden magyar településen. A 
Kormányprogramban előírt célok megvalósítása 2011. évben megkezdődött, illetve a 
tárgyévre meghatározott feladatok végrehajtásra kerültek. A feladatok költségvetési hatása 
2012. évben is jelentkezett, mivel a létszám feltöltése ütemezetten történt, így a próbaidős 
rendőri állomány véglegesítésére is 2012. évben került sor, ami magasabb illetmény és ezzel 
egyidejűleg nagyobb járulékfizetési kötelezettséget is jelentett. Az újonnan állományba vett 
rendőrök bérjellegű kiadásai a 2013. év során is jelentkeznek.   

Az ágazat legkiterjedtebb intézményrendszerével a Rendőrség cím rendelkezik. A címhez 30 
költségvetési intézmény tartozik, amelyek 2012. évi eredeti költségvetési létszáma összesen 
48.153 fő, mely 2013-ra 48.417 főre nő. A létszámot csökkenti az Országgyűlési Őrség 
létrehozásával kapcsolatosan végrehajtandó 325 státusz átadása, valamint a fejezeten belüli, 
illetve fejezetek közötti feladatváltozáshoz kapcsolódó státuszmozgások miatti összesen 11 
fős csökkenés, ugyanakkor növeli a 2013. február 1-től állományba lépő 600 fős 
határrendészeti fejlesztés, melyhez 2013-ban 1.294,7 millió forint áll rendelkezésre a 
Rendőrség költségvetésében. 

A gazdasági ellátás hatékonyabbá tétele, valamint a megváltozott jogszabályi környezetnek 
való megfelelés érdekében a Rendőrség gazdasági rendszerének átalakítása a Központi 
Gazdasági Ellátó Igazgatóság megalakításával, valamint a regionális gazdasági ellátó 
igazgatóságok megszüntetésével, egyidejűleg gazdasági igazgatóságok létrehozásával történt. 
Az átalakítás eredményeként a gazdasági szervezet újra területi szinten, a költségvetési szerv 
vezetőjének közvetlen irányítása alatt biztosítja a gazdasági ellátáshoz kapcsolódó feladatok 
végrehajtását, a kötelezettségvállalás és a felelős gazdálkodás egységét.  
A Rendőrség gazdasági szerveinek átalakítása lehetővé tette 285 státus megtakarítását. Az 
átalakítás várhatóan lehetővé teszi, hogy a központi költségvetés további forrásainak 
igénybevétele nélkül legyen megoldható a közeljövő egyik kiemelt feladata, a Schengeni 
határokon tervezett létszámnövelés, az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása, képzések 
végrehajtása, az ezzel összefüggő, 2013-ban esedékes rendőrszakmai feladatok végrehajtására 
való eredményes felkészülés. 

A gazdaságvédelmi és pénzhamisítás elleni szakterület által elérni kívánt legfontosabb célok: 
• 2013-ban előrelépést kell elérni a nyomozati munka bizonyítás-központú 

szemléletének megvalósítása érdekében. A gazdaságvédelmi szakterületen 
jellemzően a feljelentés fogadásától az ügy befejezéséig ugyanazon nyomozó szerv 
(ugyanazon előadó) jár el egy-egy ügyben, így az érdemi, eredményes 
ügybefejezésekhez szükséges a bizonyításközpontú szemlélet előtérbe helyezése az 
ügyek feldolgozása során; 

• a közpénzek jogellenes felhasználásával és a korrupcióval összefüggő ügyekben 
továbbra is kiemelt jelentőségű a hatékony fellépés. Jelenleg valamennyi területi 
nyomozó hatóság gazdaságvédelmi feladatot ellátó nyomozó szerve több 
korrupciós, illetve (helyi valamint országos) közérdeklődésre számot tartó ügyben 
folytat nyomozást, melyek száma – például az elszámoltatási és a korrupció-ellenes 
kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztostól érkező 
feljelentésekkel együtt – folyamatosan nő. A Közigazgatás Korrupció-megelőzési 
Programjának elfogadásáról szóló 1104/2012. (IV. 6.) Kormányhatározat szerint 
kormányzati elvárás a korrupciós bűncselekményekkel szembeni eredményesebb 
fellépés; 

• 2013-ban emelni kell a bűncselekményekből származó jövedelmek és a 
bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb javak felkutatása, illetve azonosítása 
hatékonyságát.  

A bűnügyi szakterület által elérni kívánt eredmények: 
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• 2013-tól háttérbe kell szorítani a szakirányítás prioritásokat jobbára nélkülöző 
gyakorlatát, és a prioritásokat a tárgyi súlya, valamint a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét leginkább befolyásoló jellege miatt kiemelt bűncselekmények, 
jelenségek kezelése irányába kell fordítani. Ennek keretében szükséges kiemelt 
figyelmet fordítani a magasabb kockázatú korcsoportok (gyermekkorúak, időskorúak) 
védelmére, és az eljárások időszerűségének javítására; 

• ki kell dolgozni a vagyon elleni bűncselekmények körében a betöréses lopások, 
lakásbetörések elleni hatékonyabb és összehangolt országos fellépés tervét a lakosság 
szubjektív biztonságérzetét legmarkánsabban befolyásoló bűncselekmények 
visszaszorítása érdekében; 

• intézkedéseket kell tenni a rablások számának visszaszorítása érdekében, különös 
tekintettel a pénzintézetek, üzletek, boltok területén megvalósított bűncselekmények 
számának jelentősebb megemelkedése okán; 

• ki kell dolgozni a gyűlölet-bűncselekmények, etnikai indíttatású bűnözés elleni 
fellépés stratégiáját; 

• célirányos intézkedésekkel kell biztosítani a kiemelt (közérdeklődésre számot tartó 
vagy korrupciós jellegű) bűncselekmények felderítésének hatékonyságát és a 
kármegtérülést. 

A bűnügyi szolgálat hatékonyabb szakmai irányításának elősegítése érdekében a feladatok 
profiltiszta differenciálásának megvalósításával a Bűnügyi Főigazgatóság belső szervezeti 
korszerűsítését 2013. évben végre kell hajtani.  
A Nemzeti Nyomozó Iroda szervezetét a megvalósuló feladatmegosztás tényeihez igazítottan 
– kerülve a párhuzamosságokat, illetve előtérbe helyezve a BM által felügyelt szervekkel 
megvalósítandó kompatibilitást – racionalizálni kell. 
A bűnügyi szolgálat kritikus létszámhiányának kezelése érdekében szükséges a 
szakközépiskolák és az NKE Rendészettudományi Kar képzésében részt vevő állomány 
bűnügyi szakterület felé történő orientálása már az oktatási időszakban. 
 
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 

Millió forintban 

7. cím 
Rendőrség Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

227 170,0 4 509,6 222 660,4 48 153 

Változások jogcímenként:         
ORFK-OKTF megáll. 6 státusz 
átadása 

-31,4 0,0 -31,4 -6 

1052/2012. (III.6.) Korm. hat. 
Rendőrség-KEF gépjárművezetők 
visszarendezése 

-48,5 0,0 -48,5 -5 

1122/2012. (IV. 25.) Korm. hat. 
zárolás bázisba épülése -3 596,1 0,0 -3 596,1  

1137/2012. (V. 3.) Korm. hat. 
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 
finanszírozása 

-543,3 0,0 -543,3  

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (hivatásos állomány 
lakáscélú beruházása) 

105,0 0,0 105,0  

Országgyűlési Őrség létrehozása  -1 541,8 0,0 -1 541,8 -325 
Többlet     

- Pedagógus életpálya bevezetése 71,6 0,0 71,6  
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- Zárolt személyi juttatás és 
járulékai visszapótlása 3 596,1 0,0 3 596,1  

- 600 fő határrendész állományba 
vétele  1 294,7 0,0 1 294,7 600 

- Működési költségvetés 
hiányának részbeni 
visszapótlása 

9 411,4 0,0 9 411,4  

2012. évi javasolt előirányzat 235 887,7 4 509,6 231 378,1 48 417 
 

 
A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (a továbbiakban: Központ) jelenleg 
kizárólag a szervezett bűnözéssel összefüggő adatokat gyűjti és elemzi. 
Az intézményi feladatellátásban, illetve az intézményrendszerben 2012. évben nem történt 
változás, a Központ engedélyezett költségvetési létszáma 16 fő. 
A Központ továbbra is végzi az együttműködő szervek részéről a hatáskörébe utalt 
bűncselekményekről küldött adatok gyűjtését, rendszerezését, elemzését és értékelését, az 
azokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat, javaslatot tesz felderítési, nyomozási 
cselekményekre.  

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 
Millió forintban 

10. cím 
Szervezett Bűnözés Elleni 

Koordinációs Központ 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

196,1 0,0 196,1 16 

2013. évi javasolt előirányzat 196,1 0,0 196,1 16 
 

A BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (a továbbiakban: BM 
OKTF) a BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet bázisán jött létre 2012-ben. 
Közfeladatai tekintetében elvégzi a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben (Hszt.), a belügyminiszter irányítása 
alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló 
tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél 
rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM 
rendeletben, a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel 
hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás 
rendjéről szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá tartozó 
egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz 
szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendeletben, valamint a rendészeti 
szakvizsgákról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendeletben 
meghatározott közép- és felsőszintű vezetőképzéssel, továbbképzéssel összefüggő feladatokat.  

Korábbi feladatai és az intézményrendszerben bekövetkezett változások részeként a belügyi 
életpálya modellhez kapcsolódó oktatási, képzési, kiképzési, továbbképzési feladatok 
koordinálására és szervezésére, valamint a rendészeti vezetőképzés, az oktatásigazgatási 
feladatok egységes szervezetben való végrehajtására a BM OKFT szervezetén belül 
kialakításra került a Rendészeti Vezetőképzési Igazgatóság és az Oktatási Igazgatóság, amely 
koordinációs feladatai mellett szervezi a belügyi életpálya modellhez kapcsolódó oktatási, 
képzési, kiképzési, továbbképzési, vezetőképzési feladatokat, közreműködik a rendészeti 
felsőoktatási ágba tartozó képzésekkel kapcsolatos miniszteri döntések előkészítésében, 
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végrehajtja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem miniszteri fenntartói feladataiból fakadó 
feladatokat, ellátja rendészeti szakközépiskolák oktatási-igazgatási felügyeletét. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 

Millió forintban  
6. cím 

BM Oktatási, Képzési és 
Tudományszervezési 

Főigazgatóság 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

408,7 - 408,7 46 

Változások jogcímenként:     
ORFK-OKTF 6 státusz átadása 31,4 - 31,4 6 
2013. évi javasolt előirányzat 440,1 - 440,1 52 
 

A BM Nemzetközi Oktatási Központ (továbbiakban: NOK) alaptevékenységi körébe a 
felnőtt oktatási tevékenység, és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatási, ellátási, elhelyezési 
feladatok végrehajtása tartozik. A képzési feladatok elvégzéséhez szervesen kapcsolódik a 
nemzetközi szervezetek – Nemzetközi Rendészeti Akadémia, Közép-európai 
Rendőrakadémia, Európai Rendőrakadémia – képzési programjaiban való részvétel, 
értekezletek, tanfolyamok, konferenciák megszervezése, lebonyolítása. A NOK  államilag 
akkreditált felnőttképzési intézmény, mely keretén belül akkreditált nyelvtanfolyamokat 
szervez és egyben nyelvvizsgáztatásokat bonyolít le.  

Az intézményrendszerben a 2012. évben nem volt változás és a 2013. évre előre látható 
feladatok sem indokolják a szervezeti struktúra módosítását.  

Az Intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 
Millió forintban  

15. Cím 

BM Nemzetközi Oktatási 
Központ 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012.évi eredeti előirányzat  950,8 414,5 536,3 68 

2013. évi javasolt előirányzat 950,8 414,5 536,3 68 

 
3. Büntetés-végrehajtási ágazat 

A büntetés-végrehajtás intézményrendszerében változás nem következett be, de az országos 
telítettség javítása érdekében elengedhetetlenné vált az elmúlt években a bv. intézetekben 
elhelyezhető fogvatartotti férőhelyek bővítése. A leggyorsabban megvalósítható intézkedés az 
ideiglenesen kiürített objektumok ismételt üzembe helyezése volt. Ezért az Állampusztai 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti objektuma két körletének 2010-es megnyitását 
követően, 2011-ben a Fővárosi Bv. Intézet 237 fős Gyorskocsi utcai objektuma állt újból 
rendszerbe. A betelepítés az akkori fogvatartotti létszámviszonyok mellett az országos 
telítettséget 3%-kal csökkentette, mely mára ismételten 139%-os. Az elhelyezési lehetőségek 
további bővítése szükséges. 

A címhez 2013. évben is 30 önállóan működő és gazdálkodó, 3 önállóan működő 
költségvetési szerv tartozik, a 2013-ra engedélyezett létszám 8329 fő. 
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Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az alábbiak: 

− Balassagyarmati Fegyház és Börtön 

− Budapesti Fegyház és Börtön 

− Kalocsai Fegyház és Börtön  

− Márianosztrai Fegyház és Börtön  

− Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön  

− Sopronkőhidai Fegyház és Börtön  

− Szegedi Fegyház és Börtön  

− Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  
− Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  
− Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete  

− Váci Fegyház és Börtön  

− Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
− Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
− Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
− Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
− Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

− Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

− Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 
− Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

 
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek közül a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága középirányító szervi feladatot lát el. 
 

Az önállóan működő költségvetési szervek: 

− Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 

− Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza 

– Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja 

A büntetés-végrehajtási intézetek végrehajtják a külön törvényben meghatározott szabadság-
elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a 
szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást, továbbá 
ellátják a fogvatartottak – köztük a kóros elmeállapotúak – gyógykezelését, 
elmemegfigyelését és kivizsgálását.  

A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelése szempontjából 
az egyik legfontosabb feladat a fogvatartotti férőhelybővítés. A fogvatartotti létszám 
folyamatos emelkedése nagymértékben befolyásolja a bv. szervek biztonságát. A 
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zsúfoltságból eredő feszültségek közvetlenül is kihatnak az események számára, emellett a 
biztonsági tevékenységet végrehajtók feladatai is jelentősen megnövekedtek.  

A büntetés-végrehajtás 2013. évi feladatai közé tartozik a szervezet működésének további 
racionalizálása, a gazdasági társaságainál a foglalkoztatás feltételeinek szélesebb körű 
biztosítása a belső ellátás rendszerének fejlesztésével. A büntetés-végrehajtás célja a 
költségvetési források csökkentését elősegítő, önfenntartó szervezetrendszer kialakítása, 
amelynek első lépése a belső ellátás optimalizálása.  

A Kormány a Központi Ellátó Szerv feladatainak ellátására a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságát jelölte ki, mely végzi és koordinálja a büntetés-végrehajtási szervezet 
részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló 
egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok 
ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben, valamint a büntetés-
végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása 
vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a 
fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, 
azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendeletben 
foglalt ellátási tevékenységeket. Az új feladatként megjelenő belső ellátás, az állam számára 
történő termelés feltételrendszere az előzetes igényeknek megfelelően került kialakításra, 
azonban további, a működés során felmerülő igények kezelésére, kihívások megoldására is 
szükség van. A tevékenység bővülése, a büntetés-végrehajtás ellátási kötelezettsége elősegíti 
a munkáltatásban résztvevő fogvatartottak létszámának növekedését is, amely közelebb visz a 
teljes foglalkoztatottság kitűzött céljához. 
 
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 
  Millió forintban 

5. cím 

Büntetés-végrehajtás 
Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

51 141,1 2 715,6 48 425,5 8 329 

Változások jogcímenként:        
1137/2012. (V.3.) Korm. határozat 
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 
finanszírozása 

-151,4   -151,4   

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat: Hivatásos állomány 
lakáscélú beruházása  

5,0   5,0   

1122/2012. (IV. 25.) Korm. hat. 
zárolás bázisba épülése -1 513,0   -1 513,0   

2013. évi javasolt előirányzat 49 481,7 2 715,6 46 766,1 8 329 
 

6. Polgári nemzetbiztonsági ágazat 
 
Az ágazathoz tartozó költségvetési szervek:  

− Alkotmányvédelmi Hivatal 

− Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 
CXXV. törvényben (Nbt.) meghatározott feladatok elvégzésével a nyílt és a titkos 
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információgyűjtés eszközrendszerével Magyarország érdekeinek érvényre juttatását, az ország 
szuverenitását, alkotmányos rendjének védelmét hivatott biztosítani. 

Az AH alaptevékenysége keretében felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, 
politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi 
titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet, a Magyarország törvényes rendjének 
jogellenes eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett 
törekvéseket, a Magyarország gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát 
veszélyeztető leplezett törekvéseket, valamint a jogellenes kábítószer- és 
fegyverkereskedelmet. Ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység 
szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét, valamint a 
hatáskörbe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve ellenőrzésének feladatait. 
Végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, továbbá a menekültkénti elismerést 
kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami függetlenség és a 
törvényes rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és 
az ezzel kapcsolatos feladatokat.  
A nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni, az emberiség elleni bűncselekmények, illetve 
működési területén a külföldre szökés, a zendülés és a harckészültség veszélyeztetése 
bűncselekmények felderítését. Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
csoport tagja elleni erőszak, a visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal, a 
közveszély-okozás, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, a légijármű, vasúti, vízi, 
közúti tömegközlekedés vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, a 
közösség elleni izgatás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményekre 
vonatkozóan. Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a 
hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését. 

Az alaptevékenység hatékonyabb ellátása miatt a 2012. évben belső szervezeti átalakulás 
valósul meg, amely költségvetési többletforrás igénnyel nem jár, az engedélyezett 
költségvetési létszám 2013-ban változatlanul 1.180 fő.  

Az AH a jelenlegi jogszabályban meghatározott alaptevékenységen kívül 2013-ban nem lát el 
új feladatot. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 
Millió forintban 

8. cím 
Alkotmányvédelmi Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett  

létszám 
 (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
7 037,5 

 
47,4 6 990,1 1 180 

Változások jogcímenként:     
1137/2012. (V.3.) Korm. határozat 
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 
finanszírozása 

-6,3 0,0 -6,3  

2013. évi javasolt előirányzat 7 031,2 47,4 6 983,8 1 180 
 

2011 márciusa óta a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat intézményrendszerében változás nem 
történt, a költségvetésben engedélyezett létszáma 2 061 fő. 

A NBSZ alapvető feladata, hogy a titkos információgyűjtés és adatszerzés különleges 
eszközeinek alkalmazásával hozzájáruljon Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek 
érvényesítéséhez, valamint a bűnüldözési célok megvalósításához. Ezt a küldetését az NBSZ 
úgy tölti be, hogy végrehajtja a 8 megrendelő szerv (Rendőrség, Alkotmányvédelmi Hivatal, 

264



Nemzeti Védelmi Szolgálat, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Információs Hivatal, Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat, Terrorelhárítási Központ, Ügyészség) folyamatos, szakszerű, 
szakmailag magas színvonalú, gyors, rugalmas és hatékony kiszolgálását.  

Az NBSZ feladataiban a számottevőbb változások a 2011. évben megtörténtek, 2013-ban 
jelentős feladatváltozások ezért nem várhatók, a szervezet célja, hogy a rendelkezésre álló 
kapacitások a megrendelői igényeket minél hatékonyabban szolgálják ki. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 

Millió forintban 

9. cím 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyezett  
létszám 

 (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
15 492,3 

 
170,6 15 321,7 2 061 

2013. évi javasolt előirányzat 15 492,3 170,6 15 321,7 2 061 
 
 
7. Katasztrófavédelmi ágazat 

Az Kat. tv., annak végrehajtási rendelete, illetve a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet révén teljességgel megújult a korábbi 
rendszer, létrejött az egységes integrált katasztrófavédelem. 2012. április 1-jével fejeződött be 
a katasztrófavédelem központi, területi és helyi szerveinek átalakítása, melynek során az új 
jogszabályokban meghatározottakhoz illeszkedő szervezeti felépítés, feladat- és hatáskör-
megosztás került kialakításra. 

A törvény az Alaptörvénnyel összhangban tartalmazza és megújította a különleges jogrendre 
vonatkozó szabályokat, illetve bekövetkezett katasztrófa esetén irányadó rendkívüli 
intézkedések részletes és a korábbinál hatékonyabb védekezést lehetővé tévő szabályozását. A 
szabályozás révén lehetőség nyílik a még be nem következett, de előre látható vagy 
valószínűsíthető természeti katasztrófákkal kapcsolatos felkészülési tevékenység kellő időben 
történő megkezdésére, mely a védekezés hatékonyságát nagyban növeli, és ezzel az 
emberéletben és az anyagi javakban esett károk nagyságát jelentősen csökkenteni képes.  

A már bekövetkezett katasztrófákkal kapcsolatban a védekezés vezetésének megújításával, a 
világos felelősségi- és feladatkörök meghatározásával a védekezés hatékonysága szintén 
nagyban növelhető, ezzel garantálható a Magyarország területén élő lakosság életének, 
vagyonának biztonsága, valamint biztosítható az ország működőképességének folyamatos 
fenntartása rendkívüli események bekövetkezése esetén is. 

A törvény alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre, a veszélyes anyagok közúti 
és egyéb módon történő szállításának ellenőrzésére vonatkozó szabályozás egységesült, és a 
korábbinál szélesebb körben biztosítja az ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatos 
katasztrófák megelőzhetőségét. 

A tűzvédelem állami kézbe történő helyezésével egységes rendvédelmi és megfelelő szintű 
irányítással bíró rendszer került kialakításra, amely a meglévő kapacitások jobb hatásfokú 
kihasználásával, az erő- és eszközállomány optimális tervezésével és rendszerben tartásával 
hatékonyabb tűzvédelmet eredményezett, és az anyagi források ésszerű felhasználását tette 
lehetővé.  

A BM OKF -en három pillérre épülő – polgári védelem, tűzvédelem, iparbiztonság – 
szervezeti struktúra került kialakításra. Az új szervezeti felépítésben az Országos 
Iparbiztonsági Főfelügyelőségen belül kiemelt területként jelentkezik a létfontosságú 
rendszerek és objektumok (kritikus infrastruktúrák) védelmével kapcsolatos feladatok 

265



ellátása, a potenciális kritikus infrastruktúra elemek beazonosítása, valamint a kijelölt elemek 
hatósági felügyelet alatt tartása. 
 
A BM OKF 2012. évi költségvetési engedélyezett létszáma 11.050 fő volt, melynek alakulását 
az Országgyűlési Őrség 2013. január 1-jével történő létrehozása befolyásolja: a jelenleg a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában lévő 24 fő kerül áthelyezésre az 
Országgyűlési Őrség állományába, amely a személyi juttatások előirányzatát 54,0 millió 
forinttal, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 12,6 
millió forinttal, valamint a dologi kiadásokat 2,0 millió forinttal csökkenti. Ennek 
eredményeként a BM OKF 2013. évi költségvetési engedélyezett létszáma 11.026 főre 
csökken. 

Az OKF költségvetési cím alá tartozó központi költségvetési szervek: 
− BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
− BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 
− Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 
A BM OKF legfontosabb feladatai: 

• meghatározza a polgári védelmi, a tűzvédelmi és műszaki mentési, a 
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és 
ellenőrzi az alárendelt szervezetek szakmai munkáját és tevékenységét; 

• a belügyminiszter irányításával közreműködik a katasztrófák várható 
következményeinek megelőzésére és elhárítására vonatkozó tervezésben; 

• kidolgozza a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési 
szakmai elveket és követelményeket, végzi a lakosság mentésével kapcsolatos tervező, 
szervező feladatokat, vezeti az alárendelt szervezeteknek a bekövetkezett események 
következményeinek felszámolására irányuló tevékenységét, részt vesz a katasztrófák 
megelőzésére és felszámolására irányuló nemzetközi együttműködésben; 

• szükség esetén biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek rendelkezésre 
állását, illetve a külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire történő kijuttatását;  

• ellátja a hatáskörébe tartozó hatósági, szakhatósági és szakértői feladatokat; 
• ellátja a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, felkészítésével és irányításával, a 

lakosság ellátásával, kimenekítésével, kitelepítésével és az anyagi javak mentésével 
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összefüggő, valamint a nukleáris-balesetelhárítási tevékenységből hatáskörébe utalt 
tervezési és szervezési feladatokat; 

• biztosítja a védelmi igazgatás szerveihez szükséges szakértőket, részt vesz annak 
tervezési feladataiban, továbbá a Kormányzati Koordinációs Bizottság és annak 
munkaszervei tevékenységében; 

• működteti a katasztrófavédelmi információs rendszert, szervezi és tervezi az óvóhely 
védelmét; 

• gondoskodik a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a 
fertőtlenítés, illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos 
áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések megtételéről; 

• közreműködik a települések és a tűzoltóságok működési körzete 
veszélyeztetettségének felmérésében; 

• közreműködik a lakosság légi riasztásában, a kulturális javak védelmében, továbbá a 
vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak 
ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában; 

• ellátja a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen víz, élelmiszer, 
takarmány, gyógyszerkészletek, állatállomány) védelmét; 

• szervezi és végzi a tűzoltóság, a polgári védelem, a katasztrófavédelem technikai, 
műszaki ellátásával, valamint elhelyezésével kapcsolatos feladatok megvalósítását. 
 

A BM OKF részére 2013. évre meghatározott fő prioritású feladatok: 

• a katasztrófavédelem hatósági tevékenységének integrált végrehajtása; 
• a polgári védelem területén az új, valós kockázatok becslésén alapuló 

katasztrófavédelmi osztályba sorolás révén az azonosított kockázatokra történő 
felkészülés, a prevenciót szolgáló személyi és tárgyi eszközök valamennyi szinten 
történő biztosítása, a kialakításra kerülő polgári védelmi szervezetek kiképzése és 
felszerelése, valamint a katasztrófaveszély és veszélyhelyzet legmegfelelőbb kezelését 
szolgáló veszély-elhárítási tervezés elérése; 

• a nemzeti minősítéssel rendelkező önkéntes mentőszervezetek nemzetközi 
minősítésének elősegítése, és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek közötti hatékony 
együttműködés biztosítása; 

• a területrendezési- és fejlesztési eljárásban történő részvétellel a katasztrófakockázati 
helyszíneken lévő létesítményekre és végzett tevékenységekre veszélyt jelentő 
kockázatok csökkentése; 

• a kritikus infrastruktúra védelem egységes és hatékony szabályozásának 
megteremtése, amely révén fokozható a lakosság életének és vagyonának biztonsága, 
a kiemelkedő társadalmi jelentőségű közszolgáltatások folytonossága biztosítható, 
valamint a meglévő közfeladatok, a közbiztonság hatékonyabban garantálható; 

• a katasztrófavédelem tűzoltásra és műszaki mentésre specializált 
gépjárműállományának strukturális átalakítása az alkalmazás hatékonyságának 
növelésével, a beavatkozó képesség folyamatos magas szinten tartása, valamint a 
költséghatékony és egységes üzemeltetés feltételeinek megteremtése érdekében, az 
ország teljes területi lefedettségét biztosító környezettudatos és energiatakarékos 
laktanya-beruházások végrehajtása; 

• az ország biztonságát és védelmét szolgáló, a katasztrófák megelőzését és a 
katasztrófák elleni védekezést támogató országos, egységes logisztikai rendszer 
kiépítése, valamint a feladatok ellátásához szükséges eszközök és készletek feltöltése, 
tárolása; 

• az ország lakosságának védelmét szolgáló veszélyes ipari üzemek működését 
folyamatosan monitorozó és a veszélyéket előrejelző, az ország teljes lefedettségét 
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biztosító rendszerek kiépítése, valamint a lakossági riasztó és tájékoztató rendszerek 
fejlesztése; 

• veszélyes áruszállítás nyomonkövetését és ellenőrzését országosan biztosító követő, 
ellenőrző és jelző rendszer kiépítése; 

• a veszélyes áruk szállítása területén a BM OKF elkötelezte magát az Európai 
Parlament és a Tanács 1104/2011/EU határozata szerinti Galileo program mellett, 
melynek keretében globális navigációs műholdrendszer nyújtotta kormányzati 
ellenőrzésű szolgáltatást kívánnak megvalósítani. 

 
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 

Millió forintban 
12. cím                                                             

BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

54 971,7 7 521,5 47 450,2 11 050 

Változások jogcímenként         

- 1122/2012.(IV.25.) Korm. hat. zárolás 
bázisba épülése 

-711,8 0,0 -711,8   

 - 1137/2012.(V.3.) Korm. hat. Nemzeti 
Távközlési Gerinchálózat finanszírozása 

-159,3 0,0 -159,3   

 - Hivatásos állomány lakáscélú 
beruházása 

18,0 0,0 18,0  

 - Országgyűlési Őrség létrehozása -68,6 0,0 -68,6 -24 

Többlet:     
Az adójogszabályok változása miatt a 
bevételkiesés kiváltása támogatással -900,0 -5 900,0 5 000,0  
2013. évi javasolt előirányzat 53 150,0 1 621,5 51 528,5 11 026 
 
A 2012. évi tervezés során a BM OKF költségvetésébe került átcsoportosításra a biztosítók 
tűzvédelmi hozzájárulása 5.000,0 millió forint bevételi előirányzattal, amely felhasználható a 
hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok részére a laktanya-építési beruházáshoz, 
felújításhoz, a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez, valamint katasztrófák elleni védekezésért 
felelős miniszter által felügyelt tűzjelzési és monitoring lakossági riasztó-tájékoztató eszközök 
létesítésére, üzemeltetésére és az általa alapított, a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási 
intézmény létesítésére, valamint tűzoltó célú szakképzéshez szükséges technikai eszközök, 
felszerelések fejlesztésének, felújításának céljára.  

A 2011. évi CXXVIII. törvény értelmében bevezetésre került a katasztrófavédelmi 
hozzájárulás, amely a BM OKF 2012. évi költségvetésében 1.000,0 millió forintos bevételi 
előirányzattal került megtervezésre, amelynek fizetésére a veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzemek üzemeltetői és a veszélyes áru tárolását, gyártását és feldolgozását végző gazdálkodó 
szervezetek kötelezettek. Ezen bevételből 100 millió forint átcsoportosításra került az 
Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
javára. 
 

Az adójogszabályok változása érinti a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulását és a 
katasztrófavédelmi hozzájárulást, így a BM OKF 2013. évi bevétele 5,9 milliárd forinttal 
csökken, amelyből 5,0 milliárd forint került támogatással kiváltásra. 
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8. Menekültügyi ágazat 

A BÁH alapfeladatait a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a 
végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet, a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló a 2007. évi I. törvény és a 
végrehajtására kiadott 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet, a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és a végrehajtására 
kiadott 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. 
törvény és a végrehajtására kiadott 301/2007 (XI.9.) Kormányrendelet alapján végzi. 
A Kormány által meghatározott prioritások alapján a BÁH 2013. évi főbb célkitűzései a 
következők: 

• a migráció szabályozott mederben tartása a nemzeti érdekek fokozott előtérbe 
helyezésével;  

• a schengeni együttműködés és vízumkiadás kapcsán a Külügyminisztériummal 
együttműködve a bevándorlási összekötő tisztviselői hálózat kapacitásának 
megerősítése, bővítése; 

• az Európai Unió bevándorlási és menekültügyi politikájával összhangban, az emberi 
jogi normák tiszteletben tartásával következetes és határozott fellépés a beutazási és 
tartózkodási szabályokat megsértő, valamint a menedékjoggal visszaélő külföldiekkel 
szemben;  

• a jogsértő cselekmények – különösen a terrorizmus, valamint az embercsempészet és az 
emberkereskedelem – megelőzése és visszaszorítása érdekében az együttműködési 
kapcsolatok hatékonyabbá tétele mind a rendvédelmi szervekkel, mind az állami 
ellenőrzés egyéb szerveivel; 

• a nemzetközi védelem megfelelő szintű biztosítása az arra rászorulók számára, valamint 
a menekültellátás színvonalának emelése;   

• a hatósági feladatellátás során a közigazgatási szolgáltatások színvonalának további 
emelése, az eljárások határidőben történő lefolytatásának biztosítása, az ügyfélbarát 
ügyintézés erősítése;  

• a nemzetpolitikai célkitűzések végrehajtása érdekében az egyszerűsített honosítási és 
visszahonosítási, valamint a kapcsolódó hazai anyakönyvezési eljárások gyors és 
hatékony lefolytatása;   

• az együttműködési kapcsolatok elmélyítése a nemzetközi és hazai nem kormányzati 
szervekkel.  

Az idegenrendészeti feladatok hatékonyabb ellátása, az ország biztonsági érdekeinek 
fokozottabb megóvása szükségessé teszi az együttműködési feladatok továbbfejlesztését, az 
együttműködési tapasztalatok rendszeres értékelését, a BÁH aktívabb részvételét a komplex 
mélységi ellenőrzési rendszer működtetésében, valamint az önállóan végrehajtott ellenőrzések 
számának növelését. Kiemelt feladatként jelentkezik a Magyarországra irányuló migráció 
szabályozott mederben tartása, a közrend, a közbiztonság, a nemzetbiztonság erősítése, 
következetes fellépés az illegálisan beutazó és szabálytalanul Magyarországon tartózkodó 
külföldiekkel szemben, ugyanakkor a legális migráció területén a gazdaság-politikai és az 
oktatás-politikai kormányzati célkitűzések megvalósítása érdekében biztosítani szükséges a 
gyors, a hatékony és a kellően rugalmas engedélyügyi ügyintézést.  A schengeni tagságból 
eredő feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében az idegenrendészeti tevékenység kiemelt 
területét képezi a vízumkiadással kapcsolatos hatósági tevékenység eredményesebb ellátása, 
melynek érdekében bővíteni szükséges a bevándorlási összekötői tisztviselői hálózatot. 
A menekültügyi hatósági feladatok ellátása terén fontos szakmapolitikai célkitűzés az 
eljárások hatékony és magas szintű lefolytatása a nemzeti és közbiztonsági érdekek megfelelő 
érvényesítésével, a különböző szintű védelemben részesített külföldiek társadalmi 
beilleszkedésének elősegítése, az elismert menekültek/oltalmazottak munkaerő-piaci 
integrációját elősegítő kísérleti program végrehajtása, a program elemeinek továbbfejlesztése, 
a kérelmezők és az elismert menekültek/oltalmazottak részére az őket megillető ellátások és 
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támogatások biztosítása. 2013-ban további feladatként jelentkezik ezen a területen a 
kormányzati döntésnek megfelelően a nemzeti áttelepítési program végrehajtása, amelynek 
megvalósítására részben európai uniós projekt keretében kerül sor.  

Az állampolgársági szakterület számára 2013-ban továbbra is kiemelt feladat az 
egyszerűsített honosítással, visszahonosítással összefüggő hatósági feladatellátás, a 
kormányzat nemzetpolitikai célkitűzésének és elvárásainak megfelelő gyors és ügyfélbarát 
ügyintézés. Ennek biztosítása érdekében már ez évben is szükséges volt és 2013-ban is 
szükséges lesz a BÁH más szakterületein dolgozó kormánytisztviselők bevonására, illetve a 
feladatot végző állomány további foglalkoztatására 627,8 millió forint többletforrás áll 
rendelkezésre.  

A címhez tartozó költségvetési szervek:      

- Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal    
- Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás Békéscsaba   
- Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás Bicske   
- Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás Debrecen  

    
Az intézményi előirányzatok levezetésének bemutatása: 

Millió forintban 
13. cím 

Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

5 830,1 104,4 5 725,7 863 

Többlet:     
Egyszerűsített honosítással 
összefüggő feladatokra 

627,8  627,8                   100 

2013. évi javasolt előirányzat 6 457,9 104,4 6 353,5 963 
 

 
9. Vízügyi ágazat 

A Vízügyi Igazgatóságok 2012. január 1-jétől a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezettől 
kerültek átadásra a Belügyminisztérium fejezethez a 2012. évi közfoglalkoztatási rendszer 
(Start-munka program) kiépítésének, működtetésének, valamint a közmunkaprogramok 
összehangolása és valamennyi elemének egységes irányítása érdekében. 2012-ben sor került a 
szervezetek stabilizálására és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban: OVF) 
állományának megerősítésére a középirányítói szerepkör kialakítása érdekében. 
 

A cím 13 intézményből tevődik össze, melyek az alábbiak: 
− Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint középirányító szerv 
− Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
− Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
− Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
− Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
− Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
− Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
− Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
− Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
− Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
− Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
− Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
− Kőrös-vidéki Vízügyi Igazgatóság.  
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A vízügyi igazgatóságok alaptevékenységként működtetik az állami tulajdonban lévő vízi 
létesítményeket és az állami tulajdonú felszíni vizek, vízi létesítmények kezelésének 
ellátásához szükséges laboratóriumokat, végzik a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú 
vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét. 

Közreműködnek a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok 
ellátásában, a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek 
tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok 
elkészítésében, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben, 
összegyűjtik és a szakterületi információs rendszerek rendelkezésére bocsátják az ágazati 
adatokat, továbbá együttműködnek más ellenőrző és információs rendszerekkel. 

Véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi 
területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék területrendezési 
terveit, koordinálják, illetőleg közreműködnek a működési területük vízgazdálkodását érintő 
koncepciók és tervek elkészítésében, gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, 
továbbá saját célú vízi létesítmények fejlesztési, fenntartói, üzemeltetési összhangjának 
megteremtéséről. 

Együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, szakmailag felügyelik a vízgazdálkodási 
társulatokat a vízgazdálkodási feladataik végrehajtásában, valamint ellátják a vagyonkezelői 
feladatokat a vagyonkezelésükben lévő kincstári vagyontárgyak tekintetében. 

2013-tól a vízkárelhárítási művek fejlesztési és fenntartási feladatainak forrása az intézményi 
költségvetés részét képezi, tekintettel arra, hogy a feladat elvégzése és finanszírozása az 
intézmények feladatrendszeréhez tartoznak. A nem kielégítő védképességű elsőrendű 
árvízvédelmi művek védbiztonságának, a folyó- és tószabályozás, a vízépítési 
nagyműtárgyak, a sík- és dombvidéki vízrendezés, a térségi vízszétosztás, a vízpótló és 
elosztó rendszerek fejlesztéseire 211,9 millió forint, míg az állami tulajdonú vízkár-elhárítási 
létesítmények és a kapcsolódó infrastruktúra fenntartási feladatainak ellátására 800,0 millió 
forint áll 2013-ban rendelkezésre.  

2013-ban kiemelt feladat az árvízvédelmi biztonság szintjének emelése. Ennek érdekében 
meg kell erősíti az árvízvédelmi művek fejlesztésében és fenntartásában szerepet játszó 
vízügyi igazgatási szerveket. Így garantált a vizek kártételeinek megelőzése, a 
legszükségesebb fenntartási munkálatok elvégzése, az uniós támogatással megvalósult 
vízilétesítmények fenntartása, valamint a vízügyi igazgatási szervek működőképességének 
fenntartása. Ezen feladatokra a 2013. évi költségvetés 3.930,9 millió forint többletforrást 
biztosít. 

A Vízügyi Igazgatóságok 2013. évre tervezett bevétele közel 3 milliárd forint, mely főként 
vállalkozói feladatok végrehajtásából, nyersanyag eladásból, bérbeadásból, egyéb piaci 
tevékenységből származik.  

Az intézményi előirányzatok levezetésének bemutatása: 
Millió forintban 

17. cím 
Vízügyi Igazgatóságok Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

11 378,8 2 921,8 8 457,0 3 574 

Változások jogcímenként:     
BM Igazgatása és az OVF 
között létrejött megállapodás 
12 státusz átadás-átvételéről 

78,7  78,7 12 
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Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett:  
- Vízkárelhárítási művek 

fejlesztési feladatai 

 
 
 

211,9 

 

 
 
 

211,9 

 

- Vízkárelhárítási művek 
fenntartása 

800,0  800,0  

Többlet:     
Az állami intézményrendszer 
működtetésével összefüggő 
forráshiány 

3 930,9  3 930,9 77 

2013. évi javasolt előirányzat 16 400,3 2 921,8 13 478,5 3 663 
 
 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 
 
12. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése 11.964,2 millió forint kiadási, 5.152,1 millió 
forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 6.812,1 millió forint. 
 
12. cím 1. alcím Ágazati célfeladatok 
 
Energia-racionalizálás  
 
A 100,3 millió forint bevételi előirányzat (a korábban ezen a címen kifizetett támogatások 
visszatérítése) továbbra is az energiaracionalizálási pályázati rendszer támogatására szolgál. 
Az évente meghirdetett pályázaton a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
üzemeltetési költségeik mérséklését elősegítő fejlesztéseik finanszírozásához pályázhatnak. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat  84,9 84,9 0,0 
Változások jogcímenként:    

- Várható megtérülés-növekedés 15,4 15,4  
2013. évi javasolt előirányzat 100,3 100,3 0,0 

 

 
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése  

A Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésére biztosított 100,0 millió forint támogatás 
célja a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi 
CXXXV. törvény (Ást.) alapján a bűncselekményt illetve tulajdon elleni szabálysértést 
elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került természetes személyek anyagi 
sérelmeinek enyhítése. Az előirányzat terhére áldozatsegítő támogatásként azonnali pénzügyi 
segély és állami kárenyhítés adható, valamint az Ást. 17. §-ban szabályozott fordítással, 
tolmácsolással járó költség fizethető ki. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének 
szabályait az áldozatsegítő támogatások igénybevételeinek részletes szabályairól szóló 1/2006 
(I.6.) IM rendelet szabályozza. 
Az előirányzat teljesülése külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 
Kezelését külön megállapodásban rögzítettek szerint a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Igazságügyi Szolgálata végzi. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 Millió forintban

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat  100,0 0,0 100,0 
2013. évi javasolt előirányzat 100,0 0,0 100,0 

 

 
Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó 
kiadások  
 
A 2013. évi kiadásokat 410,0 millió forintos EU támogatás és 200,0 millió forintos 
költségvetési támogatás finanszírozza. A törvényi sor az alábbi feladatok finanszírozását 
biztosítja:  

• az Európai Migrációs Hálózat uniós bevételi forrása és a kapcsolódó önrész;  
• a Svájci-Magyar Együttműködési Program kapcsán bevételi oldalon az uniós forrás 

előlege, valamint támogatási oldalon a projekt terhére el nem számolható előkészítési 
költségek, és az utófinanszírozásos elszámolási rendszer miatt szükséges megelőlegezendő 
kiadások összege; 

• valamennyi olyan, a minisztérium, a minisztériummal partnerségi megállapodást kötött 
szervezet, a minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv, nemzetközi szervezet 
által megvalósított és az Európai Unió által társfinanszírozott projektek esetében a 
pályázathoz szükséges önrész, valamint az uniós forrásból nem finanszírozható tételek 
fedezete vissza nem térítendő támogatás formájában, amelyekről a támogatási döntés a 
költségvetés tervezésekor még nem volt ismert; 

• a fejezet és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, egyéb költségvetési szervek, 
részére az Európai Unió által az Új Széchenyi Terv operatív programjai keretében 
támogatott projektek, a Svájci-Magyar Együttműködési Program, a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus és egyéb uniós alapból támogatott projektek lebonyolításához szükséges 
kiadások megelőlegezésének várható összege, mint visszatérítendő támogatás;  

• a fejezet szakmai felelősségi körébe tartozó támogatási konstrukciók vagy projektek 
előkészítéséhez szükséges kiadások fedezete.  

 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Millió forintban
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat  160,0 110,0 50,0 
Változások jogcímenként:    

- Többletforrás 150,0 0,0 150,0 
- EU által nyújtott támogatás 300,0 300,0 0,0 

2013. évi javasolt előirányzat 610,0 410,0 200,0 
 

 

Területrendezési feladatok  

A Területrendezési feladatok előirányzat 2013-ban biztosítja az Országos Területrendezési 
Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 29. §-a által előírt felülvizsgálata előkészítéséhez 
szükséges forrást, továbbá olyan nemzetközi feladatok ellátását, mint az Európai Táj 
Egyezmény végrehajtásának területrendezési feladatai, a CEMAT-al kapcsolatos szakértői 
feladatok ellátása, illetve a V4 + 2 országok közös területrendezési feladataiban való 
közreműködés. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat  0,0  0,0 
Változások jogcímenként:    

- Fejezeten belüli átcsoportosítás 50,0 0,0 50,0 
2013. évi javasolt előirányzat 50,0 0,0 50,0 
 

Építésügyi feladatok  

Az Építésügyi feladatok előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 50. §-a szerint az épített környezet 
alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatását szolgálja. A forrás az 
éves feladatterv szerint pályázat és egyedi döntés formájában kerül a szakmai 
felhasználókhoz. Az előirányzat 2013. évben az alábbi (többségében közigazgatási, illetve 
közigazgatási feladat ellátását segítő) célok finanszírozását biztosítja: 

• az építésfelügyeleti és építésügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési és 
szakértői feladatok támogatása; 

• az építésügyi hatósági kötelezések, az elrendelt bontások, végrehajtások forrásának 
biztosítása; 

• Felvonó- és Mozgólépcső Felügyelet éves ellenőrzési tevékenységének finanszírozása;                                                                                                
• az építésügyi szabványokkal összefüggő feladatok támogatása; 
• helyi építészeti örökség védelmének támogatása, a védetté nyilvánítás forrásának 

biztosítása, építészeti értékek bemutatása, pályázati rendszerek működtetése; 
• az építészeti-műszaki területi tervtanácsok és a településrendezési tervtanácsok 

támogatása; 
• mérnök és építész szakmai kamarák közigazgatási és építésügyi, településrendezési 

szakmai feladatainak támogatása; 
• szakmai szervezetek építésügyi, településrendezési és településfejlesztési, 

minőségügyi tevékenységének, feladatainak és rendezvényeinek támogatása;  
• építésügyi és településrendezési szakmai kommunikáció és szakmai kiadványok, 

szakmai díjak támogatása; 
• építésügyi, településrendezési jogalkotással összefüggő kutatási, szakértői feladatok 

támogatása; 
• a településrendezési feladatok, 
• az építésügyért felelős miniszter feladatkörébe tartozó szakképesítésekkel összefüggő 

szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok) tankönyveinek támogatása, 
egységes oktatási anyagok készítésének, minősített oktatói névjegyzék kialakításának 
támogatása; 

• a szabályozott építésügyi szakmák szakképesítési és szakképzettségi elismerési 
feladatainak támogatása; 

• szakmagyakorlást segítő építésügyi, településrendezési és településfejlesztési 
segédletek, kiadványok készítése, szakmai továbbképzések, programok szervezése, 
támogatása; 

• elektronikus építésügyi nyilvántartási rendszer adatbázisai és adatbázis-kezelő 
szolgáltatásai kidolgozásának támogatása; 

• az építmények, valamint az építési munkák és építési tevékenységek építési 
előírásainak, valamint az építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és 
módszerek minőségi követelményeinek kialakításával kapcsolatos kutató munka és 
fejlesztés támogatása. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása  
Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi előirányzat  550,0 0,0 550,0 
Változások jogcímenként:       
1122/2012. (IV. 25.) Korm. hat. szerinti 
zárolás 

-55,0 
    

-55,0  

2013. évi javasolt előirányzat 495,0 0,0 495,0 
 

 
Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás működtetése  
 
Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi 
nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet, valamint a területfejlesztéssel és a 
területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, 
nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet állapítja meg a 
Dokumentációs Központ alapfeladatait. Az előirányzat célja a Dokumentációs Központ 
üzemeltetésének és fejlesztésének finanszírozása.  

A Dokumentációs Központ jelenlegi bázisán 2012-ben megkezdődött az egyablakos építésügyi 
ügyintézést, a különböző típusú építészeti, műszaki (terv-) dokumentációk és adatok együttes 
kereshetőségét és kezelését többféle szempont alapján (cím, vonatkozási terület, készítő, 
helyrajzi szám, típus) lehetővé tevő rendszer létrehozása. A fejlesztés eredményeként egy 
országosan egységes Elektronikus Építésügyi Nyilvántartási rendszer jön létre.   

Az előirányzat 2013. évben az alábbi, a Dokumentációs Központ működésével kapcsolatos 
feladatok finanszírozását biztosítja: 

• Dokumentációs Központ gyűjteményeinek szolgáltatása; 

• Építésügyi Adatbanki feladatok; 

• tájékoztatási és szakmai kapcsolattartási feladatok; 
• épület fenntartási és épületüzemeltetési feladatok, költségek finanszírozása; 

• kapcsolódó beszerzések. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása  
Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi előirányzat  150,0 0,0 150,0 
2013. évi javasolt előirányzat 150,0 0,0 150,0 

 

 
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás  
 
Az előirányzat a központi költségvetési szervek és a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok 
által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén a védelmi készültség 
elrendelése alapján végzett árvíz-, jég-, belvízkár elleni védekezési, helyreállítási feladatok 
ellátását, a vízminőségi és környezeti kárelhárítás kezdeti finanszírozását, valamint a 
védekezési tevékenységgel közvetlenül összefüggő kiadások fedezetét szolgálja. A támogatás 
az ún. preventív (megelőző, elhárító) védekezés, a preventív kárelhárítás legfontosabb 
feladatait is biztosítja. Az előirányzatból történik az előre nem látható és így nem tervezhető, 
havaria (természeti csapás, vagy emberi tevékenység során előállt vészhelyzet) jellegű károk 
megelőzése és elhárítása érdekében végzett tevékenység, és a védekezéssel közvetlenül 
összefüggő kiadások finanszírozása. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása    
Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 260,0  260,0 
2013. évi javasolt előirányzat 260,0  260,0 
 
 

Vízügyi feladatok támogatása  

Az előirányzat a forgalomképes állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos 
kutatási témák, döntés-előkészítő feladatok kidolgozását, a szivattyútelepek üzemeltetési és 
karbantartási költségeinek finanszírozását, a rendkívüli időjárás miatt szükséges 
kármegelőzési, védekezési, helyreállítási munkák, valamint állagmegóvási feladatok ellátását 
szolgálja.  

A vízitársulatok által üzemeltetett 333 db állami tulajdonú elektromos és gázolaj üzemű 
szivattyútelep állandó üzemkész állapotban tartása rendszeres felügyeletet, gépészeti, 
elektromos és építészeti karbantartást igényel, az elhasználódásból, rongálásból, betörésből 
eredő károk helyreállítása kiemelt feladat, mivel a felújítás és helyreállítás elmaradása 
balesetveszélyt, a lakott és mezőgazdasági területek veszélyeztetését okozhatják. 
 
2013-ra 1.269,1 millió forint többlet-támogatás biztosítja a vízitársulások uniós pályázatokon 
való részvételéhez szükséges önrész, valamint a fenntartási kötelezettség finanszírozási forrását. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Millió forintban  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

226,0  226,0 

Többlet vízitársulatok uniós fenntartási 
kötelezettségeire és pályázati önrészre 

1 269,1  1 269,1 

2013. évi javasolt előirányzat 1 495,1  1 495,1 
 
 

12. cím 2. alcím Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 
 
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása  
 
Az előirányzat fedezetet nyújt az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalomban 
és szabadságharcban részt vevők és sérelmet szenvedettek támogatására, az ’56-os és ’56 
előtti szervezetek támogatására, illetve a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító 
Okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenység, projekt, program; az ’56-os 
eseményekkel foglalkozó kéziratok kiadásának, a helyi, kisközösségi szinten megvalósuló 
köztéri alkotások (emlékművek, szobrok, emléktáblák) és az ’56-os emlékhelyek 
felújításának, valamint  a volt politikai elítéltek részére történő szociális segélyek 
folyósítására, továbbá a Közalapítvány saját működési költségei, kiadásai finanszírozására. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  Millió forintban  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat  180,0 0,0 180,0 
2013. évi javasolt előirányzat 180,0 0,0 180,0 
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Országos Polgárőr Szövetség  
 
A törvényi sor a Magyarországon törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a 
szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, 
gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá környezetvédelmi céllal megalakult polgárőr 
egyesületek és regionális szövetségek, valamint az Országos Polgárőr Szövetség működését, 
feladatellátását segíti. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása  
  Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat  700,0 0,0 700,0 
2013. évi javasolt előirányzat 700,0 0,0 700,0 

 

 
Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása  
 
Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek részére pályázati rendszerben biztosítandó 
támogatás forrásául szolgál, amely összeg az egyesületek működésének, az önkéntes tűzoltók 
oktatásának, képzésének, a technikai ellátás javításának forrását biztosítja.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása  
  Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat  120,0 0,0 120,0 
2013. évi javasolt előirányzat 120,0 0,0 120,0 

 

 
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása  
 
Az előirányzat az alábbi szervezetek támogatásához biztosít forrást: 

1. Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatásának (29,0 millió forint) célja a 
rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködve a sport-, a művészet- és 
rendvédelem terén az esélyegyenlőség jegyében szervezett programok, 
rendezvények támogatása. 

2. A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 5,5 millió forintot tesz ki. A 
szervezet az Európai Áldozatvédő Fórum magyar tagszervezeteként az EU 
áldozatvédelmi elvárásai szerint jogi, pszichikai és anyagi formában segíti a 
bűncselekmények áldozatait. Az előirányzat az egyesület irodáinak az áldozatvédő 
tevékenységével kapcsolatos működési költségeire, bérjellegű kiadásaira, valamint 
az áldozatok segélyezésére nyújt fedezetet. 

3. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség 10,0 millió forintos támogatása a lakosság, az 
ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármester segítők folyamatos 
felkészítésére, a polgári védelmi mozgalom dinamizálása projekt időarányos 
végrehajtására, továbbá a szervezet éves munkatervében meghatározott 
feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való 
hozzájárulás érdekében használható fel.  

4. Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei működéséhez, az 
éves munkatervében meghatározott feladataihoz, az általuk szervezett rendezvények 
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támogatásához, és az egyéb feladataik végrehajtásához 22,5 millió forint 
biztosításával járul hozzá. 

5. A Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége (továbbiakban: 
LÖTOSZ) az önkéntes (2012. január 1-jétől önkormányzati) tűzoltóságokat tömöríti, 
míg a létesítményi tűzoltóságok a LÖTOSZ-ból kiválva 2011-ben létrehozták a 
Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségét. E két szövetség éves 
munkatervében meghatározott feladataihoz, az általuk szervezett rendezvények 
támogatásához és az egyéb feladataik végrehajtásához a BM 10,0 millió forint 
támogatás nyújtásával járul hozzá.  

6. A Hét önkormányzati érdekszövetségnek (Települési Önkormányzat Országos 
Szövetsége, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Megyei Önkormányzatok 
Országos Szövetsége, Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, 
Magyar Faluszövetség, Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos 
Önkormányzati Szövetsége, Megyei Jogú Városok Szövetsége) biztosítandó 9,0 
millió forintos támogatással lehetőség nyílik más nemzetek kedvező tapasztalatainak 
megismerésére, átvételére, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítésére. 

7. A dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként 
jelentkező működtetését a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos 
Egyesület végzi. Az előirányzatból nyújtandó 35,0 millió forintos támogatás célja 
alapvetően a nevezett rendszerek működtetése, karbantartása és korszerűsítése 
költségeinek finanszírozása. 

8. Az előirányzatból 24,0 millió forint szolgálja a Magyar Rendészeti Sportszövetség 
és tagszervezetei, illetve a rendészeti sportegyesületek működésének támogatását, 
ezen belül különösen a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a 
sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és 
nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít fedezetet.  

9. Az előirányzatból 5,0 millió forint a Szertelen-kék Alapítvány drogprevenciós 
feladatainak támogatását biztosítja. 

 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása  
  Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2011. évi törvényi módosított előirányzat  150,0 0,0 150,0 
2012. évi javasolt előirányzat 150,0 0,0 150,0 

 

 
12. cím 8. alcím Szolidaritási programok 

 
Európai Menekültügyi Alap  
 
A 2013. évi kiadási előirányzatot 360,6 millió forint EU támogatás és 156,3 millió forintos 
költségvetési támogatás finanszírozza. 

Magyarország 2004-től részesül az Európai Menekültügyi Alapból (továbbiakban: Alap) 
támogatásban. Az Európai Unió 2008. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra 
azonban a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” keretprogramon belül biztosítja e 
pénzügyi támogatást a tagállamok számára, melynek jogalapját az 573/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozattal teremtette meg. 

Az Alap célja a menekültek, oltalmazottak, menedékesek és menedékkérők helyzetének 
javítása, a migrációs áramlások hatékonyabb kezelésére irányuló célkitűzések elősegítése, 
befogadási feltételek fokozatos javítása, az elszállásolással kapcsolatos infrastruktúrák és 
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szolgáltatások fejlesztése, menedékkérők menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférhetősége 
biztosításának elősegítése, a menekültügyi eljárások hatékonyságának és minőségének 
javítása érdekében tervezett lépések támogatása. 

Az alap felhasználása többéves és éves programok alapján történik, melyekben rögzítésre 
kerülnek a tagállam főbb célkitűzései, az elérendő hosszú és rövid távú céljai. Az Alap 
biztosította forrásokhoz a tagállamok az éves programok alapján projektek megvalósítása 
révén juthatnak hozzá éves allokációnkénti bontásban. A támogatás odaítélése a különböző 
szervezetek/intézmények számára a Belügyminisztérium által nyílt vagy zárt pályáztatás 
keretében történik. Pályázók köre: non-profit szervezetek, közigazgatási intézmények, 
nemzetközi és kormányközi szervezetek, gazdasági társaságok. A pályáztatás során csak azon 
projektek nyerhetnek támogatást, melyek az adott éves programban meghatározott részletes 
célok megvalósulását szolgálják. 

A projektek megvalósításához szükséges forrásokat az Alap (75%) és a Belügyminisztérium, 
mint a Felelős Hatóság (25%) költségvetése társfinanszírozásban biztosítja, vissza nem 
térítendő támogatás formájában. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása  
  Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat  451,8 317,5 134,3 
Változások jogcímenként:       

- Többletforrás 22,0 0,0 22,0 
- EU által nyújtott támogatás 43,1 43,1 0,0 

2013. évi javasolt előirányzat 516,9 360,6 156,3 
 

 
Integrációs Alap  
 
A 2013. évi kiadási előirányzatot 569,5 millió forint EU támogatás és 243,5 millió forintos 
költségvetési támogatás finanszírozza. 

Az Európai Unió a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
megerősítéséhez és a tagállamok közötti szolidaritás elvének alkalmazásához való 
hozzájárulás érdekében 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra a 
„Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” keretprogramon belül létrehozta az 
435/2007/EK európai tanácsi határozattal az Európai Integrációs Alapot (továbbiakban: 
Alap).  

Az Alap célja a tagállamok abbéli erőfeszítéseinek támogatása, hogy lehetővé tegyék a 
különböző gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik 
országbeli állampolgárok számára a tartózkodási feltételek teljesítését, ezáltal megkönnyítve 
az európai társadalmakba történő beilleszkedésüket. Az Alap elsősorban az újonnan érkezett 
harmadik országbeli állampolgárokra koncentrál, ennek előmozdítása céljából hozzájárul a 
harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó nemzeti beilleszkedési stratégiák 
kidolgozásához és végrehajtásához. 

Az alap felhasználása többéves és éves programok alapján történik, melyekben rögzítésre 
kerülnek a tagállam főbb célkitűzései, az elérendő hosszú és rövid távú céljai. Az Alap 
biztosította forrásokhoz a tagállamok az éves programok alapján projektek megvalósítása 
révén juthatnak hozzá éves allokációnkénti bontásban. A támogatás odaítélése a különböző 
szervezetek/intézmények számára a Belügyminisztérium által nyílt pályáztatás keretében 
történik. Pályázók köre: non-profit szervezetek, közigazgatási intézmények, nemzetközi és 
kormányközi szervezetek, gazdasági társaságok. A pályáztatás során csak azon projektek 
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nyerhetnek támogatást, melyek az adott éves programban meghatározott részletes célok 
megvalósulását szolgálják. 

A projektek megvalósításához szükséges forrásokat az Alap (75%) és a Belügyminisztérium, 
mint a Felelős Hatóság (25%) költségvetése társfinanszírozásban biztosítja, vissza nem 
térítendő támogatás formájában. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  Millió forintban  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat  601,7 419,5 182,2 
Változások jogcímenként:       

- Többletforrás 61,3 0,0 61,3 
- EU által nyújtott támogatás 150,0 150,0 0,0 

2013. évi javasolt előirányzat 813,0 569,5 243,5 
 

 
Visszatérési Alap  
 
A 2013. évi kiadási előirányzatot 361,8 millió forint EU támogatás és 153,2 millió forintos 
költségvetési támogatás finanszírozza. 

Az Európai Unió a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
megerősítéséhez és a tagállamok közötti szolidaritás elvének alkalmazásához való 
hozzájárulás érdekében 2008. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra a 
„Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” keretprogramon belül létrehozta az 
575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal az Európai Visszatérési Alapot 
(továbbiakban: Alap).  

Az Alap célja, hogy támogassa a tagállamok által a visszatérés igazgatásának javítására tett 
erőfeszítéseket, annak minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával 
és a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával, figyelembe véve az e 
területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az alapvető jogokkal. 

Az Alap, a 2007/575/EK határozat 3. cikkével összhangban, a következő konkrét célok 
eléréséhez járul hozzá: 

• a visszatérés integrált igazgatásának bevezetése és tagállami szervezésének, 
végrehajtásának javítása, 

• a tagállamok közötti együttműködés fokozása a visszatérés integrált igazgatása és annak 
végrehajtása keretében, 

• a visszatérésre vonatkozó közös szabályok eredményes és egységes alkalmazásának 
elősegítése az e területre vonatkozó szakpolitika fejlődésének megfelelően. 

Az alap felhasználása többéves és éves programok alapján történik, melyekben rögzítésre 
kerülnek a tagállam főbb célkitűzései, az elérendő hosszú és rövid távú céljai. Az Alap 
biztosította forrásokhoz a tagállamok az éves programok alapján projektek megvalósítása 
révén juthatnak hozzá éves allokációnkénti bontásban. A támogatás odaítélése a különböző 
szervezetek/intézmények számára a Belügyminisztérium által nyílt egyfordulós és zárt 
kétfordulós pályáztatás keretében történik. Nyílt pályáztatás esetén pályázhatnak non-profit 
szervezetek, közigazgatási intézmények, nemzetközi és kormányközi szervezetek, gazdasági 
társaságok, míg zárt pályáztatás esetén olyan központi és egyéb költségvetési szervek és 
intézmények pályázhatnak, amelyek törvény vagy egyéb jogszabály alapján kizárólagosan 
hajtják végre a meghatározott feladatot. A pályáztatás során csak azon projektek nyerhetnek 
támogatást, melyek az adott éves programban meghatározott részletes célok megvalósulását 
szolgálják. 
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A projektek megvalósításához szükséges forrásokat az Alap (75%) és a Belügyminisztérium, 
mint a Felelős Hatóság (25%) költségvetése társfinanszírozásban biztosítja, vissza nem 
térítendő támogatás formájában. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat  344,5 246,9 97,6 
Változások jogcímenként:       

- Többletforrás 55,6 0,0 55,6 
- EU által nyújtott támogatás 114,9 114,9 0,0 

2013. évi javasolt előirányzat 515,0 361,8 153,2 
 

 
Külső Határok Alap  
 
A 2013. évi kiadási előirányzatot 2 969,9 millió forint EU támogatás és 1 254,3 millió 
forintos költségvetési támogatás finanszírozza. 

Az Európai Unió a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
megerősítéséhez és a tagállamok közötti szolidaritás elvének alkalmazásához való 
hozzájárulás érdekében 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra a 
„Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” keretprogramon belül létrehozta az 
574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal a Külső Határok Alapot 
(továbbiakban: Alap).  

Az Alap pénzügyi támogatással szolidaritást fejez ki azokkal a tagállamokkal, amelyek külső 
határaikon a schengeni rendelkezéseket alkalmazzák. Az Alap hosszú távú pénzügyi 
támogatást jelent, amelyből a tagállamok évente a külső határaik hosszának, valamint a külső 
határokon, repülőtereken, konzuli hivatalokban jelentkező munkateher arányában részesülnek. 

Az Alap célja a külső határokon az ellenőrzés hatékonyságának javítása. Felhasználható a 
külső határok egységes határőrizeti rendszerének (határforgalom-ellenőrzés, valamint 
zöldhatár-őrizet) kialakítására, a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentjének 
kialakítására, a releváns EU-jogszabályok egységes alkalmazására, valamint a 
vízumügyintézés hatékonyságának fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására. 

Az Alap felhasználása többéves és éves programok alapján történik. A többéves programban 
az Alapon túlmutató, schengeni tagságból eredő feladatok komplex kezelését lehetővé tevő 
célkitűzések kerültek meghatározásra a Bizottság 2007/599/EK határozatában megjelölt 
prioritások figyelembevételével, amely lehetővé teszi, hogy az Alap Nemzeti Programjáról 
szóló a 1102/2007. Korm. határozat 1. számú mellékletében elfogadott célkitűzések 
támogatást nyerhessenek. Ezen többéves program alapján készülnek el az éves programok, 
amelyek az egyes években megvalósítandó részletes projektterveket mutatják be. 

Az Alap felosztása kétfordulós zárt pályáztatás keretében történik azon központi és egyéb 
költségvetési szervek és intézmények között, amelyek olyan törvény és egyéb jogszabály által 
meghatározott funkciót töltenek be, amely alapján az Európai Parlament és a Tanács 
2007/574/EK határozatában meghatározott feladatokat kizárólagosan hajtják végre. 

A Külső Határok Alap egy olyan vissza nem térítendő támogatás, amelyből az EU által 
meghatározott stratégiai iránymutatásoknak megfelelő projektek 75%-a finanszírozható. 
Magyarországnak pedig a projekt összköltségének 25%-át önrészként kell biztosítania.  
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  Millió forintban  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat  2 931,0 2 094,2 836,8 
Változások jogcímenként:       

- Többletforrás 417,5 0,0 417,5 
- EU által nyújtott támogatás 875,7 875,7 0,0 

2013. évi javasolt előirányzat 4 224,2 2 969,9 1 254,3 
 

 
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek  
 
A 2013. évi kiadási előirányzatot 295,4 millió forint EU támogatás és 78,8 millió forintos 
költségvetési támogatás finanszírozza. 

A Szolidaritási Alapokra vonatkozó közösségi jogszabályok értelmében az Alapokból 
tagállami kezdeményezésre az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret 
terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és 
ellenőrzési intézkedések, valamint az Alap végrehajtására vonatkozó igazgatási kapacitást 
erősítő tevékenységek.  

A technikai költségkeret feladatarányosan megosztásra kerül az intézményrendszer hatóságai 
(Felelős Hatóság, Hitelesítő Hatóság, Ellenőrzési Hatóság) között az egyes hatóságok igényei 
szerint a Felelős Személy jóváhagyása alapján.  

A 4 Alap technikai költségkerete összevontan kezelendő, azonban egyértelműen és 
dokumentált módon elkülönítésre kerül, hogy az egyes kifizetések milyen összegben mely 
Alap terhére kerülnek elszámolásra.  

A tervezett uniós támogatás mind a négy, Szolidaritási programokon belül található Alap 
2011. évi allokációjának technikai költségkeretét lefedi, továbbá bevételi oldalon számolt az 
előző allokációk éven átnyúló kötelezettségvállalásának teljesítéséhez várhatóan szükséges 
előirányzat igénnyel is.  

A technikai költségkeret fedezete 100 %-ban uniós forrás, azonban egyes költségek, melyek 
szintén a fenti tevékenységek támogatását szolgálják (pl.: bankköltség stb.), a vonatkozó 
bizottsági szabályozások szerint nem finanszírozhatók uniós forrás terhére, így az uniós forrás 
mellé szükséges kisebb összegű hazai forrás tervezése is. A támogatási forrás fennmaradó 
részének tervezésére abból adódóan került sor, hogy az Alapok 2011. évi allokációjától 
kezdődően jelentősen lecsökkent az uniós forrásból biztosított keret (az allokációk 7%-a + 
30.000 EUR-ról az allokációk 4%-a + 30.000 EUR-ra), ugyanakkor a fenti tevékenységek 
ellátásához továbbra is szükséges a megfelelő erőforrás biztosítása, amely elsősorban 
személyi kiadások formájában jelentkeznek a minisztériumnál. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat  242,2 238,7 3,5 
Változások jogcímenként:       

- Többletforrás 75,3 0,0 75,3 
- EU által nyújtott támogatás 56,7 56,7 0,0 

2013. évi javasolt előirányzat 374,2 295,4 78,8 
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Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék  
 
A tervezési elveknek megfelelően külön törvényi soron került tervezésre a „Szolidaritás és 
migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében megvalósuló 4 Alaphoz 
kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek és az árfolyam-ingadozásból adódó veszteségek 
fedezetének várható összege. 

Visszafizetési kötelezettsége a Belügyminisztériumnak az éves allokációk megvalósításáról 
szóló zárójelentés alapján keletkezhet, amennyiben az Európai Uniótól beérkezett előleg 
összege a jelentés alapján nem kerül teljes mértékben felhasználásra, és az esetleges árfolyam-
ingadozások miatt a devizaszámlán rendelkezésre álló uniós forrás a visszafizetésre nem nyújt 
kellő fedezetet. Ezen árfolyamveszteség felmerülésének oka, hogy a támogatási összegek 
devizaszámláról történő leemelése MNB konverziós árfolyamon történik, míg az Európai 
Bizottság felé történő lejelentéskor az Európai Központi Bank hivatalos havi elszámoló 
árfolyamát kell alkalmazni, az így keletkezett árfolyamveszteség pedig a tagállam 
költségvetését terheli. Abban az esetben azonban, ha a fent leírtak alapján árfolyamnyereség 
keletkezik, azt a tagállam bevételként saját hatáskörben felhasználhatja. 

Visszafizetési kötelezettség keletkezhet továbbá a Bizottság által helyszíni ellenőrzések során 
felfedett hiányosságok vagy elszámolt költségek el nem ismerhetőnek nyilvánítása 
következtében is.  

Az Európai Bizottság által előírt visszafizetési kötelezettség időbeliségét, az elszámolás és a 
visszafizetés menetét, a kivethető késedelmi kamatok felszámításának szabályait az Alapok 
létrehozásáról és végrehajtásáról szóló tanácsi határozatok szabályozzák. 

A támogatás összege tapasztalati alapon került tervezésre. A 2007-2009. évi allokációk 
esetében komoly problémát jelentett a Felelős Hatóság számára, hogy a bekövetkezett 
gazdasági válság miatt a forint nagyfokú és tartós gyengülést mutatott az euróhoz képest, így 
az előzetesen devizaszámláról forintszámlára lehívott összegek és zárójelentésben kimutatott 
tényleges kifizetések között árfolyamveszteség keletkezett. Várhatóan a 2009. és 2010. évi 
allokációk kapcsán merülhet fel visszafizetési kötelezettség a 2013. évben a törvényi sor 
keretében.  

Előzetes értesülések alapján az Európai Bizottság részéről záró helyszíni ellenőrzés 
lefolytatása nem várható, így ennek nyomán előírt visszafizetési kötelezettség felmerülésével 
nem kell számolni. Előreláthatóan a Bizottság csak 2014. évben fogja ellenőrizni a 2007. és 
2008. évi allokációk magyarországi felhasználását.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat  40,0 0,0 40,0 
Változások jogcímenként:       

- Többletforrás 5,0 0,0 5,0 
2013. évi javasolt előirányzat 45,0 0,0 45,0 

 

 
 
Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása  
 
Az előirányzat célja az önkormányzati tűzoltóságok folyamatos készenléti szolgálatának 
biztosítása. Az előirányzat felhasználásáról a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik. A 
2013. évben valamennyi önkormányzati tűzoltóság egységesen 22,0 millió forint 
alaptámogatásban részesül. A fennmaradó előirányzat a vonulási terület veszélyeztetettsége 
mértékét kifejező, jogszabályban (BM rendelet) rögzített elvek alapján meghatározott 
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pontszámok arányában kerül felosztásra az önkormányzati tűzoltóságok között.  A támogatás 
folyósítása az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezése alapján 
időarányosan történik. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  Millió forintban  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat  2 000,0 0,0 2 000,0 
2013. évi javasolt előirányzat 2 000,0 0,0 2 000,0 

 

 
 
Duna Művész Együttesek támogatása  
 
A Duna Művész Együttesek 250,0 millió forintos támogatási előirányzata fedezetet nyújt a 
Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Duna 
Művészegyüttes és Duna Szimfonikus Zenekar művészeti tevékenységével kapcsolatos 
kiadások finanszírozásának támogatására. A támogatott a támogatást az alapító okiratában 
meghatározott közhasznú feladatok végrehajtása érdekében felmerült anyagjellegű, személyi 
jellegű ráfordítások, valamint az egyéb, pénzügyi ráfordítások finanszírozására használhatja 
fel. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  Millió forintban  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat  250,0 0,0 250,0 
2013. évi javasolt előirányzat 250,0 0,0 250,0 
 
 
Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése 

Az előirányzat a terhelt mozgását nyomon követő rendszer bevezetésének és üzemeltetésének 
kiadásait finanszírozza a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, a rendszer 
működtetésében érintett költségvetési szerveken keresztül. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:       

- Többletforrás 1 122,9 0,0 1 122,9 
2013. évi javasolt előirányzat 1 122,9 0,0 1 122,9 
 
 
 
Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése 

Az előirányzat a fogvatartottak elhelyezési lehetőségének bővítéséhez kapcsolódóan egy 
konténeres technológiával kialakítható, 500 fő kapacitású büntetés-végrehajtási objektum 
működtetésének kiadásait biztosítja.  
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:       

- Többletforrás 1 102,0 0,0 1 102,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 102,0 0,0 1 102,0 
 
 
 
III. 3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól  
 
A fejezetet érintően a katasztrófavédelmi ágazat előirányzatait terhelik több éves fejlesztések. 
A BM OKF költségvetési címnél az alábbi több évet érintő beruházások és fejlesztések 
vannak folyamatban: 

Millió forintban  

Partner Tárgya Összege Lejárat 

2012. 
évben 

tervezett 
kifizetés 

2013. 
évben 

tervezett 
kifizetés 

Siemens Zrt. 
Monitoring és lakossági 
rendszer kialakítása 

7 419 2014.12.31 1 408 1 341 

Szarvas Város 
Önkormányzata 

Tűzoltólaktanya 
beruházás (Szarvas) 

440 2013.04.30 70 370 

Monor Város 
Önkormányzata 

Tűzoltólaktanya 
beruházás (Monor) 

468 2013.04.30 300 168 

Marcali Város 
Önkormányzata 

Tűzoltólaktanya 
beruházás (Marcali) 

607 2013.12.31 100 507 

Heros Zrt. 

Tűzoltó gépjármű 
gyártása, felújítása, 
valamint tűzoltó és 
műszaki mentő 
szakfelszerelések gyártása 

4 540 2013.12.31 3 540 1 000 

Összesen:   13 474   5 418 3 386 
 
Fent bemutatott beruházások és fejlesztések a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és 
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján a biztosítótársaságok által befizetett 1,5 
%-os tűzvédelmi hozzájárulás terhére kerülnek megvalósításra.  

A MoLaRi lakossági tájékoztató rendszer kiépítése 2005-2013. közötti időszakban történő 
beruházási program, amely során 2012. és 2013. évben megtörténik a beruházás lezárása. A 
befejezését követően az ország területén található veszélyes üzemek és környékének 
figyelése, az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzet észlelése és a lakosság riasztása valósul 
meg. 

Laktanya beruházási programok keretében 3 új laktanya kivitelezése történik meg Szarvas, 
Monor és Marcali városában. A tervezés és engedélyezés minden esetben megtörtént, a 
laktanyák építésének befejezési határideje 2013. április 30. illetve december 30. 

A tűzoltóságok gépjármű-technikai eszközparkjának szinten tartása és fejlesztése érdekében a 
HEROS Zrt.-vel szerződés került megkötésre, melynek keretében tűzoltó 
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gépjárműfecskendők gyártása és felújítása, valamint műszaki mentőszerek és 
szakfelszerelések gyártása valósul meg. 
 
III. 4.  Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban 
 
1. Rend- és közbiztonsági ágazat 

A Külső Határok Alap célkitűzései összhangban vannak a Nemzeti együttműködés programja 
közbiztonság helyreállítása, az állampolgárok biztonságának megteremtése kapcsán 
megfogalmazott célkitűzéssel, valamint a Magyar Köztársaságnak a szabadság, biztonság és a 
jog érvényesülése térségében való együttműködésére vonatkozó 2009-2014 közötti 
kormányzati stratégiájáról szóló 1057/2009. (IV. 24.) Korm. határozat IV. fejezet 2. cím II. 
Belbiztonsági együttműködés alcím, g) pontjában megfogalmazottakkal, amely szerint a külső 
határok biztonsága szempontjából előtérbe kell helyezni azt a szemléletet, hogy Magyarország 
az Unió, illetve a schengeni térség külső határai tekintélyes hányadának biztonságáért felel. 
Ezzel saját belső biztonságát is garantálja, ezért az integrált határőrizeti szemléletre épülő, 
hatékony határellenőrzés magas színvonalának fenntartása alapvető érdek.  

Olyan magas színvonalú, szolgáltató rendvédelmet kell kialakítani, amely szilárd 
közbiztonságot teremt, kezeli a migrációt, erősíti az ország rendjét és a szervezeti-intézményi 
korszerűsítéseket is e cél érdekében kell megtervezni és végrehajtani. 

A Külső Határok Alap hozzájárul az integrált határrendészet belső és részben a külső, 
nemzetközi szintjének megerősítéséhez, a szervezeti keretek továbbfejlesztéséhez. Ezáltal a 
határrendészeti szervek hatékonyabban meg tudják akadályozni az illegális migránsok és a 
kockázatot jelentő személyek és tárgyak bejutását Magyarország külső határain. A Rendőrség 
preventív intézkedéseivel, a felfedési képesség fenntartásával sikerült biztosítani, hogy az 
Európai Unió magyarországi külső határai kellő visszatartó erőt jelentsenek a jogsértő 
személyek és csoportok számára. 

A fő prioritások megvalósítása során azt a határigazgatási koncepciót is szem előtt kell tartani, 
hogy a határellenőrzés nem csupán azoknak a schengeni tagállamoknak az érdeke, amelyek 
külső határainál arra sor kerül, hanem valamennyi olyan tagállamé, amely belső határain 
megszüntette, vagy meg fogja szüntetni a határellenőrzést. Ennek érdekében a hatékony 
határellenőrzést folyamatosan fenn kell tartani, és az ellenőrzésnek ki kell terjednie minden 
illegális cselekményre, azokra is, amelyek a helyi biztonságot nem érintik. 

A külső határokon létrehozandó európai határőrizeti rendszer fejlesztése érdekében, több, a 
határrendészeti szakterületen belül is speciális részterületen kezdődtek meg egymástól eltérő 
jellegű beruházások, amelyek elősegítik az eredményes határrendészeti tevékenységet a 
Rendőrség reagáló és felderítő képességének javításával.  

A Külső Határok Alap támogatása megteremti továbbá annak a feltételeit, hogy a 
Magyarország SIS II rendszerének minden eleme (részeleme, hazai részrendszere) teljes 
funkcionalitással álljon rendelkezésre a 2013-ra tervezett éles indulás időpontjára. 

A számítástechnikai rendszerek fejlesztésével erősödik a rendészet szolgáltató képessége, 
hangsúlyosabbá válik a prevenciós jelleg, az azonnali reagálás könnyebbé válik, végső soron 
egy magasabb minőségű biztonsági szint kerül kialakításra, fokozva a jogérvényesítést.  

A vízumfejlesztéseknek köszönhető gyors, precíz, a schengeni követelményeknek megfelelő 
vízumeljárásra, zökkenőmentes ügyintézésre, valamint a kérelmek gyors központi 
ellenőrzésére és a kérelmezővel kapcsolatos előzménykeresésre van lehetőség. Az új 
vízumrendszer használatával megalapozottabb és gyorsabb lesz a hatósági döntéshozatali 
eljárás, növekszik a hamis, vagy hamisított okiratok felfedési aránya, ami növeli a 
vízumkiadás biztonságát, segíti a migrációs kockázati tényezőt jelentők kiszűrését, hozzájárul 
az illegális migráció visszaszorításához. 
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A Külső Határok Alap segítségével Magyarország felkészült a biometrikus személyazonosítás 
ujjnyomat és útiokmány összevetésén alapuló működtetésére, az ujjlenyomatok adatai 
cseréjének gyorsítására és javítására a nemzeti ujjlenyomat-adatbázisokhoz való közvetlen 
elektronikus hozzáférés segítségével, a gyors személyazonosítás és bűnügyi nyomozás 
megkönnyítése céljából. 

A Külső Határok Alap terhére megvalósuló képzések nyomán a hivatalnokok megfelelnek 
annak az elvárásnak, hogy megfelelő célzott szakmai háttérrel rendelkezzenek. Egyértelmű 
képzési koncepció során kerül tudásuk fejlesztésre, melynek részei a gyakorlati képességek, a 
jogszabályok ismerete, az idegen nyelvek elsajátítása egyaránt.  

Kijelenthető, hogy a Külső Határok Alap hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország a külső 
határok biztonságát a komplex európai biztonsági rendszer megbízható pilléreként kezelje. A 
magyar határbiztonsági rendszer adaptálta a haladó schengeni vívmányokat, azokat 
gazdagította is, a legkorszerűbb eszközöket és technológiát telepítette a külső határokra, és 
határain túl elhelyezkedő konzuli képviseletekre. 

A Svájci Alap keretében megvalósuló projektötletek közvetlenül szolgálják a Svájci-Magyar 
Együttműködési Programban foglalt célkitűzések megvalósítását. Közvetlen összefüggésben 
állnak a kormányprogrammal, különös tekintettel egyrészt a közbiztonság növelésére, a 
bűnmegelőzés erősítésére, a lakosság biztonságérzetének növelésére, másrészt az energia-
hatékony épületekre irányuló európai kezdeményezés megvalósulására, a zöldtechnológiák 
támogatására, az új és felújított épületekben az energia-hatékony rendszerek és anyagok 
fejlesztésére. 
 
2. Menekültügyi ágazat 

Az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, valamint a Visszatérési Alap 
célkitűzései összhangban vannak a Nemzeti együttműködés programja közbiztonság 
helyreállítása, az állampolgárok biztonságának megteremtése kapcsán megfogalmazott 
célkitűzéssel, valamint a Magyar Köztársaságnak a szabadság, biztonság és a jog 
érvényesülése térségében való együttműködésére vonatkozó 2009-2014 közötti kormányzati 
stratégiájáról szóló 1057/2009. (IV. 24.) Korm. határozat IV. fejezet 2. cím III. Legális, 
illegális migráció és menekültügy alcím h) pontjában megfogalmazottakkal, amely szerint a 
migráció globális megközelítése keretében aktív szerepet kell vállalnia az illegális migráció 
elleni hatékony küzdelemben és a migráció területén a valós hazai munkaerő-piaci igények 
figyelembevételével kell a legális migrációt előmozdítani. 

Az Európai Menekültügyi Alapnak az 573/2007/EK határozat 3. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott minden egyes célkitűzése esetében az iránymutatások különösen érvényre 
juttatják a Közösség prioritásait annak érdekében, hogy a Közös Európai Menekültügyi 
Rendszer (a továbbiakban: KEMR) végrehajtását előmozdítsák. A KEMR alapvető 
célkitűzése az, hogy igazságos feltételeket teremtsen egy olyan rendszer révén, amely a 
valóban védelemre szorulóknak valamennyi tagállamban egyforma feltételek mellett nyújt 
magas szintű védelmet, de egyúttal tisztességesen és hatékonyan tud foglalkozni azokkal is, 
akikről bebizonyosodik, hogy nem szorulnak védelemre. Ebben az összefüggésben az Európai 
Menekültügyi Alap a tagállamok számára biztosítja az uniós menekültügyi politika 
végrehajtására tett erőfeszítéseiket támogató eszközt. Az Európai Menekültügyi Alapból 
származó támogatások kiegészíthetik, ösztönözhetik, és katalizálhatják az elérendő célok 
teljesítését, csökkenthetik az egyenlőtlenségeket, és javíthatják a színvonalat. 

Az Európai Unió által támasztott azon igénynek, miszerint a 2011 első félévében Észak-
Afrikában kialakult humanitárius helyzet menekültügyi problémáira reagálva a tagállamok 
fejezzék ki szolidaritásukat az első menedék országaival szemben, Magyarország az 
1139/2011. (V. 12.) Korm. határozatban kötelezettséget vállalt a magyar áttelepítési program 
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megvalósításának megkezdésére. Magyarország  2012-ben egy ötfős családot szándékozik 
bevonni az áttelepítési programba, 2013-ban további 10 fő áttelepítését tervezi. 

Az Integrációs Alap stratégiai iránymutatásait a harmadik országok állampolgárai integrációja 
közös fejlődésének összefüggésében kell értelmezni. A közös megközelítést a tamperei 
Európai Tanács kezdeményezte 1999-ben, amely olyan erőteljesebb integrációs politika 
létrehozására szólított fel, mely a harmadik országok állampolgárai számára az EU-polgárok 
jogaihoz és kötelességeihez hasonló jogokat és kötelességeket nyújt. A 2004. novemberi hágai 
program célkitűzéseivel összhangban az említett stratégiai iránymutatások a nemzeti 
integrációs politikák közös kereten belül történő fokozottabb összehangolásának elősegítését, 
valamint a tagállamok közötti együttműködés előmozdítását írja elő, a szubszidiaritás elvének 
megfelelve. 

A Visszatérési Alap segítségével lehetőség nyílt a Magyarországon lévő elutasított 
menedékkérők, és harmadik országbeli állampolgárok önkéntes és biztonságos, méltóságteljes 
hazatérésének megkönnyítésére, a hazautaztatás körülményeinek javítására. A fenntarthatóság 
érdekében azoknak a migránsoknak, akik pozitívan elbírált üzleti tervvel igazolták, hogy 
tartósan származási országukban maradva, visszailleszkednek az otthoni társadalmi-gazdasági 
folyamatokba, újrakezdési támogatást nyújtott a Visszatérési Alap. 

A Visszatérési Alap lehetővé teszi őrizetben lévő harmadik országbeli állampolgárok fogva 
tartási körülményeinek és mentális/fizikális állapotuk javítását az őrzött szállásokon. 
Lehetőséget biztosít a célcsoport számára ingyenesen igénybe vehető jogi segítségnyújtáshoz 
a Visszatérési Irányelvben megfogalmazott egységes standardoknak megfelelően. 

A Visszatérési Alap a visszatérés különböző területein tevékenykedő szakemberek 
képzésével, tapasztalatcserék és tanulmányutak megvalósításával hozzájárul a tagállami 
kapacitásbővítéshez. 

A Visszatérési Alap támogatása lehetővé teszi, hogy a hazánk területén jogellenesen 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok kitoloncolására, a személyek országhatárra 
szállítására az eddiginél magasabb szakmai színvonalon kerülhessen sor. A kitoloncoltak 
szervezettebb eltávolítása hozzájárul az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet 
időtartamának csökkenéséhez, ezzel együtt a fogvatartottak közérzetének javításához, így a 
rendkívüli események számának csökkenéséhez is, ami magasabb biztonsági szintet 
eredményez. 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Pintér Sándor 
miniszter 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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I. A célok meghatározása, felsorolása  
 
Magyarország fő célkitűzése 2013. évben az elrugaszkodás az euroválság-zónától, az 
államháztartás stabilizálása, államadósság szintjének csökkentése.  
 
A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) fejezet 2013. évi 
költségvetése a kormányprogramban és az akciótervekben megfogalmazott célokkal 
összhangban került kialakításra.  

A NGM felelősségi területei az alábbiak: 
− Nemzetgazdasági stratégia, versenyképesség; kis- és középvállalkozások (a 

továbbiakban: KKV-k); Kutatás, Fejlesztés és Innováció (a továbbiakban: 
K+F+I), 

− Államháztartás, költségvetés, 
− Foglalkoztatáspolitika, 
− Adó- és pénzügyek, 
− Külgazdaság, 
− Belgazdaság. 
 
I.1. Nemzetgazdasági stratégia, versenyképesség , KKV, K+F+I  

A Kormány fontos célkitűzése, hogy Magyarország  a kelet-közép-európai régió egyik 
leginkább vállalkozásbarát országává váljon, ahol a vállalkozások működésének állami 
szabályozása egyszerű és kiszámítható legyen. Cél a vállalkozásokat terhelő 
bürokratikus terhek radikális csökkentése, tisztességes, vállalkozásokat támogató, 
versenyképes üzleti környezet kialakítása, a vállalkozók adminisztrációs költségeinek 
csökkentése és az üzleti környezet minőségében közép-európai éllovas pozíció 
megszerzése. Mindehhez hozzátartozik az is, hogy külső segítség igénybevétele nélkül 
lehetővé váljon egy családi vállalkozás bürokratikus terheinek ellátása. 

A Kormány a gazdaság tartós növekedési pályára állítása érdekében fontos szerepet 
szán a tudomány-, technológia- és innováció-politika hazai adottságokra épülő 
hatékonyabbá tételére. A Kormány az innovációra ösztönző szabályozási környezet 
kialakítására törekszik és az ide tartozó stratégiák megújításán dolgozik. Ezek legfőbb 
célja a vállalati innováció jelenlegi szűk bázisának szélesítése. Ennek érdekében 
különösen fontos a vállalati működés nem-technológiai területein történő újítások 
ösztönzése; a KKV-k innovációs tevékenységének támogatása; az innovációs célú 
együttműködések bátorítása.  

A gazdaság versenyképessége és a társadalom megerősödése szempontjából alapvető 
fontosságú, hogy az ország területileg is kiegyensúlyozottan fejlődjön. A 
gazdaságpolitika céljainak elérését a területi tervezés és a megyék, települések 
szerepvállalása erősíti. Fontos, hogy az ország legtöbb területéről elérhetőek legyenek 
a munkahelyeket biztosítani tudó városi központok, hogy ne alakuljanak ki végletesen 
elöregedő és elnéptelenedő térségek, a különböző adottságú térségek ki tudják aknázni 
saját adottságaikat versenyképességük erősítéséhez. Korunk kihívásainak kezeléséhez 

291



(pl. gazdasági válság, népességfogyás és öregedés, bizalomhiány, társadalmi krízisek) 
és a kormányzat célkitűzéseinek eléréséhez a különböző térségek eltérő formában 
tudnak eredményesen hozzájárulni. A területileg kiegyensúlyozott fejlődés a 
kormányzat egészének és az önkormányzatoknak a közreműködését igényli, 
együttműködve a piaci szféra szereplőivel. Ehhez egyfajta iránytűre, egy 
területfejlesztési stratégiára van szükség, valamint arra, hogy e stratégia mentén a 
különböző szereplők tevékenységének területi összehangolása megtörténjen. Egységes 
helyi, területi és országos szinten megvalósuló tervezésre és a határokon is átívelő 
együttműködésekre van szükség. 
 
I.2. Államháztartás, költségvetés 

Az államháztartásnak öt fő feladata van: allokáció (erőforrások használata), elosztás, a 
gazdasági egyensúly megőrzése, önfenntartás, és e feladatok ellátásához szükséges 
jogi keret kialakítása. Az ágazat alapvető célja az államháztartás működésével 
kapcsolatos kormányzati politika érvényesítése. A költségvetési politika legfontosabb 
feladata, hogy a pénzügyi egyensúly megteremtésével elősegítse a gazdasági 
növekedést és a magyar állam versenyképességének javítását. A magyar állam és a 
hazai gazdaság egyik legnagyobb problémája az ország túlzott mértékű 
eladósodottsága, ami veszélyezteti a költségvetési egyensúlyt. Ezért a kormányzati 
gazdaságpolitika kiemelt jelentőséget tulajdonít az államadósság csökkentésének. 

A közpénzek elköltésének résztvevője és egyben felügyelője is a Magyar 
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár). Feladata a közpénzek útjának nyomon 
követése, hogy jogosulatlan kifizetések ne történjenek. A Kincstár felelős az állami 
költségvetés végrehajtása során a pénzforgalom lebonyolításáért és az 
elszámolásokért. Folyósítja a család- és szociális támogatásokat, valamint ellenőrzi az 
igénybevétel jogosságát. Biztosítja a központi költségvetésből juttatott támogatásokat 
a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások és az egészségügyi 
intézmények részére, és ellenőrzi azok felhasználását. Folyósítja és ellenőrzi az EU-s 
és hazai támogatásokat, a jogosulatlanul kiutalt támogatásokat visszaköveteli. 

I.3. Foglalkoztatáspolitika 

A magyar gazdaság egyik legfontosabb strukturális problémája a nemzetközi 
összehasonlításban kirívóan alacsony aktivitás és foglalkoztatottság. A magyar 
Kormány ezért a foglalkoztatás bővítését határozta meg a legfontosabb gazdaság-, 
fejlesztés- és társadalompolitikai céljaként. 2013-ban  a legfontosabb 
foglalkoztatáspolitikai célkitűzés, hogy a munkaerőpiacon legálisan foglalkoztatottak 
száma növekedjen, ezen belül érzékelhetően javuljon a  fiatal pályakezdők 
foglalkoztatása. Feladat továbbá, hogy az aktív korú idősebb korosztály nagyobb 
mértékben vegyen részt a munkaerőpiacon, az álláskeresők megfelelő támogató 
szolgáltatásokban részesüljenek a mielőbbi elhelyezkedésük és a 
foglalkoztathatóságuk javítása érdekében, a munkaerő készségei jobban igazodjanak a 
munkaerő-piaci igényekhez, a munkaerő-kereslet élénküljön, valamint a 
munkaerőpiactól legtávolabb levők is esélyt kaphassanak a munkaerő-piaci aktív 
részvételre. 
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Ennek elősegítésére tovább kell folytatni a  jó eredményeket mutató, az Európai 
Szociális Alap (a továbbiakban: ESZA) által társfinanszírozott aktív munkaerő-piaci 
programokat,  amelyek a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok 
tartós elhelyezkedési esélyeinek növelését, illetve a nyílt munkaerőpiacra való 
visszatérését szolgálják. A programokkal összhangban meg kell erősíteni a 
végrehajtásban kulcsszerepet játszó Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (a 
továbbiakban: NFSZ) kapacitásait, folytatni kell az NFSZ fejlesztését, 
hatékonyságának javítását célzó programot is.  

Az Új Munka Törvénykönyve 2012. júliusban életbe lépő szabályainak alapján új, a 
magyar munkaerőpiac rugalmasságának javítása és a rugalmas foglalkoztatási formák 
elterjesztése is kiemelt feladat lesz a következő években, továbbá lehetőséget biztosít a 
kormánynak, hogy differenciált minimálbért állapítson meg. 

Az ESZA támogatásával elő kell segíteni a vállalatoknál a rugalmas foglalkoztatási és 
munkavégzési formák elterjesztését, valamint a rugalmas munkaszervezési módokat, 
magánéleti kötelezettségeket figyelembe vevő humánpolitikát.  

I.4. Adó- és pénzügyek  

Az adózás a társadalom egyik legfontosabb közpolitikai kérdése, hiszen minden 
állampolgár számára fontos, hogy a társadalom közös költségeit fedező adókat az 
állam milyen eloszlásban kívánja az egyes társadalmi rétegek, gazdasági csoportok 
vállára helyezni. Az adórendszer egészének, az egyes adónemek szabályainak 
átláthatónak, világosnak, állandónak, egyszerűnek, hatásait tekintve célzottnak kell 
lennie. A gazdasági növekedést és a társadalmi célok megvalósítását elősegítő 
adórendszer megteremtése mára kulcskérdéssé vált.  

A következő évre vonatkozó szabályozási változásokat két szempont határozza meg. A 
kedvezőtlen világgazdasági körülményekre való tekintettel az államadósság 
csökkentésének elemi érdekét szem előtt tartva biztosítani kell a kitűzött hiánycél 
biztosításához szükséges költségvetési bevételeket. 

Másrészt az adópolitikai lépések – az ország jelenlegi nehéz gazdasági és költségvetési 
helyzetének ellenére – a forgalmi jellegű adók szerepének további növelésével – 
továbbra is az arányos és egységes adórendszer megteremtésére, a munkát terhelő 
adók csökkentésére, a vállalkozások terheinek mérséklésére, a magyar cégek 
versenyképességének javítására irányulnak. E tekintetben rendkívüli fontossággal bír 
az adószerkezet és az adószabályok, az adóadminisztráció egyszerűsítése, mégpedig az 
elvonási csatornák számának csökkentésével, az egyes adózási szabályok világossá, 
áttekinthetővé tételével. Ez utóbbi kapcsán kiemelt cél a mikro- és kisvállalkozások 
adózási környezetének jelentős mérvű javítása, egyszerűsítése. 

I.5. Külgazdaság 

A külgazdaság fő feladata, hogy hozzájáruljon Magyarország növekedési, 
foglalkoztatási és egyensúlyi céljainak eléréséhez, azaz az új munkahelyek 
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teremtéséhez, a külső egyensúly javításához, a külső adósság terheinek 
csökkentéséhez, a finanszírozás biztonságának megteremtéséhez, a hazai tulajdonú 
KKV-k megerősítéséhez, valamint a magyar gazdaság és a szomszédos országok 
határon átnyúló együttműködésnek a (mint nemzetpolitikai célkitűzés) fejlesztéséhez; 
általában a magyar gazdaság versenyképességének a növekedéséhez. A nemzetközi 
munkamegosztásban rejlő előnyök kihasználása egyben járuljon hozzá a költségvetés 
pozícióinak javulásához, az éves költségvetési hiány mérsékléséhez, az 
adósságállomány csökkenéséhez. 

A hagyományos partnerekkel fenntartott gazdasági kapcsolatok megtartása és 
továbbfejlesztése mellett fokozottan törekszünk más, Magyarországtól földrajzilag 
távol eső viszonylatokba irányuló aktivitásunk fokozására, a már működő 
intézményrendszer tevékenységének fenntartása és rugalmassá tétele mellett olyan új 
intézményi formákat is bevezetve, mint a kereskedőházak. 

A földrajzi diverzifikáció során kiemelt területek a gyorsan növekvő keleti államok 
(Kína, India, Oroszország), a visegrádi országok, a Kárpát-medence országai. Ezen 
országokban növelni kell a Magyarország hagyományos exportpiacain tevékenykedő 
cégek kiviteli tevékenységére való „rákapcsolódás”-t is.  

Elő kell segíteni a hazai tulajdonú kis- és közepes méretű vállalkozások nemzetközi 
piacokon való szerepének növekedését. Ezt a célt szolgálja a kereskedőházak 
létrehozása és a klaszteresedés elősegítése is.  

A kereskedőház integrátor jellegű szervezet, amelynek létrehozása a hazai KKV-k 
külpiacokra jutásának segítését célozza, a forráshiánnyal, piaci- és idegen nyelvi 
ismeretek hiányával, külkereskedelmi gyakorlat hiányával jellemezhető termelőktől 
gyűjtve össze az árukat, és juttatva el a piacokra. 

A klaszteresedés elősegítése további lendületet ad a KKV-knak a külpiacon való 
megjelenéshez szükséges gazdasági erő és tudás előteremtésével. A folyamat 
elősegítésében fontos szerepet játszik - az EU által elfogadott és támogatott - Klaszter 
Együttműködés középtávú, 2011-2014-re szóló projektje, a ClusterCOOP. 

A befektetés- és exportösztönzés célja, hogy állami eszközök felhasználásával segítse 
elő a magyar vállalatoknak a Kárpát-medencei célterületekre irányuló üzleti 
befektetéseit. Fontos célkitűzés, hogy az állami befektetés-ösztönző programok 
mellett, a magántulajdonban lévő kockázati tőke társaságok és a kereskedelmi bankok 
is bekapcsolódjanak a programokba. A legfontosabb eszközök ebben a tekintetben a 
regionális klaszterképződés támogatása, a Kárpát-medencei célterületeken működő, a 
magyar tulajdonban lévő KKV, illetve stratégiai jelentőségű (kiemelt) programelemek 
támogatása, a határ menti infrastruktúra- és közlekedésfejlesztés, a Kárpát-medencei 
szak- és felnőttképzés támogatása, a szubszidiaritás elvére építve a regionális 
gazdasági fejlesztési lehetőségek feltérképezésére szolgáló kutatóműhelyek 
létrehozása, valamint az agrárium területén való együttműködés bővítése a szomszédos 
országokkal. 
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Ahhoz, hogy Magyarország a Kárpát-medence gazdasági, pénzügyi és kulturális 
központjává váljon, fontos a szomszédos országok – elsősorban magyarok lakta –
területeivel folytatott gazdasági együttműködés. Az egységes Kárpát-medencei 
gazdasági térség irányába tett egyik legfontosabb lépés a Kárpát Régió Üzleti Hálózat 
létrehozása, mely a magyar kamarai rendszer vegyes kamaráira, tagozataira, az állami 
kereskedelemfejlesztés több évtizedes tapasztalatára, valamint a térségben működő 
régiós gazdasági fejlődésben érdekelt vállalkozásokra alapozva épül ki. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal (a továbbiakban: 
HITA)  stratégiai szövetségben fogja kiépíteni és üzemeltetni a tíz határon túli 
helyszínen létrejövő irodát. 

A kormányzati munkamegosztásban a Nemzetgazdasági Minisztérium feladat- és 
hatáskörébe tartozik a kormány külgazdaság politikájának kialakítása, a külgazdasági 
szakdiplomaták szakmai tevékenységének irányítása, a kereskedelemfejlesztést és 
befektetés-ösztönzést segítő HITA irányítása. 

Kiemelt fontosságú az exportfinanszírozás eszközrendszere, mert az állam ezeken 
keresztül segíti a magyar exportőröket. A nemzetgazdasági miniszter gyakorolja a 
felügyeleti és tulajdonosi jogokat a Magyar Export-Import Bank Zrt. (a továbbiakban: 
Eximbank) és Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (a továbbiakban: MEHIB) felett, mely 
intézmények célja, hogy az érintett vállalkozások számára piacképes, hatékony és az 
Európai Unió (a továbbiakban: EU) versenyjognak és WTO szabályoknak megfelelő 
pénzügyi konstrukciókat nyújtson részben állami, részben EU-s forrásokból. 

A Kötött segélyhitelezés területén kialakított kapcsolatok fenntartása és 
továbbfejlesztése mellett fontos a segélyhitelezési tevékenység külgazdasági 
stratégiában foglaltakkal összhangban álló relációs és szektorális bővítése, ennek révén 
a nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében a hazai vállalkozások 
exportlehetőségeinek bővítése. Fontos cél a projektek megvalósítása során a magyar 
vállalkozói hányad növelése.  

I.6. Belgazdaság 

Kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a magyar gazdaságban a 
mikrovállalkozások, a KKV-k, hiszen a működő összes vállalkozás 99,9%-át ez a 
szektor képviseli. Ezen vállalkozások az üzleti szférában foglalkoztatottak 73,8%-ának 
biztosítanak munkát. A bruttó hozzáadott értéknek több, mint a felét állítják elő. 
Annak érdekében, hogy a KKV-k szerepe a gazdaságban erősödjön, szükséges a 
működési feltételeik javulását szolgáló kormányzati stratégia végrehajtása, nyomon 
követése. 

Az építésgazdaság nemzetgazdaságban betöltött szerepe jelentős mind a bruttó 
nemzeti össztermék (GDP) előállításában, mind pedig a foglalkoztatás szempontjából. 
Teljesítménye döntően befolyásolja az ország fenntartható gazdaságát, továbbá 
jelentős hatása van az ország lakosságának egészségi állapotára, hazánk turisztikai 
vonzerejére és környezetünkre is. 
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A munkaerő rugalmassága, mobilitása és hatékonysága, valamint a vállalatok 
termelékenysége a megfelelő kialakítású és elhelyezkedésű épületek minőségének és 
elérhetőségének függvénye. Az otthonteremtés a nemzetstratégia része, kiemelt 
társadalom- és gazdaságpolitikai feladat. A lakáshoz jutás esélye, a lakhatás 
körülményei alapvetően befolyásolják a családok életminőségét, gyermekvállalási 
kedvét, továbbá a munkához való viszonyt is. 

A turizmus a magyar gazdaság egyik meghatározó, szolgáltató ágazata, mind a GDP-
hez való hozzájárulás, mind a foglalkoztatás vonatkozásában. A gazdaságfejlesztési és 
munkahely-teremtési szemponton túl a turizmus elősegíti a helyi hagyományok 
fennmaradását, a kulturális és természeti értékek bemutatását, javítja az országról 
kialakult képet és jelentős szerepe van az elmaradott térségek felzárkóztatásában, a 
vidéki népesség megtartásában is. A turizmus állami irányítása elsősorban az ágazat 
fejlesztési stratégiájának megalkotását, jogszabályi- és közgazdasági környezetének 
alakítását, valamint nemzetközi kapcsolatrendszerének ápolását, működtetését jelenti. 

A piacok védelmének fontos eszköze a fogyasztóvédelem, melyre a Kormány kiemelt 
figyelmet fordít. Az állam feladatai közé tartozik a fogyasztók megóvása a gyenge 
minőségű, egészségre és az emberi biztonságra is veszélyes termékektől, továbbá 
fontos feladata az ezzel kapcsolatos tájékoztatási rendszerek kialakítása. A Kormány 
célként fogalmazza meg a különféle termékek ellenőrzését, a termékek biztonságát és 
a fogyasztói érdekek érvényesítését. 

Magyarország IV. középtávú (2014-ig tartó) Fogyasztóvédelmi politikájának egyik 
alappillére a fogyasztóvédelmi civil szervezetek jövőbeni tevékenysége. A stratégia 
kimondja, hogy „a civil fogyasztóvédelmi szervezeteket az eddigieknél 
következetesebben be kell vonni az innovatív módszerek kidolgozásába, 
fogyasztóvédelmi problémák megoldásába. A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó 
egyesületek döntő szerepet játszanak a tudatos fogyasztói magatartás kialakításában.” 

Polgári szerződéses jogviszonyban a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóságok 
nem járhatnak el fogyasztói panaszügyekben, ezért a békéltető testületi eljárás az 
egyetlen lehetőség és fórum a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy bíróságon 
kívüli rendezésére. A békéltető testületek ingyenesen igénybe vehetők és az ország 
egész területén hozzáférhető alternatív vitarendezési fórumok, a megyei (fővárosi) 
kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testületek. A fogyasztóvédelmi 
törvény módosítása értelmében nagyobb ügyszámnövekedés várható, mivel  a civil 
szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis és középvállalkozások is 
fogyasztónak minősülnek a békéltető testületi eljárások során, így a természetes 
személyeken kívül pl. a KKV-k is békéltető testületi eljárást kezdeményezhetnek. 
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013. évben 

     millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
 

Bevétel 
 

Támogatás 
 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

Költségvetési szervek 41 913,3 9 618,0 32 295,3 5 988 
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

22 386,2 0,0 22 386,2 0,0 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

A XV. NGM fejezet a kormányprogramban meghatározott, a hatályos jogszabályok 
által a hatáskörébe utalt feladatokat az általa irányított intézményrendszer 
működtetésén és fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásán keresztül valósítja 
meg. 

A fejezeti intézményrendszerben a tervek szerint változásra nem kerül sor a jövő 
évben. 
 
01. cím Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatása 
 
Az NGM igazgatása teljes támogatási előirányzata 6 742,6 millió forint, tervezett 
bevétele 739,2 millió forint, azaz összesen 7 481,8 millió forint kiadási előirányzattal 
gazdálkodik. A 2013. évi költségvetési javaslat az intézmény engedélyezett 
létszámkeretét 810 főben állapította meg.  
 
Az NGM feladatait az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint 
az Alapító Okiratában foglaltak alapján látja el.  
Felelősségi területei közé tartozik   

− az adó- és pénzügyek, 
− az államháztartás és költségvetési politika, 
− a gazdaságszabályozás,  
− a foglalkoztatáspolitika, 
− a nemzetgazdasági stratégia és versenyképesség, a KKV-k támogatása, a K+F 

stratégia kidolgozása, továbbá 
− a tervezéskoordináció. 

A fentiek alapján az NGM felelős a hazai gazdaságpolitika irányvonalának 
meghatározásáért, hosszú távú gazdaságpolitikai stratégiák, területfejlesztési 
koncepciók kidolgozásáért, valamint a nemzetgazdasági stratégia végrehajtásáért. 
Összhangban a kormányzati intézkedésekkel az NGM foglalkozik olyan kiemelkedő 
jelentőségű területekkel, mint a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés 
ösztönzése, a gazdaság szabályozási rendszerének ésszerűsítése, a versenyképesség 
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javítása, az államadósság csökkentése, a költségvetés megalkotása, a hatékony és 
családbarát adórendszer, valamint a vállalkozóbarát környezet megteremtése.  

Fő célja, hogy a rendelkezésére álló gazdaságpolitikai eszközökkel és az uniós 
források hatékony felhasználásával elősegítse egy, a globalizálódó világgazdasági 
környezetben versenyképes, magas hozzáadott értéket előállító, tudásalapú gazdaság 
kialakulását. 
 
2013. évi változások 
 
Az intézmény a 2013. évi előirányzatait az aktuális prioritásoknak megfelelő feladatai 
alapján a költséghatékonysági szempontok figyelembevételével állította össze.  
 
A 2013. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
− A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó 

szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. 
rendelet 6. § (2) bekezdése a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: 
NMH) feladatkörébe sorolja a – korábban az NGM feladata közé tartozó – 
Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerének (a továbbiakban: MKIR) 
működtetését, ezért 17,0 millió forint az NMH költségvetésébe került 
betervezésre. 

− Az NGM protokoll konyhai feladatokat ellátó KEF munkatárs illetményének 
rendezéséhez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) 
költségvetésében 2,6 millió forint került betervezésre. 

− A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes 
intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat) alapján 52,2 millió forint zárolásra került 
a költségvetési hiánycél biztosítása érdekében. 

− A feltételes adóból és az ideiglenes külföldi kiküldetések térítéseiből adódóan 
100,0 millió forinttal alacsonyabb összegű saját bevétel került tervezésre. 

− 8 fő létszámbővítés került betervezésre a magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért 
és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős 
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1522/2011. (XII. 30.) Korm. 
határozat 5. pontjának megfelelően. 

millió forintban 
01. cím Nemzetgazdasági 
Minisztérium igazgatása 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi 
módosított előirányzat 

7 653,6 839,2 6 814,4 802 

Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott 
feladat 
- NMH-nak MKIR rendszer 
működtetése miatt 

-17,0 0,0 -17,0 0 
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- KEF-nek protokoll konyhai 
tevékenység megszervezése 
miatt 

-2,6 0,0 -2,6 0 

Fejezeti kezelésű 
előirányzatról átvett feladat 

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások  
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

-52,2 0,0 -52,2 0 

- bevételi lemaradás miatti 
bevételcsökkenés 

-100,0 -100,0 0,0 0 

- külgazdasági titkársági 
feladatok 

0,0 0,0 0,0 8 

Többlet  0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt 
előirányzat 

7 481,8 739,2 6 742,6 810 

 
 
02. cím Nemzeti Innovációs Hivatal 
 
A Nemzeti Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NIH) a 2013. évi 1 284,0 millió forint 
összegű kiadásait 1 274,0 millió forint összegű támogatási előirányzatból és 10,0 
millió forint bevételből tervezi finanszírozni. A feladatai ellátásához 100 fő 
engedélyezett létszám áll a rendelkezésére. 
 
Magyarországon az egyik alapvető cél egy tudásalapú társadalom kialakítása, ahol a 
K+F+I kiemelt szerepet tölt be. A gazdasági növekedés alapvető és legjelentősebb 
tényezője a kutatás és az innováció, ezért erősíteni szükséges az innovációs és 
technológiai együttműködéseket a gazdaságilag fejlett országokhoz történő felzárkózás 
érdekében. E célok megvalósításában jelentős szerepet vállal a NIH. 
 
A NIH a kutatás-fejlesztés és az innovációs politika előkészítője és eszköze. 
Feladatkörébe tartozik a tudomány-, technológia- és innováció-politika kidolgozásában 
és megvalósításában való közreműködés, valamint ezek érvényesítéséhez szükséges 
állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása. A NIH feladat- és 
hatáskörét a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010.  
(XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza, amely szerint a NIH feladata: 
 
- a tudomány-, technológia- és innováció-politika kidolgozásában és 

megvalósításában való közreműködés, valamint az érvényesüléséhez szükséges 
állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása; 

- a tudomány-, technológia- és innováció-politika érvényesülését elősegítő 
kormányzati információs és elemző tevékenység ellátása, ideértve a statisztikai, 
valamint a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúra adatbázisának 
fenntartását; 
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- a tudomány-, technológia- és innováció-politika területén folyó nemzetközi, illetve 
európai integrációs együttműködés szakmai feladatainak ellátása; 

- A kutatás-fejlesztés területén megvalósuló magyarországi befektetések ösztönzése 
a HITA-val együttműködésben; 

- A KKV-k innovációs tevékenységének ösztönzése és innovációs képességének 
fejlesztése, valamint a fiatal innovatív vállalkozások inkubációjának elősegítése; 

- A hazai kutatás-fejlesztési eredmények nemzetközi piacra juttatásának ösztönzése 
a HITA-val együttműködésben, különös tekintettel a KKV-k külpiacra lépésének 
segítésére; 

- A hálózatosodás és kutatási együttműködések támogatása hazai és nemzetközi 
szinten egyaránt; 

- Az adaptív és a nem-technológiai innovációs tevékenységek ösztönzése elsősorban 
a KKV-k körében. 

 
2013. évben új feladatként jelentkezik a Horizont 2020 rendezvényeinek előkészítése, 
azokon való aktív részvétel, illetve a TéT Obszervatórium rendszerének további 
fejlesztési feladata. Ez utóbbi feladatokhoz kapcsolódóan végzi az intézmény az 
innovációval kapcsolatos adatok rendszerezett összegyűjtését és elemzését. Tervei 
között szerepel többek között a primer adatgyűjtés, valamint azok feldolgozása, 
elősegítve a nemzetgazdaság szempontjából fontos egységes nemzeti K+F+I mutatók, 
konjunktúra index kidolgozását és K+F+I riportok elkészítését. Adatgyűjtő és elemző 
tevékenységével kiszolgálja mind a kormányzat stratégiai tervezésének és 
jogalkotásának, mind a magyar KKV szektor és esetlegesen a nemzetközi szervezetek 
információ igényét. 
A főbb feladatok keretén belül a nemzeti K+F stratégia-alkotásban továbbra is 
kiemelkedő szerepet kap. Az intézmény aktívan részt vesz a nemzetközi K+F 
tevékenységben, valamint különös figyelmet fordít a külhoni gyakorlatok és K+F+I 
trendek megismerésére, részt vesz a stratégia-alkotó munkákban és előkészítésben, a 
tapasztalatok felhasználásában a hazai stratégia alkotás során. Fokozottabb figyelmet 
fordít a tárgyév során a szakmai kompetenciájába tartozó előadások tartására, a 
régióba kihelyezett rendezvényeken való részvételére, EU-s képviselet ellátására. 
Közreműködik továbbá tudományos területeken a magyar kutatók ösztöndíjainak és 
nemzetközi együttműködési projektjeinek előkészítésében. A fentieken túl a hivatal 
kiemelkedő szerepet játszik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által indított K+F 
állásfoglalások kialakításában, amely során tevékenyen részt vesz az egységes szakmai 
vélemény megalkotásában az érintett kb. 8-900 vállalat és egyéb szervezet innovációs 
elképzeléseit illetően. 
 
A NIH a hazai régiók K+F+I stratégiájának kialakításában aktívan részt vesz, 
összhangban a nemzeti stratégiával és a nemzetközi szerepvállalással. Közreműködik a 
régió kutatás-fejlesztésben és innovációban érdekelt szervezeteinek hálózatépítésében, 
állandó kapcsolatot tart azok képviselőivel, valamint a vállalati és az önkormányzati 
szektor szereplőivel. Megbeszéléseket, workshopokat és információs napokat szervez 
a régiók kutatás-fejlesztésben és innovációban érdekelt szervezeteinek képviselőivel, 
KKV-k vezetőivel. 
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Az innovációs területen legfőbb feladata a szakmai koordináció mind magyarországi, 
mind nemzetközi viszonylatban a K+F+I területén érintett valamennyi szereplővel.  A 
K+F+I-vel kapcsolatos valamennyi kérdésben kiemelt szerepe van a NIH 
stratégiájának, állásfoglalásának és szerepvállalásának, s ennek keretén belül szakmai 
támogatást nyújt az alábbi területeken: 
− K+F+I stratégia szakmai koordinációja és tervek kidolgozása, 
− pályázati kiírások elkészítése, a kapcsolódó rendezvények megszervezése és 

megtartása, 
− hazai K+F+I partnerekkel szakmai kapcsolattartás, K+F-hálózatok koordinálása, 
− nemzetközi szintű tudásközpont-támogató programok kialakítása, 
− TTI politika képviselete EU-s szinten, 
− a KKV-szektorban ösztönző programok kidolgozása, implementálása, tudás- és 

technológia-intenzív KKV közvetítése kockázati tőkealapokhoz, 
− inkubációs programok kidolgozása a fiatal innovatív vállalkozások számára, 
− részvétel az innovációs adóösztönző programok szakmai hátterének 

kidolgozásában. 
 
2013. évi változások 
 
Az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat szerinti zárolás 18,1 millió forintos 
csökkenést okoz a dologi kiadások kiemelt előirányzaton. A Nemzeti Távközlési 
Gerinchálózat finanszírozására 5,5 millió forint kerül átadásra az NFM részére a 
1137/2012. (V. 3. ) Korm. határozat alapján. Az intézmény jövő évi költségvetése 
tartalmazza a brüsszeli iroda létrehozásával és működtetésével kapcsolatos költségek 
fedezetét 90,0 millió forint összegben. Ez a forrás a két fő tartósan kiküldött és az 
ideiglenes kiküldött gyakornokok tevékenységéhez biztosít forrást. Az intézményi 
gazdálkodás során 10,0 millió forint bevétel keletkezik az EU-s kiutazások útiköltség 
térítéséből adódóan. 
 
A 2013. évi előirányzatok alakulása 

   millió forintban 
02. cím Nemzeti Innovációs 

Hivatal 
Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi 
módosított előirányzat 

1 207,6 0,0 1 207,6 100 

Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott 
feladat:  
1137/2012. (V. 3.) Korm. 
határozat szerint Nemzeti 
Távközlési Gerinchálózat 
finanszírozása 

-5,5 0,0 -5,5 0 

Fejezeti kezelésű 
előirányzatról átvett feladat 

0,0  0,0  0,0  0 
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Egyéb változás:  
1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

-18,1 0,0  -18,1 0 

Többletek: 
– Többletbevétel – EU 

forrásból  útiköltség 
térítés  

− NIH KFI Iroda Brüsszel 
létrehozása  

 

10,0 
 
 

90,0 

10,0 
 
 

0,0 

0,0 
 
 

90,0 

0 
 
 

0 

2013. évi javasolt 
előirányzat 

1284,0 10,0 1 274,0 100,0 

 
 
03. cím Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
 
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) teljes 
támogatási előirányzata 332,9 millió forint, tervezett bevétele 1 590,3 millió forint, 
azaz összesen 1 923,2 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodik, engedélyezett 
létszámkerete 234 fő. 
 
Az MKEH szakmai feladatait elsősorban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. 
(XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet), 
valamint a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes 
szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet határozza meg. 
A fenti jogszabályok alapján a Hivatal főbb szakmai tevékenysége a kereskedelmi, 
államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatás-felügyeleti hatósági, bizonyos 
kereskedelmi, piacfelügyeleti, közraktározás-felügyeleti, nemesfémvizsgáló és –
hitelesítő hatósági, valamint mérésügyi hatósági és műszaki biztonsági hatósági 
feladatok ellátása.  
 
Ennek során az intézmény: 
− Az EU nemzeti hatóságaként ellátja az Unió közös kereskedelempolitikájának 

hazai végrehajtásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 
− Részint a hazai, részint pedig az EU jogszabályok alapján ellátja az EU és hazánk 

kül- és biztonságpolitikájával összefüggő haditechnikai és kettős felhasználású 
termékek külkereskedelmével kapcsolatos összes engedélyezési és ellenőrzési 
feladatot, valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai 
szolgáltatások nyújtásának engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 
Kijelölt nemzeti hatóságként felügyeli, ellenőrzi a kábítószer-prekurzorok 
forgalmazását, továbbá a közrend, a közbiztonság és egyes oltalom alá eső állatok, 
növények védelme érdekében behozatali, kiviteli engedélyezési feladatokat lát el. 
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− Végzi az állami-mérésügyi feladatokat a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. 
törvényből és a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) 
Korm. rendeletből, valamint egyéb jogszabályokból következően. 

− Hazai jogszabályok alapján ellátja a kereskedelem, idegenforgalom és 
közraktározás területén a vállalkozások piacra lépésével összefüggő jogszabályi 
előírások betartásával kapcsolatos (engedélyezési, nyilvántartásba vételi, 
ellenőrzési, piacfelügyeleti) hatósági igazgatási feladatokat, továbbá a nemesfém 
tárgyak és termékek vizsgálatát, hitelesítését és nemesfémtartalmuk tanúsítását a 
külön jogszabályokban meghatározottak alapján. 

− A műszaki biztonsági területen az MKEH a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 
alapján kijelölt műszaki biztonsági hatóság és egyben országos illetékességű első 
fokú igazgatási szervezet. 

 
Az MKEH 2012. január 1-jétől ellátja az iparügyekért felelős miniszter szabályozási 
feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében a termékek 
megfelelőség értékelésére jogosult szervezetek kijelölésével és bejelentésével 
kapcsolatos feladatokat a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés j) 
pontja értelmében. 
 
A kijelölő hatóság kötelessége, hogy az egyes jogszabályok szerinti megfelelőség 
értékelés végzésére engedélyt szerzett, kijelölt szervezetek tevékenységét rendszeresen 
ellenőrizze, valamint figyelemmel kísérje, hogy a kijelölt szervezetnél a kijelöléshez 
előírt személyi, tárgyi feltételek folyamatosan rendelkezésre állnak-e, az eljárási 
szabályokat, a függetlenségi követelményeket megtartják-e.  
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény az 
MKEH feladatkörébe utalja a felvonó vagy mozgólépcső létesítésére, üzembe 
helyezésére, rendeltetésszerű használatára, alkalmasságának ellenőriztetésére, 
biztonságtechnikai felülvizsgálatára vonatkozó előírások megszegése miatt a 
közigazgatási bírság kiszabását. 
 
2013. évi változások 
 
A 2013. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
− Az 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Hálózatfejlesztési 

Projekt első fázisának keretében a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 
finanszírozása érdekében 16,4 millió forint az NFM fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatának javára került átcsoportosításra bázisba épülő jelleggel. 

− Az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján 5,3 millió forint zárolásra került. 
− A közhatalmi bevételek soron 1 500,0 millió forinttal kevesebb összeg került 

betervezésre, mely az alábbi okokkal magyarázható: 
- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: 

VET.) 172. §-a úgy rendelkezik, hogy a hálózati engedélyes a törvény 
hatálybalépésétől (2008. 01. 01.) számított öt éven belül kérheti a 
vezetékjog megállapítását, vagy a vezetékjog bejegyzésére alkalmas 
határozat kiadását. A fenti rendelkezésnek megfelelően 2012. december 31-
ével ez a lehetőség megszűnik, vagyis az építésügyi hatóság csak a fenti 
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határidőig beérkezett kérelmeket bírálhatja el. Ennek eredményeként az 
ebből származó igazgatási szolgáltatási díjbevétellel 2013. évben már nem 
lehet számolni. 

- Ugyanez érvényes a VET. 173. §-a szerinti egyszerűsített üzembe helyezési 
eljárásokból származó díjbevételekre is. 

- A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 
módosításai alapján 2013. január 1-jétől a játéktermekben már csak szerver 
alapú pénznyerő automaták működhetnek. Az új típusú szerencsejáték 
eszközök esetében nem lesz mérésügyi engedélyezés, ennek következtében 
kevesebb eljárási díj tervezhető.  

 
millió forintban 

03. cím Magyar 
Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi 
módosított előirányzat 3 444,9 3 090,3 354,6 234 

Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott 
feladat  
1137/2012. (V. 3.) Korm. 
határozat szerint Nemzeti 
Távközlési Gerinchálózat 
finanszírozása 

-16,4 0,0 -16,4 0 

Fejezeti kezelésű 
előirányzatról átvett feladat 0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások 
-1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

-5,3 0,0 -5,3 0 

- bevételi lemaradás miatti 
bevételcsökkenés 

-1 500,0 -1 500,0 0,0 0 

Többlet 0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt 
előirányzat 

1 923,2 1 590,3 332,9 234,0 

 
 
04. cím Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Az NMH 2013. évi kiadási előirányzata 4 666,3 millió forintban, létszáma 445 főben 
került megállapításra. A Hivatal működésének fedezetét támogatási (3 746,6 millió 
forint) és bevételi (919,7 millió forint) források biztosítják. 
 
Az NMH a Foglalkoztatási Hivatal bázisán megalakult központi hivatal, a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi 
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Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) Foglalkoztatási Hivatalba történő 
beolvadásával jött létre. Az NMH  
- egységes szemlélet biztosításával,  
- a foglalkoztatáspolitikai eszközök irányítása, a munkaerő-piaci mobilitást 

elősegítő képzések, valamint az ellenőrzést lehetővé tevő hatósági funkciók 
integrálásával és  

- egy racionálisabb, költséghatékonyabban működő szervezet felépítésével 
a Kormány foglalkoztatáspolitikai céljainak hatékonyabb végrehajtását teszi lehetővé.  
 
Az intézmény a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó 
szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. 
rendelet alapján látja el foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, valamint 
állami szak- és felnőttképzési közfeladatait.  
 
Az NMH foglalkoztatáspolitikai feladatkörében meghatározza a munkaügyi központok 
szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket, valamint koordinálja 
azok munkaerő-piaci tevékenységét.  Ellátja az NFSZ humánerőforrás-fejlesztéséhez 
és belső szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat, elősegíti az ILO, WAPES és EU 
tagságból adódó feladatok végrehajtását. Koordinálja az NFSZ – a személyek szabad 
áramlásához kapcsolódó – feladatainak végrehajtását, valamint közreműködik a 
tagállamok közötti munkanélküli ellátások megtérítésével kapcsolatos feladatokban, 
végzi az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: EURES) magyarországi 
rendszere működtetésének és fejlesztésének feladatait, az adatbázis figyelemmel 
kísérését, kapcsolatot tart az EURES szerveivel. Ügyfélszolgálat keretében 
tájékoztatást nyújt és tanácsadást végez a külföldi munkavállalás, az EURES rendszer, 
illetőleg a külföldön igényelhető és a külföldiek által a Magyarország területén 
igénybe vehető álláskeresési támogatások egyes kérdéseiről. Közreműködik a 
foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás 
előkészítésében. 
 
Felnőttképzési feladatinak ellátása keretében az intézmény végzi a szakmai 
vizsgaügyekkel kapcsolatos vizsgaelnöki kijelölést, a szakmai írásbeli tételkészítést, és 
expediálást, a jogszabályi változásoknak megfelelően a szóbeli tételek kidolgozásának 
közzé tételét, továbbá az országos törzslapnyilvántartást és a szakmai vizsgák 
nyilvántartását. A tárgyévben a minisztériumi igényeknek megfelelően kiadásra 
előkészíti a szakmai vizsgakövetelményeket, valamint a közleményként megjelentetett 
központi programokat, folyamatosan karbantartja az Országos Modultérképet. Ellátja a 
tankönyv minősítés hatósági feladatait, és a szakképzési tankönyvi tartalomelem 
rendszer fenntartását. Működteti a felnőttképzési akkreditációs testületet. 
 
Munkavédelmi, munkaügyi feladatai vonatkozásában végzi a munkavédelmi 
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, és ezzel összefüggésben együttműködik az EU  
tagállamainak munkavédelmi feladatokat ellátó hatóságaival. Biztosítja a 
munkavédelmi felügyelők képzését, továbbképzését a feladataik zavartalan 
ellátásához. 
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Egyéb feladatainak ellátása keretében a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Munkavédelmi Felügyelősége első fokon, a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság 
másodfokon, a külön jogszabályban meghatározottak szerint országos illetékességgel 
ellátja a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítéssel kapcsolatos 
feladatokat. 

2013. évi változások 
 
A 2013. évi kiadási előirányzata 4 616,3 millió forintban, létszáma 445 főben került 
megállapításra. A Hivatal működésének fedezetét támogatási (3 696,6 millió forint) és 
bevételi (919,7 millió forint) források biztosítják. 
 
A 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat alapján 15,4 millió forint kerül átadásra Nemzeti 
Távközlési Gerinchálózat finanszírozására az NFM részére. Ezen fejlesztés a 
költségvetési források takarékosabb felhasználása céljából a Nemzeti 
Hálózatfejlesztési Projekt első fázisát képezi. 
A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács titkársági feladatainak ellátásához 
szükséges intézkedésekről szóló 1473/2011. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 
25,2 millió forint kerül átcsoportosításra a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
részére. 
 
A dologi kiadások 56,7 millió forinttal csökkennek az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat értelmében. 
 
A 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés f) pontja szerint az intézmény 
működteti az MKIR-t. E feladatot eddig az NGM Igazgatása végezte. A feladatellátás 
érdekében az NMH részére 17,0 millió forint forrás került átcsoportosításra.  
 

A hivatal megalakulásával az OMMF szervezetébe integrálódott Országos 
Munkahigiénés és Foglalkoztatás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) 
közalkalmazotti létszámának szolgálati jogviszonya átalakult kormányzati szolgálati 
jogviszonnyá, s az ebből adódó tartósan jelentkező többletkiadások fedezetére 
50,0 millió forint forrás kerül biztosításra. 

Az intézményi előirányzatok 2013. évi alakulásának levezetését a következő táblázat 
mutatja. 

 millió forintban 
04.  cím Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal  
Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi 
módosított előirányzat 

4 696,6 919,7 3 776,9 445 

Változások jogcímenként:         
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Más vagy saját fejezet 
intézménytől átvett/átadott 
feladat   
1137/2012. (V. 3.) Korm. 
határozat szerint Nemzeti 
Távközlési Gerinchálózat 
finanszírozása  
-NGTT feladat ellátásához a 
1473/2011. Korm. határozat 
szerint 

 
 
 

-15,4 
 
 
 

-25,2 

 
 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

 
 
 

-15,4 
 
 
 

-25,2 

0 

-NGM MKIR rendszer 
működtetése 

17,0 0,0  17,0   

Fejezeti kezelésű 
előirányzatról átvett feladat  

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások  
1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

 
 

-56,7 

 
 

0,0 

 
 

-56,7 

 
 

0 
OMFI feladat és létszám 
átadás-átvételéhez 
kapcsolódó költségek 

50,0 0 50,0 0 

2013. évi javasolt 
előirányzat 

4 666,3 919,7 3 746,6 445,0 

 
08. cím Magyar Államkincstár 
 
A Kincstár teljes támogatási előirányzata 16 017,5 millió forint, tervezett bevétele  
6 182,8 millió forint, azaz összesen 22 200,3 millió forint kiadási előirányzattal 
gazdálkodik, engedélyezett létszámkerete 3 947 fő.  
 
A Kincstár feladatait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak határozzák meg. Az Áht.-ban 
meghatározott alaptevékenységei keretében a Kincstár ellátja a központi költségvetés 
végrehajtásával összefüggő, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott 
feladatait. 
  
A Kincstár az Áht.-n kívüli jogszabályokban meghatározott feladatai különösen: 
− ellátja a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap kezelői 

feladatait; 
− ellátja a jogszabályokban meghatározott információszolgáltatási feladatokat a 

kincstári honlapon történő megjelenítéssel, valamint kérelemre történő 
adatszolgáltatás útján; 

− az államháztartásért felelős miniszter, mint kezes meghatalmazása alapján egyes 
hitelkonstrukciókban kiadja a hitelszerződés módosításához szükséges 
nyilatkozatokat; 
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− ellátja a fiatalok életkezdési támogatásával kapcsolatos jogszabályban előírt 
feladatokat; 

− ellátja a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló jogszabályban 
előírtaknak megfelelően a célzott kamattámogatás megállapításával kapcsolatos 
feladatokat; 

− ellátja jogszabályokban meghatározott járadékok és támogatások központi 
költségvetésből történő kifizetésével kapcsolatos feladatokat; 

− az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 66. § (1) bekezdése alapján 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában jogosult a más személy tulajdonában 
lévő ingatlanon a magyar állam javára bejegyzett jelzálogjog, továbbá elidegenítési 
és terhelési tilalom érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére; 

− ellátja a lakáscélú állami támogatással kapcsolatos jogszabályban előírt feladatokat; 
− ellátja az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel kapcsolatban a jogszabályban 

meghatározott, az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek EU-s 
támogatások lebonyolításával összefüggő feladataihoz kötődő számviteli 
nyilvántartási kötelezettséggel, a közreműködő szervezetek lebonyolítói 
tevékenységével és a kedvezményezettek helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat; 

− ellátja a lakossági vezetékesgáz-fogyasztás és távhő-felhasználás szociális 
támogatásával kapcsolatos jogszabályban előírt feladatokat; 

− cégeljárásokhoz és más cégügyekhez kapcsolódva megfizetett illetékekről, 
valamint költségtérítésekről külön-külön elektronikus igazolást küld; 

− az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló Korm. rendelet alapján ellátja az 
építtetői fedezetkezelői feladatokat. 

 
Az alaptevékenységéhez kapcsolódó egyéb tevékenységek keretében: 
− ellátja a támogatási, illetve egyéb előirányzatok pályázati vagy egyéb rendszereihez 

kapcsolódó kezelési költség ellenében végzett pénzügyi lebonyolítási feladatokat; 
− a kormányzati szervek részére külön megbízásból adatszolgáltatást, adatfelmérést, 

elemzéseket végez; 
− telepíti és működteti az alaptevékenység körében előállított saját fejlesztésű 

alkalmazói rendszereket; 
− az alaptevékenységéhez kapcsolódó oktatásokat, szakmai rendezvényeket szervez.  
 
2012. évi főbb új feladatok: 
− a megyei önkormányzatok konszolidációjából, valamint a megyei önkormányzati 

intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéből eredő törzskönyvi nyilvántartással, számlavezetéssel, költségvetési 
előirányzat-nyilvántartással kapcsolatos többletfeladatok; 

− a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában 
lévő egészségügyi intézmények számfejtéséhez kapcsolódó feladatok; 

− városi kórházak, egészségügyi intézmények, járóbeteg-ellátó intézmények 
számfejtésével kapcsolatos feladatok; 
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− lakásépítési támogatást igénylőkkel kapcsolatos ügyintézés, hatósági ellenőrzési 
feladatok ellátása, az Állam, mint jelzálogjogosult képviselete; 

− a devizahitelesekkel összefüggésben közreműködés a háromoldalú elszámolási 
szerződés elkészítésében, az árfolyamgát rendszerben résztvevőkkel kapcsolatos 
ügyintézés, hatósági ellenőrzési feladatok ellátása; 

− pénzforgalom lebonyolítás (VIBER üzemidő meghosszabbítása); 
− állampapír forgalmazás bővítésével kapcsolatos feladatok ellátása a lakosság 

állampapír állományának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1101/2012. 
(IV. 5.) Korm. határozatnak megfelelően (a feladat 2013. évre is áthúzódik); 

− a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében 
adható digitális átállás állami támogatással kapcsolatos feladatok ellátása; 

− a helyi önkormányzatok adósságrendezésével, helyi önkormányzatok 
intézményeinek átadásával, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 
finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása; 

− önkormányzati intézmények (közoktatás, szociális) átadásából eredő illetmény-
számfejtési feladatok; 

− a közfoglalkoztatottak számfejtésével kapcsolatos többletfeladatok ellátása; 
− szabályzatok elkészítése és honlapon történő közzététele; 
− a központi költségvetési szervei által kiszabott bírságból és az ehhez kapcsolódó 

késedelmi pótlékból származó bevételek kezelésével kapcsolatos többletfeladatok; 
− a Nyugdíjalap és az önkormányzatok adósságállományainak átvételéből származó 

többletfeladatok; 
− állami viszont garancia beváltások ügyszámának jelentős növekedése miatti 

feladatok; 
− Magyar Államkincstár új számlavezető rendszerének megújítása (a Magyar 

Államkincstár új számlavezető rendszeréről szóló 1509/2011. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján); 

− kincstári kötelező számlavezetés szabályozása, állásfoglalások kialakítása, 
jogszabály módosítások véleményezése, módosítási javaslatok megfogalmazása, új 
ügyfélkör reklamációk kezelése; 

− köztartozás figyelése, kezelése; 
− a beszerzési tilalom alóli felmentési kérelmek, engedélyek technikai bonyolítása;  
− a letéti számla felhasználásával kapcsolatos kincstári informatikai rendszer 

kialakítására szakmai követelmények meghatározása; 
− szabályozási feladatok bővülése; 
− az önkormányzatok fenntartásában lévő egészségügyi intézmények folyamatos 

átvétele;  
− az elektronikus fizetési szolgáltatást biztosító alrendszer üzemeltetése; 
− az 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozathoz kapcsolódóan a Kormány és az 

Országgyűlés által alapított Közalapítványok megszüntetése/átalakítása. 
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2013. évi változások 
 
2013. évben új feladatként jelentkezik: 
− az önkormányzatok fenntartásában lévő közoktatási intézmények (több mint 

2800 db) 2013. január 1-jei átvétele; számlanyitás, nyilvántartásba vétel, 
előirányzat-nyilvántartás, finanszírozás, adatszolgáltatás, szaktanácsadás; 

− a közigazgatási reform jövő évi folytatása során a járási hivatalok megalakításával 
és működtetésével kapcsolatos Kincstári feladatok elvégzése; 

− a lakosság körében történő állampapír forgalmazás további növelése érdekében a 
megyei igazgatóságok területén a tárgyi feltételek bővítése. 

 
A 2013. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
− A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat finanszírozása érdekében az 1137/2012. 

(V. 3.) Korm. határozatnak megfelelően 513,8 millió forint az NFM fejezet 
javára került átcsoportosításra 2012-ben bázisba épülő jelleggel. 

− Az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján 245,3 millió forint elvonásra 
került. 

− A KINCSINFO Nkft. 2012. június 1-én kezdi meg tényleges működését. Az 
alapítása és működtetése érdekében a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő 
járulékok kiemelt előirányzatból át kell csoportosítani a dologi előirányzat javára. 
Ez azért válik szükségessé, mert a Kincstár informatikai rendszereinek 
üzemeltetési feladatait a nonprofit kft. szolgáltatásként fogja nyújtani és ezeket 
szolgáltatásként számlázza le, melyhez áfa kiadás kapcsolódik, s ennek 
fedezetére 353,1 millió forint forrás kerül biztosításra. 
A KINCSINFO Nkft. működtetése érdekében a nonprofit kft-ben 253 fő volt 
kincstári kormánytisztviselő munkajogi szerződése átalakul a Munka 
Törvénykönyve szerinti szerződéssé és kikerülnek a Kincstár személyi 
állományából.  

− A Kincstár 2012. évben és 2013. évben belépő új feladatainak maradéktalan 
ellátása érdekében – a saját bevételek egyidejű 538,7 millió forinttal történő 
növelése mellett (a lakosság körében értékesítendő állampapír forgalom után 
számított jutalék és számlavezetési díj növekmény miatt) – 100 fő 
kormánytisztviselő létszámfejlesztés került engedélyezésre. A közigazgatás 
területi szerveinek 2012. évi átszervezése, valamint a 2013. évre tervezett további 
változások teszik szükségessé, hogy a Kincstár saját erőforrásai terhére bővítse 
létszámát.  

− Az állampapír forgalmazás lakosság körében történő növelése érdekében a 
meghosszabbított nyitvatartási idő miatt felmerülő többletkiadásaink fedezetére 
74,3 millió forint előirányzat többlet került betervezésre. 
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millió forintban 
08. cím Magyar 
Államkincstár 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi 
módosított előirányzat 21 993,3 5 644,1 16 349,2 4100 

Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott 
feladat  
1137/2012. (V. 3.) Korm. 
határozat szerint Nemzeti 
Távközlési Gerinchálózat 
finanszírozása 

-513,8 0,0 -513,8 0 

Fejezeti kezelésű 
előirányzatról átvett feladat 0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások  
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

-245,3 0,0 -245,3 0 

- átcsoportosítás kiemelt 
előirányzatok között 0,0 0,0 0,0 -253 

- belépő új feladatok 538,7 538,7 0,0 100 
Többlet 
 lakossági állampapír 
forgalmazás 

74,3 0,0 74,3 0 

KINCSINFO Nkft. által 
kiszámlázott áfa kiadások 
fedezete 

353,1 0,0 353,1 0,0 

2013. évi javasolt 
előirányzat 

22 200,3 6 182,8 16 017,5 3 947 

 
09. cím Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 
 
Az NTH teljes támogatási előirányzata 1 167,3 millió forint, tervezett bevétele nincs, azaz 
összesen 1 167,3 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodik, engedélyezett létszámkerete 
100 fő.  
 
A Kormány a gazdaságosabb és hatékonyabb közigazgatás megteremtése, illetve az 
NGM-en belül teljes körűen nem ellátható közfeladatok gazdaságosabb, hatékonyabb 
és eredményesebb megvalósítása érdekében hozta létre a hivatalt, mely a 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. 
rendelet alapján kezdte meg a működését 2012. január 1-jén.  
 
Az NTH megállapított és jóváhagyott általános feladatai az alábbiak: 
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− Gazdaságpolitikát megalapozó elemzések, gazdaságpolitikai tervezési feladatok 
ellátásának támogatása és gazdaságpolitikai elemzési módszertani kézikönyvek 
elkészítése. 

− Gazdaságstratégiai és makrogazdasági elemzési, modellezési és értékelési 
feladatok ellátása. 

− Nemzetközi és hazai trendkutatási, elemzési, modellezési feladatok ellátása, 
nemzetközi makrogazdasági előrejelzési és jövőkutatási projektfeladatok ellátása. 

− Nemzetközi, nemzeti és területi gazdaságstratégiai tervezési és monitoring 
háttérintézeti feladatok ellátása. 

− Nemzetközi területfejlesztési stratégiai tervezési, kapcsolattartói, szakmai 
együttműködési feladatok, projektek eseti ellátása. 

− A miniszter hatáskörébe tartozó kiemelt iparági stratégiai elemzési, értékelési és 
monitoring feladatok ellátása. 

− A nemzetgazdasági és területi szinteken elfogadott tervek elemzése, továbbá a 
területfejlesztés stratégiai tervezéséhez kapcsolódó elemzési módszertani 
anyagok elkészítése. 

− Egyes gazdasági és területfejlesztési stratégiai tervezéshez tervezési, elemzési, 
értékelési és szakértői feladatok támogatása. 

− Emberi erőforrás tervezésével összefüggő feladatok szakmai támogatása. 
− Makrogazdasági, gazdaságstratégiai, nemzeti és nemzetközi tervezési és elemzési 

feladatok. 
− Előrejelzési, trendkutatási feladatok. 
− A nemzeti és nemzetközi területi elemzési, területfejlesztési stratégiaalkotási 

feladatok. 
− Nemzetgazdasági tervezési és programkoordinációs feladatok. 
 
2013. évi változások 
 
Az NTH esetében az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat szerint 17,8 millió forint 
összegű zárolás került beépítésre – felhalmozási kiadások támogatásából – a 2013. évi 
költségvetési hiánycél biztosítása érdekében. 
Az NTH-t érintően egyéb szerkezeti változás, illetve előirányzati többlet nem került 
betervezésre. 
 

    millió forintban 
09. cím Nemzetgazdasági 

Tervezési Hivatal 
Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi 
módosított előirányzat 

1 185,1 0,0 1 185,1 100 

Változások jogcímenként:     
Intézménytől átvett/átadott 
feladat  

0,0 0,0 0,0 0 

Fejezeti kezelésű 
előirányzatról átvett feladat  

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások     
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1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

-17,8 0,0 -17,8 0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt 
előirányzat 

1 167,3 0,0 1 167,3 100 

 
14. cím Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság  
 
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) kiadási előirányzata 
880,0 millió forint, melyet 861,2 millió forint támogatásból és 18,8 millió forint 
bevételből szándékozik finanszírozni, az engedélyezett létszáma 134 fő. 
 
Az NFH tárgyévre vonatkozóan legfontosabb céljának tekinti a hatáskörébe tartozó 
szakmai területeken történő hatékony és eredményes ellenőrzési programok 
lebonyolítását, illetve az intézményi működés költséghatékony biztosítását. A szakmai 
feladatellátás során az alábbi területek kiemelt fontosságúak: 
 
- a piacfelügyeleti tevékenység fokozott ellátása, részben saját hatáskörben 

elrendelt vizsgálatokon, részben az EU elvárásai és a Közösségi Gyors 
Tájékoztatási Rendszeren keresztül; 

- a fokozott védelmet igénylő társadalmi rétegeket érintő kereskedelmi 
tevékenységek és a közszolgáltatási szektor kiemelt ellenőrzése; 

- a KKV-k vonatkozásában bevezetett jogalkalmazási politika következetes 
érvényesítésre juttatása. 
 

A célok megvalósítása során mind a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi 
felügyelőségei vonatkozásában ellátott szakmai irányítás, mind az NFH saját 
tevékenysége során fokozottan figyelembe kell venni a költséghatékony, takarékos 
gazdálkodás elveit. 
Az NGM gondozásában új Fogyasztóvédelmi Stratégia készül, amely várhatóan 
szélesebb hatáskört és jogosultságokat ad majd az NFH-nak, különös tekintettel az 
eddig közigazgatási hatóság által nem ellenőrzött területekre. A hatósági 
jogalkalmazással összefüggésben alapvetésként fogalmazódik meg a kiszámíthatóság 
és átláthatóság követelménye, a szankciók alkalmazása kapcsán pedig az arányosság 
és a következetesség elvének érvényesítése. 
Az NFH, mint költségvetési szerv alaptevékenységét a fogyasztóvédelemről szóló 
2012. évi LV. törvényben, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. 
(VIII. 31.) kormányrendeletben, valamint az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról 
és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) 
kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása képezi. 
A fentieken túl a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörét több mint száz, különböző 
jogforrási szinten elhelyezkedő jogszabály határozza meg, amelyek jellegükből 
adódóan szerteágazó és széles spektrumú feladatokat jelentenek.  
A hatóság 2011. január 1-jén hatályba lépett Alapító Okirata szerint az NFH 
alaptevékenysége keretében: 
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- felügyeli a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályi és hatósági előírások 
megtartását, 

- közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, 
- véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabály-tervezeteket és kezdeményezi 

jogszabályok módosítását, 
- együttműködési megállapodások alapján együttműködik a fogyasztóvédelmi 

tevékenységet ellátó más állami szervekkel, 
- piacfelügyeleti tevékenysége keretében ellenőrzi az áruk forgalmazására és a 

szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások 
megtartását, vizsgálatot folytathat a fogyasztókat érintő ügyekben, 
fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki, 

- irányítja és ellátja a termékbiztonság ellenőrzésével összefüggő piacfelügyeleti 
tevékenységeket, e körben ellenőrzi az áruk és szolgáltatások biztonságosságát, 
vizsgálatokat végez, intézkedéseket tesz és működteti a Központi 
Piacfelügyeleti Információs Rendszert, 

- Magyarország részéről részt vesz a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben 
illetékes piacfelügyeleti hatóságok európai hálózatában, az Európai 
Termékbiztonsági Hálózatban, 

- működteti a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszert, melynek célja a 
tagállamok közötti gyors információcsere súlyos veszély esetén (Magyarország 
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságon keresztül kapcsolódik a rendszerhez), 

- összekötő hivatalként végzi a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásának összehangolását, 

- figyelemmel kíséri a fogyasztókat érintő általános szerződési feltételeket, 
- ellenőrzi az áruk mérését – ideértve a mérőeszközök hitelességét is –, 

elszámolását, valamint a kiállított számlák, illetve nyugták helyességét, a 
hatósági árakra vonatkozó rendelkezések megtartását, a közterületi árusítás 
jogszerűségét, 

- termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, végeztet és közzé teszi azok 
eredményét, 

- vizsgáló laboratóriumaiban – hatósági, köztestületi felkérésre és megbízás 
alapján – vizsgálatot végez, illetve szakértői véleményt készít, 

- felügyeli és ellenőrzi a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó jogszabályi 
előírások teljesítését, 

- szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi 
szervezetek tevékenységéhez és a fogyasztók oktatásához, 

- a fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentet meg, 
- módszertani segédanyagot készít a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi 

tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében, 
- támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését, 
- közreműködik az állami iskolák fogyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos 

feladatainak ellátásában, 
- pert indíthat a fogyasztók igényeinek érvényesítése iránt (közérdekű kereset), 
- ellátja mindazon feladatokat, amelyeket külön jogszabályok a hatáskörébe 

utalnak. 
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Alaptevékenységen belüli tevékenység-fejlesztésnek tekinthető a Nemzeti 
Termékkosár továbbfejlesztése, illetve a Fogyasztóbarát embléma bevezetése. 
 
2013. évi változások 
 
Az NFH engedélyezett létszámkeret 134 főben került meghatározásra, amely az előző 
évhez képest változatlan. A Kormány az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozatában 
döntött a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosítása érdekében történő 
zárolások mértékéről. Az NGM fejezet részére előírt zárolási kötelezettség alapján az 
intézményi dologi kiadások 13,8 millió forinttal csökkentek. A Nemzeti Távközlési 
Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásáról szóló 1137/2012. (V.3.) Korm. határozat 
további 46,8 millió forintos kiadás csökkenést okozott. 
A személyi juttatások 16,6 millió forinttal növekedett, melyet a létszám szakmai 
összetételében bekövetkezett változások indokolnak. A forrás a beruházások kiemelt 
előirányzatról került biztosításra. 

 
A 2013. évi előirányzatok bemutatása: 

   millió forintban 
14. cím Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóság 
Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 940,6 18,8 921,8 134 

Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott 
feladat  
1137/2012. (V. 3.) Korm. 
határozat szerint Nemzeti 
Távközlési Gerinchálózat 
finanszírozása 

-46,8 0,0  -46,8 0  

Fejezeti kezelésű 
előirányzatról átvett feladat 0,0  0,0  0,0  0  

Egyéb változások  
1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

-13,8 0,0  -13,8 0  

Többlet 0,0  0,0  0,0  0  
2013. évi javasolt előirányzat 880,0 18,8 861,2 134 
 

16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
 
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) kiadási 
és támogatási előirányzata 379,7 millió forint, engedélyezett létszámkerete 68 fő.  
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Az EUTAF 2010. július 1-jén jött létre, az NGM fejezeten belül önállóan működő 
központi költségvetési szervként az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról 
szóló 210/2010. (VI. 30.) kormányrendelet alapján. 
 
Az EUTAF látja el a 2007-2013 közötti programozási időszakban az IPA programok, 
a Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása program vonatkozásában, valamint az 
Alapokból származó támogatások tekintetében az ellenőrzési hatósági feladatokat, 
továbbá az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kormány által 
meghatározott ellenőrzési feladatait. Az intézmény működését költségvetési 
támogatás, továbbá uniós források finanszírozzák.  
 
2013. évi változások 
 
Az EUTAF esetében az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat szerint 5,8 millió forint 
összegű zárolás került beépítésre 2013. évi költségvetési hiánycél biztosítása 
érdekében. 
Az EUTAF-ot érintően egyéb szerkezeti változás, illetve előirányzati többlet nem 
került betervezésre. 
  

millió forintban 
16. cím Európai 

Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi 
módosított előirányzat 

385,5 0,0 385,5 68 

Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott 
feladat  

0,0 0,0 0,0 0 

Fejezeti kezelésű 
előirányzatról átvett feladat  

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások  
1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

-5,8 0,0 -5,8 0 

Többlet 0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt 
előirányzat 

379,7 0,0 379,7 68,0 

 
 
17. cím Nemzeti Külgazdasági Hivatal 
 
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HITA) teljes támogatási 
előirányzata 1 773,5 millió forint, tervezett bevétele 157,2 millió forint, azaz összesen 
1 930,7 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodik, engedélyezett létszámkerete 
150 fő. (A teljes bevételből 107,2 millió forint uniós forrás felhasználása a III. 3. 
pontban kerül kifejtésre.)  
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A Kormány a külgazdasági intézményrendszer korszerűsítése és hatékony irányítása 
érdekében hozta létre a hivatalt, mely a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 
265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet alapján kezdte meg a működését 2011. január 1-
jén. A Kormány kereskedelemfejlesztési és befektetésösztönzési ügynökségeként 
egyik legfontosabb feladata a Kormány külgazdasági stratégiájának végrehajtása; a 
külföldi működő tőke Magyarországra telepedésének elősegítése, a magyar kis- és 
közepes vállalatok külpiaci jelenlétének erősítése. 
 
A szakmapolitikai célok körében prioritásként kerülnek meghatározásra az 
exportfejlesztéssel, üzletfejlesztéssel és befektetés-ösztönzési tevékenységgel 
összefüggésben az alábbi területek. 

Exportfejlesztés, földrajzi diverzifikáció: 
− a tradicionális nyugat-európai piacok esetében új irányt jelent a klaszterek közötti 

együttműködés erősítése, illetve az innovatív termékek és a szolgáltatásexport 
bővítése;  

− új európai súlypontot nyújt a magyar KKV-k számára az export-bővítéshez a 
Nyugat-Balkán piaca; 

− V4 országokkal folytatott bővülő kereskedelem; 
− Afrika, Amerika és Ázsia – a globális konjunkturális változásoknak kevésbé 

kitett és fizetőképes – piacainak nagyobb szerephez jutása; 
− FÁK Térség, Oroszország, kaukázusi és közép-ázsiai országok szerepének 

növelése a magyar külgazdasági kapcsolatok diverzifikációs törekvéseiben; 
− Kínában, Indiában és Dél-Koreában – átlagon felüli gazdasági fejlődési 

potenciállal rendelkező országok – jelenlétünk hangsúlyosabbá tétele. 
 

Üzletfejlesztési feladatok ellátása: 
− új elemként a KKV Akadémia elindítása, komplex képzési program kezdő 

exportőröknek, illetve olyan cégeknek, ahol a külpiaci ismeretek hiánya az export 
előtt álló legfontosabb akadály. 

 
A befektetés-ösztönzési tevékenység során azokra a cégekre és iparágakra 
fókuszálunk, amelyek képesek lehetnek Magyarországon megfelelő háttéripart, 
beszállítói bázist kialakítani: 
−  kiemelt ágazatok: gépipar, jármű- és alkatrészgyártás, elektronika; környezet- és 

víziparhoz, alternatív energiához kapcsolható technológia export és mérnöki 
szolgáltatások; mezőgazdaság és élelmiszeripar, mezőgazdasági gépgyártás, 
valamint a faipar; 

− újra befektetések ösztönzése Reinvest elnevezésű programmal; 
− Meet my Country: Magyarország régióinak befektetés-ösztönzési szempontból 

történő bemutatása; 
− Befektetőbarát Térségfejlesztési Programmal (BTP) a helyi önkormányzatok, 

ipari parkok felkészítése a befektetők fogadására. 
 
2013. évi változások 
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− A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat finanszírozása érdekében, az 1137/2012. 

(V. 3.) Korm. határozat alapján 6,9 millió forint az NFM fejezet részére került 
átadásra. 

− 350,0 millió forint átcsoportosítása a Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 
fejezeti kezelésű sorra. 

− Az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat szerint 32,4 millió forint összegű 
zárolás került beépítésre a 2013. évi költségvetési hiánycél biztosítása érdekében. 

− A 2013-ban várható, közvetlen Európai Uniós pályázati projektekből befolyó 
bevételek magasabb összege miatt a bevételi előirányzat 59,2 millió forinttal lett 
megnövelve. 

 
millió forintban 

17. cím Nemzeti 
Külgazdasági Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi 
módosított előirányzat 

2 260,8 98,0 2 162,8 150 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott 
feladat: 
1137/2012. (V. 3.) Korm. 
határozat szerint Nemzeti 
Távközlési Gerinchálózat 
finanszírozása 

 

 

-6,9 

 

 

0,0 

 

 

-6,9 

 

 

0 

Fejezeti kezelésű 
előirányzatról átvett/átadott 
feladat: 
Kárpát Régió Üzleti 
Hálózat üzemeltetése 

 
 

-350,0 

 
 

0,0 

 
 

-350,0 

 
 

0 

Egyéb változások: 
1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás  

 
 

-32,4 

 
 

0,0 

 
 

-32,4 

 
 

0 
Többlet: 
közvetlen EU-s pályázati 
projektek bevétele 

 
59,2 

 
59,2 

 
0,0 

 
0 

2013. évi javasolt 
előirányzat 

1 930,7 157,2 1 773,5 150 

 
III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  
 
25/02/05 Kárrendezési célelőirányzat 
 
A „Kárrendezési célelőirányzat” kiadási és támogatási előirányzata 4 000,0 millió 
forint. Az előirányzat felülről nyitott, így teljesülése módosítás nélkül eltérhet az 
előirányzattól. 

318



Az előirányzat a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti 
rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM 
rendelet, a gépjármű szavatossági károk 1971. január 1-je előtti rendszere alapján 
fizetett baleseti kártérítési járadékról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet, a kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény és az állami vezetői 
mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető 
kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján az alábbi feladatok 
ellátásának fedezetéül szolgál: 
− a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből 

származó állami kötelezettségek teljesítése, 
− a gépjármű-szavatossági károk alapján az 1971. január 1. előtti rendszer alapján 

fizetett kártérítések teljesítése, 
− a Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által 

szolgálati kötelességük teljesítésen közben okozott károk megtérítése, 
− azon személyek kártérítési igényeinek teljesítése, akiknek a 2006. augusztus 20-i 

budapesti tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga vagy személyhez 
fűződő joga sérelmet szenvedett. 
 

millió forintban 
Kárrendezési célelőirányzat Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

4 000,0 0,0 4 000,0 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások 0,0 0,0 0,0 
Többlet 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 4 000,0 0,0 4 000,0 

 
 
25/02/33 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése  
 
Az „ÁBPE Módszertani és Képzési központ működtetése” fejezeti kezelésű előirányzat 
kiadási és támogatási előirányzata 9,0 millió forint. 
Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer hatékonyságának, 
eredményességének, gazdaságosságának, illetve az ellenőrzési mechanizmusok 
fejlesztésének fő eszköze a költségvetési szervek vezetőinek – vagy az általuk kijelölt 
vezető állású személyeknek –, a gazdasági vezetőknek és a belső ellenőröknek az 
államháztartási belső kontrollok témakörben történő továbbképzése.  
Az előirányzat az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési 
Központ működtetéséhez, tananyagfejlesztéshez, képzésekhez biztosít forrást. 
 

millió forintban 
ÁBPE Módszertani és Képzési 

Központ működtetése 
Kiadás Bevétel Támogatás 
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2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

          10,0               0,0                 10,0    

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás            0,0      0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások  
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

 
 

- 1,0    

            
 

 0,0      

 
 

- 1,0    
Többlet             0,0                   0,0                  0,0     

2013. évi javasolt előirányzat             9,0                 0,0                   9,0    

 
25/02/51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 
 
A „Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat” javára 1 062,0 millió forint 
került tervezésre.  
E forrásból történik a nemzetközi és a hazai potenciális befektetők felkutatásának, 
munkahelyteremtő beruházások Magyarországon történő megvalósulásának, hazai 
vállalkozások nemzetközi befektetései támogatásának, a magyar beszállítói háttér 
fejlesztésének, a magyar export növekedésének, hazai vállalkozások számára új üzleti 
lehetőségek felkutatásának, valamint a külgazdasági szakdiplomaták kiadásainak és a 
2013. évi kereskedelemfejlesztési pályázatoknak a finanszírozása. 
 
 millió forintban 

Nemzetközi befektetéseket 
támogató célelőirányzat 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

     1 180,0    0,0            1 180,0    

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás             0,0      0,0              0,0      

Fejezeten belüli átcsoportosítás               0,0      0,0            0,0      

egyéb változások  
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

 
 

- 118,0    

 
 

0,0 

 
 

- 118,0    
Többlet               0,0      0,0           0,0      

2013. évi javasolt előirányzat      1 062,0    0,0       1 062,0    

 
25/04/3 Állami Támogatású Bérlakás Program 
 
Az „Állami Támogatású Bérlakás Program” fejezeti kezelésű előirányzaton 21,0 millió 
forint került tervezésre, mely az előző években a fejezeti kezelésű előirányzatra kiírt és 
elnyert pályázatok utókezelési munkálatainak fedezetéhez biztosít forrást. 
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millió forintban 
Állami Támogatású Bérlakás 

Program 
Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

        0,0                 0,0   0,0  

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás            0,0                  0,0                0,0      

Fejezeten belüli átcsoportosítás            0,0                  0,0                0,0      

Egyéb változások            0,0                  0,0                0,0      

Többlet            21,0             0,0                 21,0    

2013. évi javasolt előirányzat           21,0                0,0                 21,0    

 
25/06/04 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása  
 
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatására szolgáló 
fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 734,2 millió forint.  
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (továbbiakban: EIT) Budapesten 
történő elhelyezésére vonatkozó magyar kötelezettségvállalásról és a kapcsolódó 
feladatokról szóló 3069/2008. Korm. határozatban a Kormány kötelezettséget vállalt 
az EIT Budapesten történő elhelyezése érdekében az EIT székhelye bérleti díjának 
20 évre történő, valamint az alkalmazottak munkabérének 5 évre történő 
finanszírozására. A 2010. évi CLXVI. törvényben kihirdetett székhely-megállapodás a 
bérleti díj mellett az épületek fenntartásával kapcsolatos költségek finanszírozására is 
kötelezettséget ír elő a Kormány részére.  
Ennek alapján a fejezeti kezelésű előirányzat az EIT-székhely 2013. évi bérleti díjának 
és kapcsolódó épület fenntartási költségeinek, valamint az EIT személyi költségeihez 
történő 2013. évi hozzájárulás (1 560 000 euró) fedezetére szolgál. 
 

millió forintban 
Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet 
működésének támogatása 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

662,6 0,0 662,6 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások  
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

 
 

-66,3 

 
 

0,0 

 
 

-66,3 
Többlet  137,9 0,0 137,9 
2013. évi javasolt előirányzat 734,2 0,0 734,2 
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25/14/01/01 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testületek támogatása  
 
A „Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testületek támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évben 360,0 millió forint 
kerül biztosításra. 
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. § (3) bekezdése értelmében 
a magyar állam gondoskodik a békéltető testületek működésének ügyszámarányos 
támogatásáról. 
A békéltető testület egy alternatív vitarendezési lehetőség. Az alapvető cél, a fogyasztó 
és a vállalkozó közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezése, amennyiben ez nem 
lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű ügyintézése érdekében az 
ügy pártatlan elbírálása.  
A békéltető testületek nagy szerepet töltenek be ezen fogyasztóvédelmi 
igényérvényesítésben, tekintettel arra, hogy a fogyasztók ezen keresztül élhetnek az 
egyedi jogérvényesítéssel. 

millió forintban 
Megyei (fővárosi) kereskedelmi és 

iparkamarák mellett működő 
békéltető testületek támogatása 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

        400,0                 0,0               400,0    

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás              0,0                 0,0                   0,0      

Fejezeten belüli átcsoportosítás              0,0                 0,0                    0,0      

egyéb változások  
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

 
 

- 40,0    

    
 

         0,0     

 
 

- 40,0    
Többlet               0,0                 0,0                  0,0      

2013. évi javasolt előirányzat         360,0                0,0              360,0    

 
 
 
25/14/01/02 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 
 
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45 §-a értelmében az állam 
gondoskodik a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó fogyasztói érdekek képviseletét 
ellátó egyesületek támogatásáról.  
A 2013. évben e célra 81,0 millió forint kerül biztosításra. Az előirányzatból a tárgyév 
során a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek pályázati úton vissza nem 
térítendő támogatásban részesülhetnek. 
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millió forintban 

Fogyasztói érdekek képviseletét 
ellátó egyesületek támogatása 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

          90,0                 0,0                 90,0    

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás             0,0                 0,0                 0,0      
Fejezeten belüli átcsoportosítás              0,0                  0,0                  0,0      

egyéb változások  
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

 
 

- 9,0    

        
 

     0,0     

 
 

- 9,0    
Többlet               0,0                 0,0                  0,0      

2013. évi javasolt előirányzat           81,0                0,0                81,0    

 
25/14/05 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 
 
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 33. § (3) bekezdése 
szerint gondoskodni szükséges a nemzetközi és az európai szabványügyi, valamint 
akkreditálási szervezetekben való képviseletről, illetve az ezekből eredő feladatok 
ellátásához történő költségvetési hozzájárulásról.  
E célra a „Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok” fejezeti kezelésű 
előirányzaton 63,0 millió forint került tervezésre. 
A nemzetközi feladatok ellátásához a Magyar Szabványügyi Testület és a Nemzeti 
Akkreditáló Testület részére kerül forrás biztosításra. 

millió forintban 
Nemzetközi szabványosítási és 

akkreditálási feladatok 
Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

          70,0                 0,0                 70,0    

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás             0,0                 0,0                 0,0      

Fejezeten belüli átcsoportosítás              0,0                  0,0                  0,0      

egyéb változások  
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

 
 

-7,0    

         
 

    0,0     

 
 

-7,0    
Többlet              0,0                0,0                    0,0      

2013. évi javasolt előirányzat           63,0                0,0                63,0    

 
25/30/01 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény 
alapján  
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„Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján” 
fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 13,7 millió forint.  
Az előirányzat célja a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó honvédelmi és 
honvédelmi felkészítési ágazati feladatok végrehajtásának finanszírozása. A 
honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 23. § (2) bekezdés c) 
pontja szerint a miniszter a hatáskörébe tartozó költségvetés keretében elkülönítetten 
tervezi a honvédelmi feladatok végrehajtásának költségeit.  
2013. évben a rendelkezésre álló 13,7 millió forint a nemzetgazdaság védelmi 
felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról 131/2003. (VIII. 
22.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott rögzített hadiipari 
kapacitások fenntartásának költségeihez nyújt támogatást. 
 

millió forintban 
Az ágazat védelmi felkészítésének 

állami feladatai a honvédelmi 
törvény alapján  

Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

15,2 0,0 15,2 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások  
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

 
 

-1,5 

 
 

0,0 

 
 

-1,5 
Többlet  0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 13,7 0,0 13,7 

 
25/30/02 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok 
 
A Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 2 163,2 millió forint.  
E fejezeti kezelésű előirányzaton kerültek megtervezésre az NGM feladatkörébe 
tartozóan nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódó tagdíjfizetési, 
valamint hozzájárulási kötelezettségek.  
 

millió forintban 
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi 

kapcsolatokkal összefüggő 
feladatok 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

2 163,2 0,0 2 163,2 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások  0,0 ,0 0,0 
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Többlet  0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 2 163,2 0,0 2 163,2 

 
25/30/03 Katasztrófavédelem, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati 
feladatok  
 
A „Katasztrófavédelem, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati 
feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 18,1 millió 
forint. Az előirányzat célja a miniszter jogszabályokban meghatározott 
katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatai 
végrehajtásának finanszírozása.  
2013. évben elvégzendő feladatok, és azok jogszabályi alapjai: 
− A szélsőséges körülmények elleni védekezésre történő felkészülés a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 9. § e) pontja alapján meghatározott 
tárcafeladatok szerint. 

− Ágazati nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervvel kapcsolatos tárcafeladatok 
ellátása, az import gyermekjátékok sugárzás ellenőrzése az országos sugárzási 
helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 
21.) Korm. rendelet, és az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló 
167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján. 
 

millió forintban 
Katasztrófavédelem, polgári 
védelmi és nukleárisbaleset-
elhárítási ágazati feladatok 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

20,1 0,0 20,1 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások  
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

 
 

-2,0 

 
 

0,0 

 
 

-2,0 
Többlet  0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 18,1 0,0 18,1 

 
25/30/09 Nemzetgazdasági programok 
 
A „Nemzetgazdasági programok” fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási 
előirányzata 412,0 millió forint. 
Az előirányzat a következő feladatok ellátására szolgál: 
− védelmi és biztonsági ipar versenyképességét növelő termék és technológiai 

fejlesztési programok támogatása, 
− Amerikai - Magyar Befektetési és Kereskedelmi Tanács létrehozása, 
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− turizmusfejlesztési koncepcióban foglalt feladatok ellátása, egyéb turisztikai 
ágazati feladatok teljesítése, 

− Kárpát-medencei térség gazdaságfejlesztése. 
 

millió forintban 
Nemzetgazdasági Programok Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

1124,5 0,0 1124,5 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti 
átcsoportosítás  

0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  -600,0 0,0 -600,0 
egyéb változások  
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

 
 

-112,5 

 
 

0,0 

 
 

-112,5 
Többlet  0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 412,0 0,0 412,0 

 
25/30/10 Szervetátalakítási alap 
 
A „Szervezetátalakítási alap” fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási 
előirányzata 5 000,0 millió forint.  
Az előirányzatot a Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport előirányzat 
felhasználásának szabályairól szóló 20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet szabályozza.  
Az előirányzat a közfeladat-ellátás módszereit, működését érintő jelentős 
átszervezésre, átalakításra (átalakulásra), illetve intézmények megszüntetésével 
összefüggő kiadások teljesítésére szolgál.  
Az előirányzatból az alábbi szervezetek részesülhetnek támogatásban: 

− központi költségvetési szerv, 
− társadalombiztosítási költségvetési szerv; 
− az Országgyűlés, a Kormány, a minisztérium, az országos hatáskörű szerv által 

önállóan vagy a felsoroltak bármelyikével közösen alapított alapítvány, 
közalapítvány, továbbá az állami alapító által államháztartáson kívüli alapítóval 
közösen alapított alapítvány, közalapítvány; 

− az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított közalapítvány, a Magyar Állam 
vagy központi költségvetési szerv többségi befolyása alatt álló nonprofit 
gazdasági társaság. 

− millió forintban 
Szervezetátalakítási alap Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

2 000,0 0,0 2 000,0 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti 
átcsoportosítás  

0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások     
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- egyszeri feladatok kivétele -2000,0 0,0 -2000,0 
Többlet  5 000,0 0,0 5 000,0 
2013. évi javasolt előirányzat 5 000,0 0,0 5 000,0 

 
25/30/11 ClusterCOOP program támogatása  
 
A 2011. év áprilisában indult és 2014. év március végéig hét Közép Európai ország tíz 
partnerének részvételével megvalósuló ClusterCOOP Program az Európai Unió Közép 
Európai Transznacionális Programjának keretében működtetett, innováció motiválta 
KKV klaszter-együttműködését elősegítő nemzetközi projekt. A program alapvető 
célja a Közép-Európai országokban működő klaszterek hatékony együttműködése 
keretfeltételeinek kialakítása és megerősítése annak érdekében, hogy a klaszterek 
innovációs kapacitásaikat jobban kiaknázhassák, javíthassák versenyképességüket, 
tárgyalási pozíciójukat.  
A ClusterCOOP Projekt Vezető Partnere az NGM lett, mely alapján ClusterCOOP 
Projekt 2,0 millió eurós támogatásának 20%-a felett (400 000 euró) a minisztérium 
rendelkezik. A projekt utófinanszírozással valósul meg, az abban részvevő partnerek 
megelőlegezik a költségeket. A 2013. éviben 50,0 millió forint kiadási és támogatási 
előirányzat kerül biztosításra a program előfinanszírozására. 
 

millió forintban 
ClusterCOOP program 

támogatása 
Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

23,0 0,0 23,0 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások  
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

 
 

-2,3 

 
 

0,0 

 
 

-2,3 
Többlet  29,3 0,0 29,3 
2013. évi javasolt előirányzat 50,0 0,0 50,0 

 
25/30/12 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 
 
A „Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése” fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és 
támogatási előirányzata 350,0 millió forint.  
A magyar kamarai rendszer vegyes kamaráira, tagozataira, az állami 
kereskedelemfejlesztés több évtizedes tapasztalatára, valamint a Kárpát-medencei 
térségben működő régiós gazdasági fejlődésben érdekelt vállalkozásokra alapozva 
Kárpát Régió Üzleti Hálózat épül ki, mely segíti a magyar KKV-k külpiacra jutását, a 
magyar-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztését és hosszú távon hozzájárul egy erős 
Kárpát-medencei Gazdasági Térség kialakításához. 
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Az MKIK a HITA-val stratégiai szövetségben építi ki és üzemelteti a tíz határon túli 
helyszínen – Kassán, Dunaszerdahelyen, Ungváron, Nagyváradon, Kolozsváron, 
Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Szabadkán, Újvidéken, Eszéken – irodát. 
Az egyes irodák feladatai között olyan kereskedelemfejlesztési programok előkészítése 
és lebonyolítása szerepel, amelyek alkalmat teremtenek a magyar és a külföldi cégek 
közötti kapcsolatfelvételre. Az irodák a külpiacokra törekvő magyar cégeket 
folyamatosan ellátják nélkülözhetetlen külgazdasági, valamint specifikus helyi piaci 
ismeretekkel, információkkal, cégalapításhoz szükséges segítséget és üzleti 
tanácsadást nyújtanak. 
 

millió forintban 
Kárpát Régió Üzleti Hálózat 

üzemeltetése 
Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

             0,0                  0,0      0,0  

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás              0,0      0,0               0,0      
Fejezeten belüli átcsoportosítás          350,0    0,0          350,0    

Egyéb változások              0,0      0,0 0,0  

Többlet               0,0      0,0              0,0     

2013. évi javasolt előirányzat         350,0                 0,0               350,0    

 
25/37 Kereskedőház program  
 
A „Kereskedőház program” fejezeti kezelésű előirányzat 3 150,0 millió forint kiadási 
és támogatási előirányzata a Magyarország 2012-2020. évre szóló külgazdasági 
stratégiájának végrehajtásáról szóló 1109/2012. (IV. 12.) Korm. határozat 1. pontja 
értelmében megvalósuló Kereskedőház program 2013. évi feladataira biztosít forrást. 
A kereskedőház azon vállalkozásoknak nyújt komplex tevékenységet, melyek 
exportképes termékekkel és/vagy versenyképes termékek előállítását lehetővé tevő 
készséggel és technológiai-innovációs képességgel rendelkeznek, növekedésükhöz 
állami segítséget vagy uniós támogatást igényelnek és a termékeik, szolgáltatásaik 
révén hosszú időre szólóan alkalmasak lehetnek a nemzetközi kereskedelem és 
gazdasági együttműködés vérkeringésébe történő bekapcsolódásra.  
A kereskedőházak tevékenységében helyet kap a piac felkutatása a hazai vállalatok 
már legyártott termékeinek értékesítése céljából, valamint a piackutatás az exportképes 
termékek gyártására alkalmas vállalatok részére azok kapacitásának kihasználása 
érdekében. Ez a megoldás hozzásegíthet az export áruszerkezete javításához, az 
innovatív termékeknek és szolgáltatásoknak a KKV-k exportjában történő 
növeléséhez. 
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millió forintban 
Kereskedőház program Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások 0,0 0,0 0,0 
Többlet  3 150,0 0,0 3 150,0 
2013. évi javasolt előirányzat 3 150,0 0,0 3 150,0 

 
25/38 Keleti kapcsolatok bővítése 
 
A magyar külgazdasági stratégiában, a földrajzi diverzifikáció során kiemelt szerepet 
töltenek be a gyorsan növekvő keleti államok (különösen Kína, Oroszország, FÁK-
országok, India, Öböl-államok, Korea), amely országokban növelni szükséges az 
exportpiacain tevékenykedő cégek kiviteli tevékenységét és hangsúlyozni szükséges a 
jelenlétünket is.  
Ezen célok megvalósítása érdekében a „Keleti kapcsolatok bővítése” új fejezeti 
kezelésű előirányzaton 3 063,2 millió forint került tervezésre. 
 

millió forintban 
Keleti kapcsolatok bővítése Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

           0,0     0,0 0,0  

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás               0,0      0,0              0,0      

Fejezeten belüli átcsoportosítás              0,0     0,0               0,0      

Egyéb változások               0,0      0,0 0,0  

Többlet       3 063,2    0,0 3 063,2    

2013. évi javasolt előirányzat      3 063,2    0,0       3 063,2    

 
 
 
25/43 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 
 
Az „Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása” fejezeti kezelésű 
előirányzat kiadási-támogatási előirányzata 350,6 millió forint. 
A fejezeti kezelésű előirányzat a szervezet működési költségeihez biztosít forrást, 
tekintettel arra, hogy a magyar állam 100 %-os tulajdonában álló nonprofit szervezet 
és a gazdasági társaság vagyonkezelője az NGM.  
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Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. működése elősegíti a 
foglalkoztatás növelését, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők 
foglalkoztatását, valamint a foglalkoztatási válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen 
munkaerő-piaci hatások csökkentését is. A munkapiaci szereplők részére szolgáltatást 
nyújt, tanácsadást, kutatást végez, valamint pályázati rendszer működtetésével hazai és 
európai uniós forrásokat közvetít. A szervezet kiemelt feladata 2013-ban, hogy hazai 
és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programokat kezdeményezzen és 
valósítson meg; elősegítse a civil szektor szervezeteinek részvételét a közfeladatok, a 
foglalkoztatáspolitikai feladatok ellátásában.  
 

millió forintban 
Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

támogatása 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

            389,6      0,0  389,6 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás              0,0      0,0               0,0      

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

egyéb változások  
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

            
 

 -39,0 

 
 

0,0 

 
 

 -39,0 
Többlet               0,0      0,0              0,0      

2013. évi javasolt előirányzat         350,6    0,0          350,6    

 
25/44 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 
 
Az „Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése” fejezeti kezelésű előirányzaton 
400,0 millió forint került tervezésre.  
Ezen előirányzatról valósul meg egyes helyi önkormányzatok turisztikai 
tevékenységének költségvetési támogatása, az idegenforgalmi adók kiegészítésén 
keresztül. 
 
 millió forintban 
Idegenforgalmi adó differenciált 

kiegészítése 
Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

        400,0    0,0          400,0    

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás               0,0      0,0              0,0     

Fejezeten belüli átcsoportosítás               0,0      0,0             0,0      
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egyéb változások  
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

 
 

- 40,0    

 
 

0,0 

 
 

- 40,0    
Többlet            40,0    0,0            40,0    

2013. évi javasolt előirányzat         400,0    0,0          400,0    

 
25/46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése  
 
A „Magán és egyéb jogi személyek kártérítése” fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és 
támogatási előirányzata 500,0 millió forint.  
Az előirányzat a minisztérium, illetve a minisztérium vezetője által képviselt Magyar 
Állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, 
végzésben, vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott összegek, 
illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek (ügyvédi, bírósági díjak, eljárási 
költségek stb.) megtérítésére biztosít forrást. 
 

millió forintban 
Magán és egyéb jogi személyek 

kártérítése 
Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

520,0 0,0 520,0 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások  
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. 
határozat szerinti zárolás 

 
 

-52,0 

 
 

0,0 

 
 

-52,0 
Többlet  32,0 0,0 32,0 
2013. évi javasolt előirányzat 500,0 0,0 500,0 

 
25/47 Kötött segélyhitelezés 
 
A „Kötött segélyhitelezés” fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási 
előirányzata 585,2 millió forint.  
Az előirányzat az Eximbank által folyósítható segélyhitelek feltételeiről és a 
segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet 
13. §-ban foglaltak szerint egyedi kormánydöntések alapján vállalt nemzetközi 
kötelezettségekhez (kötött segélyhitelek) kapcsolódó állami támogatás – kamat- és 
biztosítási díj támogatás – finanszírozására szolgál.  
A kötött segélyhitel program elősegíti a magyar kivitel növekedését, emellett 
hozzájárul a Kormány munkahelyteremtés és - megtartás programjához. Mivel a kötött 
segélyhitelből nagy volumenű fejlesztési beruházások finanszírozhatók, így a 
konstrukció első sorban a magyar beszállító ipar fejlődését ösztönzi és javítja a 
konstrukcióban érintett magyar vállalatok piacra jutási esélyeit az érintett régióban.  
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Az előirányzat felülről nyitott, így a kiadási előirányzat teljesítése a Kormány döntése 
alapján előirányzat módosítás nélkül túlléphető. 
 

millió forintban 
Kötött segélyhitelezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

585,2 0,0 585,2 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások 0,0 0,0 0,0 
Többlet  0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 585,2 0,0 585,2 

 
III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól  
 
Az NGM fejezet nem rendelkezik több év előirányzatait terhelő programokkal, 
beruházásokkal, valamint fejlesztésekkel. 
 
 
III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  
 
A Kincstár jelenleg négy különféle projekttel kapcsolatban kötött támogatási 
szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel.  
A projektek forrása támogatás, amely 100 %-ban biztosít fedezetet az alábbi projektek 
költségeire: 
− Európai Területi Együttműködés / Előcsatlakozási Alapok 
− Végrehajtási Operatív Program (a továbbiakban: VOP): 

− A Közösségi Támogatásokat Kezelő Főosztály (KTKF) által gondozott VOP 
projekt: 
A VOP „A Magyar Államkincstár programterve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben meghatározott kincstári ellenőrzési rendszer működtetésére és a 
számviteli nyilvántartás vezetésére” tárgyú projekt végrehajtása a KTKF 
szakmai irányítása mellett történik meg. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelettel, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelettel összhangban a kincstári 
ellenőrzési tevékenységnek célja a közreműködő szervezeti tevékenység 
hatékonyabb felügyeletének biztosítása, a folyamatba épített ellenőrzések 
erősítése és ezáltal az ellenőrzési rendszer hatékonyságának növelése. A 
Kincstár utólagosan ellenőrzi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kijelölt 
kedvezményezett benyújtott pályázatának és elszámolásainak közreműködő 
szervezet által történő feldolgozását. A Kincstár utólagosan, mintavételezés 
alapján ellenőrzi a tranzakciók közreműködő szervezet által az EMIR-ben 
történő rögzítésének szabályosságát és teljes körűségét. 

− Az Igazoló Hatóság VOP projektje: 
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Az Igazoló Hatóság a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti feladatait a 
271/2010. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján 2011. január 1-jétől a Magyar 
Államkincstár EU Támogatások Pénzügyi és Szabálytalanság-nyilvántartási 
Főosztály és EU Támogatások Szabályosság Felülvizsgálati Főosztály keretein 
belül látja el. A projekt közvetlen célja biztosítani a 2007-2013-as programozási 
időszakban az Igazoló Hatóság hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható 
működését. A projekt hosszabb távú hatása, hogy elősegíti az alapokból 
származó támogatások: 
− optimális kihasználását, 
− felhasználására vonatkozó jogszabályok egységes szemléletű, közvetlen 

alkalmazását, 
− gazdaságos, hatékony, eredményes felhasználását, 
− ellenőrzöttségének növelését, ezáltal a kockázatok csökkentését, 
− intézményrendszerével, különösképpen a költségigazolást alátámasztó 

ellenőrzést végző szervezetekkel való együttműködést. 
− Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmusok: 

A projektekből továbbra is 4 fő finanszírozása várható az EU Támogatások 
Pénzügyi és Szabálytalanság-nyilvántartási Főosztály, EGT - Norvég Alap 
Osztályán. 

− Társadalmi Megújulás Operatív Program: 
„Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés fenntartási időszakában végzendő 
feladatok a Magyar Államkincstárban” című TÁMOP projekt célja, az EQUAL 
Közösségi Kezdeményezés projektjeinek zárásától számított 5 éves kötelező 
fenntartási időszakban egyrészt az éves jelentések befogadása, feldolgozása, a 
beruházások eredményei meglétének helyszíni ellenőrzése, másrészt a felmerülő 
követelések kezelése történik az adott technikai segítségnyújtási projekt keretén 
belül. Cél továbbá a korábban elért eredmények fenntarthatóságának, illetve a 
hatályos támogatási szerződésekben foglalt támogatói jogok érvényre juttatásának 
biztosítása. 
 

Az EUTAF működését a költségvetési támogatáson kívül a VOP, az Európai Területi 
Együttműködés (ETE keret), továbbá a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból 
származó források finanszírozzák. Ez utóbbiak utófinanszírozás keretében a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség felé benyújtott elszámolások alapján kerülnek utalásra. A 
költségvetési tervjavaslat szerint a HITA 107,2 millió forint uniós forrásból származó 
bevétellel rendelkezik a 2013. évben, az alábbi nemzetközi projektek lebonyolításával 
összefüggésben:  
 
− A HITA koordinálja a magyarországi Enterprise Europe Network (EEN), vagyis 

az Európai Bizottság egyetlen vállalkozásfejlesztési hálózatát. Célja a KKV-k 
nemzetközi együttműködésének segítése, valamint a KKV-k innovációs és 
kutatásfejlesztési aktivitásának elősegítése. Magyarországon egy országos 
konzorcium működik, melynek konzorciumvezetője a HITA, a tagok 
kereskedelmi- és iparkamarák és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat 
konzorcium két megyei szervezete. 
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− Erasmus Fiatal Vállalkozóknak projekt (EXE-PRIZE3): a konzorciumvezető 
Friuli Innovazione (olasz) által koordinált projektben projektpartner. E program 
célja a vállalkozni kívánók, start-up vállalatok akvirálása és felkészítése a 
külföldi tapasztalt, fogadó cégeknél történő tapasztalatszerzésre, kiutazás 
támogatására szolgáló szerződések megkötése, kiutazás szakmai és pénzügyi 
elszámolásának ellenőrzése, kiutazók támogatásának kifizetése. Emellett a 
magyar fogadó cégek segítése is a feladata. 

− A T4SME  projekt keretében dán, svéd, angol, izlandi, osztrák, máltai, valamint 
észt projektpartnerek együttműködésével üzletember találkozók, közbeszerzés 
témájú szemináriumok és workshopok, illetve közös marketing megjelenések 
(weboldal, kiadványok) valósulnak meg. A projekt fő célkitűzése a KKV-k 
közbeszerzési eljárásokhoz való hozzáférésének megkönnyítése, jó gyakorlatok 
átvétele és alkalmazása, közbeszerzési tudatosságot célzó szemináriumokon, 
tréningeken, workshopokon, decentralizált képzéseken való részvétel, illetve 
ezek szervezése európai, nemzeti és regionális szinten. A projekt egyik fő 
fókuszterülete a fenntartható építészet, valamint az ENSZ- és Világbank-
tenderek.  

 
 
Budapest, 2012. június 15. 

 

 

 

 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 
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I. A célok meghatározása, felsorolása 

Az állami bevételek hatékonyabb biztosítása érdekében, az adók, illetékek, járulékok, 
vámok beszedésével összefüggő, valamint mindezekhez kapcsolódó rendészeti és 
bűnüldözési feladatok koncentrált végrehajtása érdekében a két nagy bevételi szervezet, az 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény alapján 2011. január 1-jével összevonásra 
került. 
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) feladatai és szervezete kialakításában 
azok a kormányzati célkitűzések játszottak szerepet, melyek már az integrációról szóló 
jogszabályi rendelkezések, a státusztörvény és a szervezeti kormányrendelet indoklásaiban 
is meghatározásra kerültek. Mint például az állami adóhatósági és vámhatósági feladatok 
minőségileg új, hatékonyabb, átláthatóbb és költségtakarékosabb ellátása mellett a 
költségvetési bevételek biztosítása egy egységes elvek alapján felépülő, egységes 
irányítású, integrált szervezet révén. Ebbe épült be a pénzügyi és egyes más 
bűncselekményeket eredményesen felderítő bűnügyi szervezetrendszer, valamint a teljes 
alaptevékenységet átfogó, az információáramlás korszerűsítését célzó tevékenység. 
 
Ezen elvek mentén került három szinten kialakításra a szervezet, az első-, másod-, és 
harmadfokú hatáskörök határozott vonalú elkülönítésével. A törvényesség magasabb szintű 
biztosítása érdekében került a törvényességi, felügyeleti, felülellenőrzési tevékenység 
„leválasztásra” a napi, operatív szakmai tevékenységről. A szakmai oktatás, képzés egy 
szervezeten belül koncentrálódik, amely a szakmai igények teljesítésének hatékonyságát 
hivatott biztosítani. Az informatikai háttérintézmények működésének racionalizáltsága, mint 
funkcionális feladat kiemelt szerepet kapott, a központi funkcionális feladatok 
hatékonyabbá tétele, a kontrollszintek ennek megfelelő meghatározása mellett. 
 
A NAV Magyarország és az Európai Unió gazdasági rendjét és társadalmát védő 
államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat teljesítő olyan kormányhivatal, amely 
racionális (egyszerű, átlátható) szervezeti felépítésű, feladatait szolgáltató jelleggel, a 
költségvetési érdekek érvényesítésével, magas szakmai színvonalon, átláthatóan, 
hatékonyan, eredményesen és gazdaságosan látja el. Szolgálja az alkotmányosságot, a 
törvényességet, biztosítéka az adóztatás eredményességének, akadályozza a korrupciót és az 
állami költségvetésből nyújtott támogatások jogosulatlan igénybevételét, emellett továbbra 
is biztosítja az ügyfelek és az együttműködő szervek támogatását. Tisztességes, korrekt 
munkavégzéssel segíti az adó, illeték, járulék, vám kötelezettségek önkéntes teljesítését, 
munkájával hozzájárul az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentésére, az adóztatás 
egyszerűsítésére irányuló kormányzati célkitűzések megvalósításához, az adótudatosság 
fejlesztéséhez, közvetve a jogszerűen működő gazdasági szereplők számára igazságosabb 
piaci versenyhelyzet megteremtéséhez. Biztosítja a NAV bel- és külföldi szakmai és morális 
tekintélyének megtartását és növelését, valamint az összetartozáson, kölcsönös 
megbecsülésen alapuló, az elődszervezetek értékeit szilárdan őrző közösség kialakítását. 
Mindezt úgy teszi, hogy kiemelt figyelmet fordít munkatársai kiválasztására, motiválására, 
képzésére, erkölcsi és anyagi megbecsülésére, elismerésére. 
 

337



 

A NAV struktúrája – törvényben meghatározott feladataira figyelemmel – négy fő 
tevékenységi kör köré szerveződik, úgymint az adóigazgatás, a vámigazgatás, a bűnügyi 
tevékenység, valamint az ezeket támogató, informatikát is magában foglaló funkcionális 
területek. A funkcionális területek tevékenységükkel biztosítják a NAV szervezetének 
működtetését, ezzel hozzájárulnak az alapfeladatok eredményes ellátásához és alapvetően 
meghatározzák a végrehajtás színvonalát. Erre tekintettel tudatosítani szükséges azt a 
szemléletet, miszerint a NAV működése, teljesítménye szempontjából minden ellátandó 
feladatot, az abban közreműködő szerveket, szervezeti egységeket, személyi állományt 
egyenlő fontosságúként kell kezelni. 
A NAV-nak a jogszerűség követelményén túl hatékonyan, eredményesen és gazdaságosan 
kell működnie.  
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvényben és különösen annak 
preambulumában megfogalmazottak rögzítik mindazon elvárásokat, melyek érvényesítése 
elengedhetetlen a NAV szervezeti stratégiájának kialakítása során. Mindezek, valamint a 
nemzeti és társadalmi elvárások maradéktalan teljesítése érdekében az alábbi célok 
fogalmazhatók meg. 
Az ügyfelek önkéntes jogkövetését és adózási hajlandóságát a kötelezettségek teljesítését 
elősegítő szolgáltatások fejlesztése, az ügyintézés egyszerűbbé, kényelmesebbé tételével és 
célirányos kommunikációval. 
A hatósági eszközök törvényes alkalmazásával következetes fellépés mindazokkal szemben, 
akik nem teljesítik kötelezettségüket, törekedve arra, hogy ez visszatartsa azokat, akik 
hajlamosak a hasonló kockázatvállalásra. 
A szakmai célok eléréséhez hatékony szervezeti megoldások alkalmazása, magas szintű 
szakmai ismeretekkel rendelkező, elkötelezett és feddhetetlen munkatársak foglalkoztatása, 
a munkájukhoz megfelelő anyagi-erkölcsi feltételeket biztosításával. 
Ellenőrzési szerepből adódóan növelni kell a nemzetgazdasági és társadalmi szerepvállalást 
a hazai, valamint az európai uniós gazdasági, pénzügyi és környezetvédelmi érdekek 
védelme területén. 
Célkitűzés, hogy a NAV a lehető legnagyobb mértékben használja ki a technológia nyújtotta 
előnyöket az e-ügyintézés, az adatvagyon gazdálkodás és az intézményesített 
tudásmegosztás területén. 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban  

  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Létszám 
(fő) 

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet 137.523,3 2.575,7 134.947,6 22.482 

1. Nemzeti Adó-és Vámhivatal igazgatása 
    cím 

127.848,5 2.279,8 125.568,7 20.905 

2. Bűnügyi Főigazgatóság cím 7.632,6  0,0 7.632,6 1.220 

3. Képzési Egészségügyi és Kulturális 
    Intézet cím 

2.042,2 295,9 1.746,3 357 
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

 
Az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid bemutatása 
A bűnügyi szakterület vonatkozásában kerültek szervezeti változtatások végrehajtásra a  
2012. évben.  
A bűnügyi koordinációs tevékenységeket érintő átszervezés céljaként került 
megfogalmazásra a szakmai irányításhoz és felügyelethez kapcsolódó jogkörök letisztázása, 
a Központi Hivatal és a Bűnügyi Főigazgatóság feladatellátása során jelentkező felesleges 
párhuzamosságok megszüntetése, továbbá az, hogy a Bűnügyi Főigazgatóságon a bűnügyi 
szakmai tevékenység elkülönítése szervezeti egység szintjén is megtörténjen az azt 
kiszolgáló, támogató jogi és igazgatási tevékenységtől.  
A Pénzügyi Információs Egység feladatait ellátó Pénzügyi Információs Főosztály 
jogszabályi változás következtében 2012-től a Bűnügyi Főigazgatóság helyett a Központi 
Hivatalon belül, Pénzmosás Elleni Információs Iroda néven látja el feladatait. 
 

 
Az intézményrendszer összetétele, a címen belüli intézmények tételes felsorolása 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat szerint a NAV 
engedélyezett létszáma 22.482 fő. 
 
I. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 20.905 fő 
  

Központi szervek 
 
NAV Központi Hivatala 
NAV Informatikai Intézet 
 

A NAV középfokú adóztatási szervei 
 
7 db regionális adó főigazgatóság 
NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága 
 
A NAV szakmailag önálló alsó fokú adóztatási szervei: 
 
NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága 
NAV Kiemelt Ügyek Adóigazgatósága 
NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága 
NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága 
NAV Dél-budapesti Adóigazgatósága 
19 db megyei adóigazgatóság 
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A NAV középfokú vámszervei 

 
7 db regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóság 
NAV Repülőtéri Főigazgatósága 
NAV Bevetési Főigazgatósága 
NAV Szakértői Intézete 
 
A NAV szakmailag önálló alsó fokú vámszervei: 
NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 
NAV Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 
NAV Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 
NAV Dél-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 
19 db megyei vám- és pénzügyőri igazgatóság 
 
II. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága 1.220 fő 
A Bűnügyi Főigazgatóság középfokú szervei 
 7 db regionális bűnügyi igazgatóság 
A Bűnügyi Főigazgatóság alsó fokú szerve 
 NAV Áru- és Bűnjelkezelő Hivatal 
 
III. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete 357 fő 
 
 
Az intézményrendszer által ellátandó feladatok általános bemutatása 

 
A Vám- és Pénzügyőrség és az Állami Adóhatóság integrációjának eredményeként létrejött 
kormányhivatal által ellátandó feladatokat a 2010. évi CXXII. törvény, az egyes szervezeti 
egységek feladat-és hatáskörét a 273/2010. (XII. 09.) Korm. rendelet sorolja fel tételesen. A 
NAV által ellátandó általános feladatok: 
A központi költségvetés és az elkülönített állami pénzalap javára - részben vagy egészben - 
teljesítendő kötelező befizetés, támogatás, adó visszaigénylés vagy adó-visszatérítés, a 
közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kötelező befizetések 
megállapítása, beszedése, nyilvántartása, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása és 
ellenőrzése. A pénzellátással kapcsolatban számára meghatározott feladatok végrehajtása, 
az adó-, vám- és pénzforgalmi adatok, valamint az ellenőrzések megállapításainak 
összegezése, feldolgozása és ezekről információk szolgáltatása. 
A Központi Hivatal, illetve az Informatikai Intézet összegyűjtik és tárolják az 
adókötelezettséggel, vámkötelezettséggel, adóigazgatási és vámigazgatási eljárással 
összefüggő adatokat, amelyekről adatfeldolgozásokat végeznek és adatszolgáltatásokat 
teljesítenek. 
A hatáskörébe tartozó kötelező befizetésekkel vagy költségvetési támogatással kapcsolatban 
elkövetett bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránt az állam nevében a polgári jogi 
igény előterjesztésére az észlelt bűncselekmény miatt büntető feljelentést tesz. 
Elvégzi a közösségi és a külön jogszabályok alapján a feladatkörébe tartozó ügyekben az 
informatikai rendszerek működtetéséből, alkalmazásából adódó tagállami feladatokat, 
valamint a közösségi és nemzeti jogszabályokban meghatározott nemzetközi 
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együttműködésből adódó feladatokat. Részt vesz a szakterületét érintő ügyekkel foglalkozó 
uniós és nemzetközi szervezetekben. 
A NAV szempontjából továbbra is kiemelt jelentőséggel bírnak az integráció kapcsán 
felmerült feladatok, amely feladatok az egész szervezetet érintő, minden részletkérdésre 
kiterjedő, rendkívül összehangolt, következetes munkát igényelnek. 
A NAV ügyfélközpontú és szolgáltató jellegének erősítése érdekében kiemelt feladat az 
ügyfélszolgálati tevékenységek továbbfejlesztése. 
A NAV önálló bűnügyi szakterületének célja a hatékony és eredményes bűnüldözési munka, 
fokozottan fellépve a feketegazdaság ellen, biztosítva az állam adó- és adójellegű 
bevételeinek, illetve a legális gazdasági szereplők érdekeinek teljeskörű védelmét. A 
szervezet kiemelt célként kezeli a költségvetést súlyosan károsító, büntetőjogi eszközökkel 
szankcionálandó adózói magatartások feltárását, visszaszorítását. A büntetőeljárások során 
elsődleges feladat azon intézkedések végrehajtása, amelyek lehetővé teszik az illegális 
gazdasági szereplők vagyonának felkutatását, az állam javára történő zárolását. A NAV 
továbbra is hangsúlyozottan kíván szerepet vállalni a hamis áruk forgalmazásával 
megvalósított, valamint a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértések eredményes 
felderítése és visszaszorítása területén. 
A Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet feladata a NAV alkalmazottai (hivatásos 
állomány, kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, munkavállalók) részére a 
munkavégzésükhöz szükséges képzés, továbbképzés megszervezése és lebonyolítása. Az 
adóügyi és vámügyi képzési programok fejlesztése, szervezése, lebonyolítása, a képzések 
hatékonyságának mérése.  
A NAV 2011. évi hatásköri jegyzékében szereplő 930 feladaton túlmenően a 2012. évre a 
jogalkotó a bevételi elvárások mellett a kormányzati célok megvalósítása érdekében 185 új 
feladatot határozott meg a NAV számára. Ezek között olyan magas erőforrás-szükséglettel 
rendelkező feladatok szerepelnek, melyek sikeres végrehajtása kiemelt jelentőséggel bír az 
adóbeszedési hatékonyság javítását célzó intézkedések szempontjából. Ilyen például az 
adóregisztrációs eljárás bevezetése, a fokozott adóhatósági jelenlétet szabályozó 
rendelkezések, új adók módjára behajtandó köztartozások, új adónemek bevezetése (baleseti 
adó, kulturális adó), jövedéki adót érintő szabályozás módosítása. 

 
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása  

(A 2013. évi javasolt előirányzat levezetése) 
 

millió forintban, egy tizedessel 

 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
igazgatása cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

123.247,7 2.279,8 120.967,9 20.874 

Változások jogcímenként:     
Nemzeti Távközlési 
Gerinchálózat finanszírozása 

-779,8 0,0 -779,8 0 

Fejezeten belüli nullszaldós 
átrendezés  

-39,3 0,0 -39,3 31 

A 2012. évi zárolás bázisba 
építése 

-1.945,1 0,0 -1.945,1 0 
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Többlet:     
Dologi kiadások többletigénye 7.365,0 0,0 7.365,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 127.848,5 2.279,8 125.568,7 20.905 
 

2. Bűnügyi Főigazgatóság cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

6.951,4 0,0 6.951,4 1.248 

Változások jogcímenként:     
Fejezeten belüli nullszaldós 
átrendezés  

46,2 0,0 46,2 -28 

Többlet:     
Pénzügyi nyomozók illetménye 
versenyképességének biztosítása  

635,0 0,0 635,0 0 

2013. évi javasolt előirányzat 7.632,6  0,0 7.632,6 1.220 
 

3. Képzési, Egészségügyi és 
Kulturális Intézet cím  

Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

2.049,1 295,9 1.753,2 360 

Változások jogcímenként:     
Fejezeten belüli nullszaldós 
átrendezés  

-6,9 0,0 -6,9 -3 

2013. évi javasolt előirányzat 2.042,2 295,9 1.746,3 357 
 
 

III.2. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

A NAV fejezetnél nincsenek folyamatban több év előirányzatait terhelő programok, 
beruházások és más fejlesztések. 
 

III.3. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

 
1. EU Fiscalis 2013 Programban való részvétel 
Az Európai Parlament és a Tanács a belső piac adózási rendszerei működésének javítását 
célzó közösségi program létrehozásáról szóló 1482/2007/EK határozatában létrehozta a 
Fiscalis 2013 programot, melynek elsődleges célja a Közösségen belüli piacon működő 
közvetett adózási rendszer fejlesztése, a határokon átnyúló adócsalások közösségi szintű 
visszaszorítása érdekében a tagállamok közötti adóügyi együttműködés elősegítése.  
A projekt biztosítja közös ellenőrzéseken, szemináriumokon, fórumokon, 
projektcsoportokban való részvételt, a tapasztalatszerzést, képzéseket, illetve a tisztviselő 
cseréket is a tagállamok országaiban.  
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Az Európai Parlament és a Tanács határozatában a 2008. január 1. és 2013. december 31. 
közötti időszakra 156,9 millió euró pénzügyi keretösszeget állapított meg a Fiscalis 2013 
teljes költségvetésére. 
 
2. EU Customs 2013 Programban való részvétel 
Az Európai Parlament és a Tanács a közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2013) 
létrehozásáról szóló 624/2007/EK határozatában rendelkezett a Customs 2013 program 
elindításáról. A program a vámtevékenység, a vámjogszabályok fejlesztésére, az eljárások 
egyszerűsítésére törekszik, a közös vámjogszabályok és vámpolitikai irányvonalak alapján. 
A program keretén belül támogatásra kerülnek a közös uniós váminformatikai 
rendszerfejlesztések és a működtetés is.  
A projekt fő feladata, hogy támogassa a szemináriumokon, gyakorlati tapasztalatcseréken 
való részvételt az EU országaiban.  
Az Európai Parlament és a Tanács határozatában a 2008. január 1. és 2013. december 31. 
közötti időszakra 323,8 millió euró pénzügyi keretösszeget állapított meg a Customs 2013 
teljes költségvetésére.  
 
3. ISEC 2009. „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem program”  
 
Az ISEC 2009 program keretében elnyert HOME/2009/ISEC/AG115 számú, 
„Tapasztalatcsere program az Europolnál, a Bolgár Köztársaság Vámhatóságnál, a Holland 
Királyság Vámhatóságánál és Németország Vámbűnügyi Hivatalánál a pénzmosás elleni 
harc és a kábítószer kínálat csökkentése érdekében történő nemzetközi bűnügyi 
együttműködés fejlesztése kapcsán” című, 216.733 euró értékű  projekt tekintetében  2013-
ban: 

• 1 holland tanulmányút 6 fő részvételével;  
• 3, egyenként 3 hónapos Europol gyakornoki program, 1-1 fő részvételével,  
• 1 tanulmányút Németországba, 6 fő részvételével  
• és egy záró konferencia Budapesten kerül megvalósításra.  

 
4. ENPI 
Az Európai Bizottság részére benyújtott HU-RO-SK-UA ENPI CBC nagy projekt 
tekintetében a NAV az első -  Beregsurány-Luzsanka közúti határátkelőhely fejlesztése, 
magyar oldalon a teherforgalmi terminál fejlesztésével, illetve ukrán oldalon az átkelőhely a 
schengeni kritériumoknak megfelelő átépítése – illetve a negyedik - kutatóeszközök 
(üzemanyag lefejtő szivattyú benzinhez, üzemanyag lefejtő szivattyú gázolajhoz, 
üregvizsgáló) beszerzése - alprojektekben vesz részt.  
 
5. Külső Határok Alap 2011. 
A Külső Határok Alap 2011. évi programja keretében a NAV az alábbi két projekt 
megvalósítására írt alá Támogatási Szerződést a Belügyminisztériummal: 

• „Záhony közúti határátkelőhelyen az ellenőrzés technológiai módosításhoz 
kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés” projekt – a schengeni követelményeknek 
megfelelő „egy megállásos” ellenőrzési technológiát megfelelőbben támogató elv 
alapján indokolt fülkecsere integrált (pénzügyőri-határrendészeti) fülkerendszer 
kialakításának céljából.  
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• „A röszkei közúti határátkelőhely kapacitásának bővítése” projekt - sávszélesítés és 
új integrált fülkerendszer kialakításának céljából, szintén az „egy megállásos” 
ellenőrzési technológiát jobban kiszolgáló infrastruktúra-fejlesztés céljából. 

 
6. Hercule II. 2011 - Technikai segítségnyújtás a cigaretta csempészet megakadályozása, felderítése 
és nyomozása tekintetében 
A pályázati felhívásra a NAV 1 darab nagyteljesítményű mobil, utánfutóra szerelt 
hőkamera, vontató (terepjáró) gépjárművel és 4 darab kézi hőkamera beszerzésére nyújtott 
be pályázatot. A pályázatot az OLAF támogatta. A Grant Agreement-et az OLAF 
továbbítani fogja a NAV részére. 
 
7. ISEC 2012 – keret-megállapodás  
A 2012. évi ISEC „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” program keretében, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Európai Bizottság részére benyújtotta és elnyerte a Keret-
megállapodás megkötésére vonatkozó pályázati ajánlatát. A NAV ezáltal kedvezményesebb, 
zártkörű pályázati felhívásokra pályázhat 2012 és 2014 között az ISEC programban.  
 
A NAV által benyújtott, de még elbírálás alatt álló pályázatok 
 
1. HERCULE II Program - Oktatási szektor 2012 
A NAV egy 5 napos, 16 ország részvételével zajló konferencia megszervezésére nyújtott be 
pályázatot az OLAF részére. A konferencia témája a nemzetközi, határon átlépő szervezett 
bűnözés elleni fellépés gyakorlati végrehajtása során fellépő problémák kiértékelése, a 
vonatkozó jogszabályok előírásainak gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok 
kicserélése.   
 
2. Hercule II. 2012 - Technikai segítségnyújtás a cigaretta csempészet megakadályozása, felderítése 
és nyomozása tekintetében 
Az eszközbeszerzésre vonatkozó OLAF pályázati felhívásra a NAV határidőre benyújtotta 
pályázatát. A pályázat a jövedéki, valamint rendészeti szakterület eszközigényeinek 
beszerezését tartalmazza (8 db kézi hőkamera, 20 db gépjármű üregvizsgáló eszköz, 200 db 
szúrás és vágás álló kesztyű, 1 db fix hőkamera, 20 db üregvizsgáló videoendoszkóp és 
netbook üregvizsgálóhoz).  
 
3. ISEC 2011 – Képzési program a bázisolajokkal kapcsolatos csalások elleni hatékony fellépés 
érdekében 
A 2011. évi ISEC „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” program keretében a NAV 
pályázati ajánlatot nyújtott be „Képzési program a bázisolajokkal kapcsolatos csalások 
elleni hatékony fellépés érdekében” címmel. A pályázat elnyerése esetén Budapesten egy 
nyitó és egy záró konferencia, 2 szeminárium és két oktatási program, illetve Katowicében 
egy oktatási program kerülne megvalósításra a fenti témában. A pályázat elbírálása 
folyamatban van.  
 
4. Külső Határok Alap 2012. 
A KHA 2012 program keretében az I. körös pályáztatás során a Belügyminisztérium a NAV 
következő projektjeit ítélte támogathatónak: 
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• Beregsurány határátkelőhelyen a személyforgalmi kezelőépület, a másodlagos 
vizsgálóépületek és szociális épületek utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje 

• „Határátkelőhelyek térfigyelő rendszerének továbbfejlesztését” célzó projekt 
• „Határátkelőhelyek rendszám- és konténerazonosító rendszerének továbbfejlesztését” 

célzó projekt. 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Vida Ildikó 
elnök 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  
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I. A célok meghatározása, felsorolása 

Kormányzati informatika 
 
A Kormány kiemelt célja a hatékony állam megteremtése, működtetése és a bürokratizmus 
csökkentése. A hatékony állam a XXI. században nem működhet az e-közigazgatás eszköz-
rendszerének alkalmazása nélkül. A már meglévő elektronikus ügyintézési lehetőségek fenn-
tartása, illetve ennek folyamatos kiterjesztése egyre több államigazgatási ügytípusra, hosszú-
távon csökkenti a költségeket, gyorsabbá, egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi az ügyintézést, 
ezzel együtt pedig hozzájárul a hatékony állam megteremtéséhez, valamint a bürokrácia csök-
kentéséhez is.  
 
A „Nemzeti Hálózatfejlesztési Projekt” első fázisában kialakításra került más hálózatok mel-
lett a közigazgatás elektronikus gerincét is kiváltó Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (továb-
biakban: NTG). A szolgáltatás finanszírozásáról a központi feladatellátás keretében a nemzeti 
fejlesztési miniszter gondoskodik, az NTG üzemeltetésével az állami intézmények és szerve-
zetek távközlési és részben távközlési feladatnak minősített informatikai szolgáltatásokkal 
való ellátása történik. A feladat tartalmazza számos kormányzati célú hálózat, állami intéz-
mény és szervezet távközlési kiszolgálását.  
 
A rendkívüli helyzetek kezeléséhez fontos eszköz az állam kezében az Egységes Digitális 
Rádiótávközlési rendszer (továbbiakban: EDR), ami biztosítja a készenléti szervek biztonsá-
gos, gyors, elektronikus kommunikációját. Ezáltal válik lehetővé a készenléti szervek közötti 
védett, hatékony, a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfel-
színi kommunikáció és együttműködés. 
 
A Kormány célja a digitális írástudatlanok arányának folyamatos csökkentése, melynek meg-
valósítását célozzák a hazai és határon túli közösségi terek programjai és hálózatai, melyek 
segítik a digitális szakadék csökkentését, a digitális írástudás terjedését, az információhoz 
való gyors hozzáférést, a kapcsolattartást intézmények (oktatási, kulturális, önkormányzati 
stb.) és egyének között. Cél a hálózat tagjai közti kapcsolat és az identitástudat erősítése, a 
hazai és határokon átnyúló gazdasági, turisztikai és kulturális együttműködések fokozása, a 
digitális szakadék áthidalása. 
 
 
Fejlesztéspolitika 
 
A Nemzeti Együttműködés Programjában a Kormány – többek között – a magyar gazdaság 
talpra állítását, megerősítését, egy évtizeden belül egymillió új, adózó munkahely létrehozá-
sát, a fejlesztéspolitikájában a vidék és a főváros mesterséges szembenállásának megszűnteté-
sét vállalta. A gazdaság fejlesztéséhez és a munkahelyek létrehozásához egyaránt szükség van 
a beruházások megvalósítására, a hazai turizmus fejlesztésére, valamint a célok kormányzati 
támogatáspolitikai eszközökkel történő elősegítése érdekében egy összehangoltan, hatéko-
nyan működő fejlesztési támogatási rendszer működésére. Fontos általános célkitűzés még a 
bürokrácia visszaszorítása, az ügyek egyszerűsítése. 
 
A fentiekre figyelemmel a 2013. évre tervezett források az alábbi stratégiai célok megvalósí-
tását szolgálják. 
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- A célok elérése érdekében a Beruházás ösztönzési célelőirányzatból támogatva – egyedi 
kormánydöntések keretében – eddig is új beruházások valósultak meg, ezáltal tőkét be-
vonva a gazdaságba; a beruházások munkát adtak az építőiparnak, valamint munkahelye-
ket teremtettek. 2013. évben továbbra is cél új beruházások megvalósításának támogatása.  

- A Kormány turizmuspolitikájával összhangban fő célkitűzés a hazai és a külföldi turista-
forgalom terén elért eredmények megtartása, illetve – a lehetőségekhez mérten – növelése. 
A turizmust is sújtó gazdasági válság miatt nagyobb jelentősége van a turisztikai marke-
ting tevékenységnek, a turisztikai kínálat bemutatásának, a hazánk természeti, kulturális 
építészeti értékei iránti érdeklődés felkeltésének. Fő cél – a turisztikai vállalkozások (szál-
lodák, utazási irodák, vendéglők) piacra segítése révén a vendégéjszakák és a devizabevé-
telek növelése mellett – az új munkahelyek megteremtése. Ezért a forrásokat elsősorban a 
turisztikai marketing, propaganda tevékenység finanszírozása, az országimázs növelése 
érdekében szükséges felhasználni. A célok a marketing tevékenység hatékonyságának nö-
velésével (pl. e-marketing szélesebb körben és differenciáltabb módon történő alkalmazá-
sával, költségtakarékos megoldások előtérbe helyezésével, a működési költségek arányá-
nak csökkentésével) érhetőek el. 

- A közösségi agrármarketing tevékenység stratégiai célja a magyar élelmiszerek és borok 
piaci pozíciójának javítása a bel- és külpiacon, a Nemzeti Vidékstratégiának megfelelően 
a fő hangsúlyt a kis- közepes és helyi termelők termékeinek fogyasztásnövelésére helyez-
ve. A Nemzeti Bormarketing Alap megszűnésével a bormarketing irányítása szervezetileg 
is betagozódik az élelmiszermarketing mellé, ezáltal nagyobb szinergiák indíthatók be. 
Stratégiai cél az élelmiszer, a bor és ezen keresztül a gasztronómia országképformáló ha-
tásainak erősítése az idegenforgalmi célkitűzésekkel összhangban. 

- A 2013. évre tervezett gazdaságfejlesztési célú források a megújított és kibővített Széche-
nyi Hitelprogramok révén az Új Széchenyi Tervben is kiemelt célként megjelenő kis- és 
középvállalkozások fejlődését és növekedését is szolgálják. 

 
Fentieken túl stratégiai cél az európai uniós források hazai lebonyolítási intézményrendszere 
hatékonyságának növelése az európai uniós forráskihelyezés felgyorsítása érdekében, emellett 
a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 
2012. január 1-től hatályba lépett módosításának következtében megújított hazai területfej-
lesztési intézményrendszer hatékony működtetése.  
 
 
Közlekedés 
 

A közösségi közlekedés versenyképességének és szolgáltatási színvonalának növelése, a tár-
sadalmi mobilitási igényeket kielégítő szolgáltatási kibocsátás fenntartása, illetve összehan-
golt kialakítása szükséges a kormányzat gazdaságpolitikai célkitűzéseinek biztosításához.  

A Széll Kálmán Terv 2.0-ban szereplő cél a vasúti menetrend ésszerűsítése, racionalizálása, a 
vasúti és autóbuszos távolsági személyszállítás menetrendi összehangolása, valamint a köz-
szolgáltatás keretében megrendelt személyszállítási teljesítmény egységes szemléletben törté-
nő kezelése.   

A fentiek előmozdítását szolgálják a szolgáltatások összehangolását elősegítő regionális köz-
lekedésszervezési irodák, amelyek a teljes vasúti és helyközi autóbuszos menetrend tervezé-
sével, társadalmi egyeztetésével, valamint a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzésé-
vel összefüggő feladatokat végzik el.   

A közlekedési társaságok ésszerű, kiegyensúlyozott működése megteremtésének feltétele a 
megfelelő finanszírozás, a szervezeti átalakítás és az átláthatóság megteremtése.  
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A közösségi közlekedés átalakításának részeként átalakul a jegyrendszer, új tarifa- és ked-
vezményrendszer alakul ki. Kiemelt feladat a Széll Kálmán Terv 2.0-ban is szereplő elektro-
nikus jegyrendszer kiépítése, a jegy- és bérletrendszer átjárhatóságának megteremtése. A kö-
zösségi közlekedési szektorban prioritás a Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel (továbbiak-
ban: NEK) kompatibilis elektronikus közlekedési kártyarendszer (e-ticket) előkészítése. 

Kidolgozásra kerül a Nemzeti Közlekedési Stratégia személyszállítási része és a 2014-2020. 
közötti közlekedési célokat tartalmazó új operatív program, valamint sor kerül az Egységes 
Közlekedésfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára.   

2013. évben a közlekedési fejlesztések túlnyomó része EU-s támogatással valósul meg (Köz-
lekedés Operatív Program, továbbiakban: KözOP), néhány kisebb projekt esetében kerül sor 
tisztán költségvetési finanszírozásra, ami az EU-s támogatásokhoz képest gyorsabb indítást 
tesz lehetővé. Jövő évben EU-s forrás felhasználásával számos jelentős beruházás indulhat 
(pl. megkezdődhet az M4 autópálya Tisza-hidat is tartalmazó Abony–Fegyvernek szakasz 
megvalósítása).  
 
Költségvetési forrásból befejeződik a győri Audi beruházáshoz kapcsolódó útfejlesztés, vala-
mint folytatódik az új vásárosnaményi Tisza-híd építése.  
 
2013. év közepén a tehergépkocsi forgalomra bevezetésre kerül a megtett úttal arányos útdíj-
rendszer. 
 
 
Energetika  
 
Az energiahatékonyság, az energiatakarékosság és az energiaracionalizálás, a klímabarát 
beruházások ösztönzése a Nemzeti Együttműködés Programjában és az Új Széchenyi Tervben 
(továbbiakban: ÚSzT) kiemelt célként szerepel. Az energiahatékonysággal összefüggő 
intézkedések, így a panellakások, családi házak, középületek és közintézmények 
energiafelhasználásának – ezáltal a költségvetés terheinek –, valamint az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése központi szerepet játszanak abban, hogy a Kormánynak az 
éghajlatváltozás és az energiapolitika terén kitűzött céljai teljesíthetőek legyenek. 
 
Az energiahatékonysági célok megvalósítása – annak szakmapolitikai céljain túl – élénkíti a 
gazdaságot, munkahelyeket teremt, javítja az életminőséget, csökkenti hazánk 
energiafüggőségét és hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. 
 
A szakmapolitikai eszközök a következők: 
Az épületek, közintézmények hőszigetelésének, a nyílászárók cseréjének, a fűtési rendszerek 
modernizálásának, a családi házak komplex energiatakarékos felújításának, az épületgépészeti 
és épület villamos rendszerek korszerűsítésének, a távhővel ellátott lakóépületek 
hőfogyasztás-szabályozási lehetősége megteremtésének, az egycsatornás gyűjtő kémények 
felújításának, továbbá a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való 
helyettesítésére irányuló beruházások, az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására 
és a hálózatba való esetleges visszatáplálására szolgáló rendszerek (pl. napenergia,  napkol-
lektoros-napelemes rendszerek) alkalmazásának állami támogatása. A támogatások pályázati 
úton történő elosztásához lakossági, közintézményi épületenergetikai és energiatakarékossági 
programok kidolgozása, mintaprojektek indítása, valamint a pályázati rendszert kezelő (mű-
ködtető) szervezetek közhasznú tevékenységének költségvetési támogatása szükséges.  
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Szükséges továbbá támogatást nyújtani az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és an-
nak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvénynek, valamint a Nemze-
ti Éghajlatváltozási Stratégiának megfelelően a Nemzeti Éghajlatváltozási Program kutatási 
intézkedéseire is. Lényeges szakmapolitikai cél a klíma védelme és az éghajlati adottságok 
megőrzése érdekében szükséges feladatok ellátásának biztosítása. Részei ennek az éghajlat-
változással, az azt kiváltó folyamatokkal és hatásokkal kapcsolatos hazai kutatási feladatok, a 
klímaváltozás mértékének és irányának előrejelzése, az alkalmazkodási stratégiák és ágazati 
cselekvési tervek elkészítése. 
 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban  

        millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

Költségvetési szervek 117.621,7 100.283,5 17.338,2 2.468 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  196.744,3 1.882,0 194.862,3  
Központi kezelésű előirányzatok 262.347,2 75.000,0   
 
 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

 

Intézményrendszerben bekövetkezett 2012. évi változások rövid bemutatása: 
 

1. Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium (továbbiakban: BUÉSZ) - MÁV 
Szolnok fejezetek közötti átadása: A Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- 
és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Statútum ren-
delet) 43.§ (1) bekezdésének a) pontja értelmében 2012. január 1-től a Nemzeti Erő-
forrás Miniszter gyakorolja az egészségügyért való felelőssége körében a BUÉSZ és a 
MÁV Kórház költségvetési szervek irányítási jogát. A Magyarország 2012. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, valamint a Statútum ren-
delet között összhang megteremtése érdekében a Kormány 1072/2012. (III. 22.). hatá-
rozatában rendelkezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium fejezetek címrendi módosításáról. A határozat értelmében az NFM irá-
nyítása alá tartozó BUÉSZ valamint MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok költ-
ségvetési szervek címrendi besorolása 2012. január 1-jei fordulónappal a XX. Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium fejezet 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím 2. 
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcímre változott, így a 2013. évi tervezésére már 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet keretében került sor. 

 
 

2. Az állami bányászati és földtani intézmények felülvizsgálata, Magyar Föltani és 
Geofizikai Intézet létrehozása: A Magyar Állami Földtani Intézet (továbbiakban: 
MÁFI) és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (továbbiakban: ELGI) 
működésének finanszírozási nehézségeire tekintettel, a működtetés hosszú távú stabili-
tását biztosító intézményi átalakítások céljából felmérésre kerültek az együttműködés 
és a költséghatékonyság elérésének lehetőségei a Magyar Bányászati és Földtani Hiva-
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tal, valamint a MÁFI és az ELGI költségvetési szervek tekintetében. A felmérés ered-
ményeként a költséghatékonyság és feladatellátás biztosítása érdekében a két háttérin-
tézmény összevonásáról született döntés. A döntés végrehajtása érdekében kezdődött 
el az összehangolt feladat-végrehajtási struktúra felépítése, melynek célja a háttérin-
tézményi alapfeladatok zavartalan ellátásának javulása, valamint a szakmai feladatel-
látás színvonalának növelése. 
 
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes Kormányrendeletek 
módosításáról szóló 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, 2012. 
árpilis 1-jei fordulónappal megtörtént a MÁFI és ELGI integrációja. A Magyar Föld-
tani és Geofizikai Intézet (MFGI) az ELGI névváltozásával létrejövő központi költ-
ségvetési szerv, alaptevékenysége alapján kutatóintézet, amely a beolvadó MÁFI  álta-
lános jogutódja. 
 
Gazdasági és szakmai elemzések arra mutatnak, hogy az egy intézményes modell alap-
ján felépülő háttérintézmény a párhuzamosságokat, rugalmatlanságokat felszámolva, a 
felelősség és átláthatóság biztosítása mellett a legalkalmasabb rendszer az állami föld-
tani feladatok elvégzésében történő közreműködésre. 

 
 
Az intézményrendszer által ellátandó általános, és 2013-as új feladatok bemutatása, az 
intézményi előirányzatok alakulásának ismertetése 
 
 
1. cím: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása (továbbiakban: NFM igazgatás) 2013. évi 
teljes támogatási előirányzata 5.991,5 millió forint, tervezett bevétele 349,7 millió forint, 
vagyis összesen 6.341,2 millió forint kiadással gazdálkodhat. 
 

A nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 
2010. évi XLII. törvény (továbbiakban: statútum tv.), valamint az egyes miniszterek, valamint 
a Statútum rendelet által meghatározott feladatait a minisztérium hivatali szervezete segítsé-
gével látja el, amelynek feladatai tekintetében a 2013. évi tervezés során egy feladatbővülés 
került figyelembe vételre: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény a 
víziközmű-szolgáltatások, illetve a víziközmű-szolgáltatók szakmai, gazdasági felügyeletét, 
valamint a víziközmű-szolgáltatás díjainak megállapítási jogkörét a Magyar Energia Hivatal-
hoz (továbbiakban: MEH) telepítette. A víziközmű-szolgáltatással és működtetéssel kapcsola-
tos minisztériumi szintű feladatok (jogalkotói feladatok, szakmai felügyelet) ellátásának for-
rását a MEH általi irányító szervi befizetés teremti meg. (A Statútumrendelet módosítására 
jelen időpontig nem került sor, így nem született kormányzati döntés a tekintetben, hogy a 
vízi közmű szolgáltatással kapcsolatos minisztériumi szintű feladatok az NFM-hez, vagy a 
VM-hez kerülnek telepítésre. Ennek ténye befolyásolja az NFM-nél tervezett bevételek reali-
tását.) 
 
Az NFM igazgatásnál tervezett szakmai programok költségvetéséből 2.749,7 millió forint 
kiadási (egyidejűleg 1.074,7 millió forint támogatási) előirányzat került visszarendezésre a 
fejezeti kezelésű előirányzatok javára. Az egyéb egyszeri bevétel csökkenések hatása 216,4 
millió forint, mely alapvetően a minisztérium vagyonkezelésébe tartozó HungaroControl Zrt. 
által teljesített 2012. évi befizetés elmaradásából, valamint a külföldi kiküldetések számának 
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csökkenéséből adódó visszatérülések összegének mérséklődéséből származik. Szolgáltatási 
díjbevételként 4,0 millió forintot tervezett a tárca. 
 
A magyar-orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok összehan-
golásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1269/2010. (XII. 3.) 
Korm. határozat értelmében 2011. évben az NFM látta el a magyar-orosz gazdasági kapcsola-
tokért és a magyar kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos tit-
kársági feladatait. A kormánybiztos munkáját négy-négy fős titkárság segítette. 2012. január 
1-től a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok ösz-
szehangolásáért felelős kormánybiztosi feladatok az NGM feladatkörébe kerültek. Erre tekin-
tettel az igazgatás jóváhagyott létszámkerete 2012. évben – és így a 2013. évi tervezés során – 
8 fővel került csökkentésre. Tekintettel arra, hogy a korábbi feladatellátás forrását a tárca saját 
költségvetése terhére gazdálkodta ki, a státuszok fejezetek közötti átrendezése forrás-
átcsoportosítással nem járt. 

 
Az NFM igazgatás 2013. évi engedélyezett létszámkerete 624 státusz. 

millió forintban 
1. cím 

Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um igazgatása Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 9.079,2 2.013,0 7.066,2 632 

Változások jogcímenként:     
1522/2011. (XII. 30.) Korm. határo-
zat alapján orosz és kínai titkársági 
feladat NGM-be történő átadása 

   -8 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat (tételes felsorolás)  

    

Egyéb változások: bevétel kiesés 
hatása (külföldi kiküldetés visszatérü-
lése, HC megállapodás egyszeri bevé-
tel) 

-216,4 -216,4   

Többlet (jogcímenként) -1.693,6 -1.446,9 -246,7  
-Szakmai Programok költségvetés-
ének fejezeti szektorra történő átren-
dezése 

-1.921,7 -1.675,0 -246,7  

-Víziközmű felügyeleti, minisztériu-
mi hatósági feladatok ellátása 

224,1 224,1   

-Szolgáltatási díjbevétel többlet 4,0 4,0   
2013. évi javasolt előirányzat 7.169,2 349,7 6.819,5 624 
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3. cím: Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 
 
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (továbbiakban: NIIFI) 2013. évi tel-
jes támogatási előirányzata 835,9 millió forint, tervezett bevétele 713,3 millió forint, vagyis 
összesen 1.549,2 millió forint kiadással gazdálkodhat. 
 
Az intézmény tevékenysége a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program-
ról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott Fejlesztési Program műkö-
désével, forrásainak felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátása. Ezen túlmenően ellátja a 
kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt feladato-
kat. Alaptevékenysége az információs infrastruktúrával kapcsolatos szolgáltatás és fejlesztés, 
valamint az országos számítógép-hálózati rendszerek működtetése nemzetközi kijáratával 
együtt, ennek keretében különösen: 

- országos és nemzetközi számítógép-hálózati kapcsolatok, valamint az európai oktatá-
si-kutatási számítógép-hálózatok színvonalának megfelelő szolgáltatások biztosítása, 

- a számítógép-hálózati technológiák alkalmazásának és fejlesztésének végrehajtása, to-
vábbá az eredmények széles körű terjesztése a felhasználói kör intézményeiben, 

- a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban való magyar 
részvétel elősegítése, 

- a kormányzati számítógépes hálózat tűzfala és a NIIF Internet közötti, az igényeknek 
megfelelő sávszélességű IP kapcsolat biztosítása. 

 
A felhasználói kört valamennyi felsőoktatási intézmény, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjte-
mények és egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek jelentik. 
 
Bevételi előirányzatként 200,0 millió forint többletforrás került tervezésre, a 2013. évre prog-
nosztizált (és korábbi években nem tervezett) ÁFA visszaigénylés összegéből adódóan. 
 
A NIIF Intézet 2013. évi engedélyezett létszámkerete 42 fő. 

millió forintban 
3. cím 

Nemzeti Információs Infra-
struktúra Intézet  Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 1.349,2 513,3 835,9 42 

Többlet (jogcímenként)* 200,0 200,0   
-Várható ÁFA visszaigénylés bevéte-
le 

200,0 200,0   

2013. évi javasolt előirányzat 1.549,2 713,3 835,9 42 
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4. cím: Országos Atomenergia Hivatal 
 
Az Országos Atomenergia Hivatal (továbbiakban: OAH) 2013. évi teljes támogatási előirány-
zata 17,2 millió forint, tervezett bevétele 2.573,3 millió forint, azaz összesen 2.590,5 millió 
forint kiadással gazdálkodhat. 
 
Az OAH alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 
(továbbiakban: Atomtörvény, az OAH nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, vala-
mint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az OAH hatósági eljárásaiban 
közreműködő szakhatóság kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az OAH 
munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet és a nukleáris 
létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevé-
kenységről szóló 118/2011. (V. 5.) Korm. rendelet határozza meg. 
 
Az OAH alapvető feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris 
anyagok és létesítmények biztonságával és védettségével, a nukleáris fegyverek elterjedésé-
nek megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, a nukleárisbaleset-elhárítással 
kapcsolatos hatósági feladatok, baleseti helyzetben döntés-előkészítési teendők, valamint az 
ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. Ezen túlmenő-
en feladata az atomenergia alkalmazásával összefüggő nemzetközi együttműködés összehan-
golása, e területen államközi és kormányközi egyezmények előkészítése és végrehajtásának 
megszervezése. Az OAH látja el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, az OECD Nukle-
áris Energia Ügynökségével, az Európai Unió szakmai szervezeteivel, továbbá az atomenergia 
békés célú alkalmazása területén működő más nemzetközi és regionális kormányközi szerve-
zetekkel kapcsolatos együttműködési és szakmai képviseleti feladatokat. 
 
Az OAH látja el a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (továbbiakban: KNPA) kezelésével 
kapcsolatos feladatokat, gyakorolja a tulajdonosi jogokat az 1998. június 2-i hatállyal egy-
személyi alapítóként a KNPA pénzeszközéből létrehozott 100%-os állami tulajdonú Radioak-
tív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. felett.  
 
Bevételi többletként 407,2 millió forint került tervezésre az alábbi két jogcímen: 

� az Atomtörvény 19. §-a értelmében a létesülő és üzemelő nukleáris létesítmények az 
atomenergia-felügyeleti szervnek felügyeleti díjat kötelesek fizetni az OAH-nak, 
amely adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az OAH-nál fenti rendelke-
zés alapján – a 2013. évre – 399,4 millió forint többletbevétel került tervezésre. 

� A KNPA alapkezelői feladatainak ellátására 2013. évre – a jelenlegi szinthez képest – 
7,8 millió forint többletbevétel (pénzeszköz-átvétel) tervezésére került sor. 

 
Az OAH 2012. évi tervjavaslata 10%-os (8 fős) létszámleépítés figyelembe vételével került 
kialakításra. A leépített státuszokra eső előirányzat összege – a központi előírásnak megfele-
lően – költségvetési befizetésként került a Hivatalnál megtervezésre 333,8 millió forint ösz-
szegben. A hatékonyan működő állam kialakítása céljából a Kormány 1004/2012. (I. 11.) ha-
tározatában döntött a minisztériumoknál, valamint az egyes költségvetési szerveknél elrendelt 
létszámcsökkentés mértékéről, ebből az OAH leépítési kötelezettsége 2 fő volt (szemben a 
tervezéskor érvényesített 8 fős előírással), tehát a Hivatal jelenlegi engedélyezett létszáma 83 
fő. A felügyeleti díj megemeléséből származó többletbevétel összege tehát fedezetet nyújt 
egyrészt az engedélyezett létszám teljes körű foglalkoztatására és így az alapfeladatok zavar-
talan ellátására, másrészt – a 2012. évi szinthez képest – 35,0 millió forint többlet költségveté-
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si befizetés teljesítésére. Az OAH 2013. évre tervezett központi befizetési kötelezettsége ösz-
szesen 368,8 millió forint. 

millió forintban 
4. cím 

Országos Atomenergia Hivatal Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 2.183,3 2.166,1 17,2 85 

Egyéb változások: kormányzati lét-
számcsökkentés 

   -2 

Többlet (jogcímenként)* 407,2 407,2   
-Atomtörvény 19/A. § alapján fel-
ügyeleti díj emeléséből származó 
bevétel többlete 

399,4 399,4   

-KNPA-tól átvett pénzeszköz növe-
kedése 

7,8 7,8   

2013. évi javasolt előirányzat 2.590,5 2.573,3 17,2 83 
 
5. cím: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  
 
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (továbbiakban: MBFH) 2013. évi tervezett bevétele 
2.277,5 millió forint, támogatása nincs, vagyis összesen 2.277,5 millió forint kiadással gaz-
dálkodhat. 
 
Az MBFH feladata a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben (továbbiakban: Bánya-
törvény) meghatározott bányafelügyeleti tevékenység ellátása a területi szerveivel, a bánya-
kapitányságokkal együttműködve. A bányafelügyelet a hatósági felügyelet keretében a bánya-
törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott ásványvagyon-gazdálkodási, műszaki-
biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, piac-felügyeleti, építésügyi hatósági és 
építés-felügyeleti hatásköröket gyakorol. A bányafelügyelet tűzvédelmi hatósági jogköre a 
bányák földalatti, valamint ezzel egy tekintet alá eső külszíni részére terjed ki. Az intézmény 
alaptevékenysége a bányászat állami szakigazgatási feladatainak végrehajtása. Az állami föld-
tani feladatok ellátását a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet közreműködésével végzi. 
 
A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (továbbiakban: MFGI) gazdálkodási jogköre szerint 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv. Az 
MFGI a MÁFI a ELGI-be történő beolvadásával létrejött szervezet. Az MBFH és az ELGI 
között létrejött és az irányító szerv által jóváhagyott Megállapodás alapján az MFGI gazdál-
kodási feladatait az MBFH látja el.  
 
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módo-
sítása, valamint az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási terü-
letének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet új feladatokat határozott meg az MBFH számára. A fenti jogszabályok alapján létre-
jött közreműködési megállapodás alapján az állami többletfeladatok ellátása az MFGI bevo-
násával történik. 
 
A gazdasági válság 2012. évi ásványi nyersanyag kitermelésre való hatása, valamint a díjra 
ható tényezők (pl. gázolaj világpiaci ára, fajlagos érték emelkedése) következtében a 2013-
ban várható felügyeleti díj összege mintegy 10%-kal elmarad a 2012. évi mértéktől. Ennek 
eredményeképpen a Hivatalnál – a 2012. évi szinthez képest – 202,0 millió forintos felügyele-
ti díjbevétel csökkenéssel számol az intézmény. (A felügyeleti díj fenti okok miatti várható 
csökkenése következtében az MBFH és az MFGI közötti szakmai feladatellátásra irányuló 
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közreműködés költségeit is csökkenteni kényszerül az MBFH.) A felügyeleti díj csökkenése 
ellenére az MBFH 2013. évi központi befizetési kötelezettsége a 2012. évi összeggel azono-
san, 607,2 millió forintban került megtervezésre. 
 
Az MBFH 2013. évi engedélyezett létszámkerete 167 fő. 
 
 

millió forintban 
5. cím 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal  Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 2479,5 2479,5  167 

Többlet (jogcímenként)* -202,0 -202,0   
-Felügyeleti díj csökkenése -202,0 -202,0   
2013. évi javasolt előirányzat 2277,5 2277,5  167 
 
 
6. cím: Magyar Energia Hivatal 
 
A MEH 2013. évi tervezett kiadása 4.734,5 millió forint, melyet teljes egészében bevétel fe-
dez. 

A Hivatal feladatait a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a távhőszolgáltatásról 
szóló 2005. évi XVIII. törvény, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (to-
vábbiakban: VET), a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint az e 
törvények alapján kiadott kormány- és miniszteri rendeletek határozzák meg.  
 
Bevételi többletként 1.333,0 millió forint került tervezésre az alábbi jogcímeken: 

� a 2011. decemberében elfogadott, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény a Hivatal feladat- és hatáskörébe telepítette a víziközmű-szolgáltatás engedé-
lyezését és felügyeletét, továbbá a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízel-
vezetés és -tisztítás díjával, a víziközműves kapcsolódó szolgáltatás díjával kapcsola-
tos árelőkészítő tevékenységet. Az ebből származó felügyeleti díjbevétel 2013. évre 
tervezett összege 900,0 millió forint; 

� a VET alapján a Hivatal részére felügyeleti tevékenységéért az engedélyesek felügye-
leti díjat kötelesek fizetni, amelynek mértéke az engedélyes tevékenysége előző évi 
nettó árbevételének 0,06%-a (a 2012. évi tervezés során érvényesített 0,05%-hoz ké-
pest). Ebből adódóan 432,0 millió forint többletbevételt tervezhetett az intézmény; 

� a munkavállalói kölcsön visszatérüléséből adódóan 1,0 millió forint többletbevétel 
realizálása várható. 

 
A felügyeleti díj többletbevétele fedezetet nyújt egyrészt a MEH feladatkörébe került 
víziközmű-szolgáltatás gazdasági szabályozásával, ezen belül a tevékenység gazdasági fel-
ügyeletével, illetve a rezsiköltségek szabályozásához elengedhetetlen hatósági árszabályozás-
sal összefüggő feladatok ellátására (ennek személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésére), 
másrészt a MEH-hez került egységes nemzeti energiastatisztikai feladatok végzésére.  
 
Az új feladatok ellátásához szükséges szakmai feltételek költségvetési fedezetének biztosítá-
sán túl a többletbevétel terhére 230,0 millió forint központi befizetési kötelezettség került elő-
írásra, így a MEH 2013. évi befizetési kötelezettsége összesen 1.805,0 millió forint. Ezen 
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felül az NFM Igazgatásnál részletezett, a víziközmű szolgáltatás szabályozásával összefüggő 
minisztériumi feladatok ellátására további 224,1 millió forint felügyeleti szervi befizetés ke-
rült megtervezésre.  
 
A hatékonyan működő állam kialakítása céljából a Kormány 1004/2012. (I.11.) határozatában 
döntött a minisztériumoknál, valamint az egyes költségvetési szerveknél elrendelt létszám-
csökkentés mértékéről. A MEH leépítési kötelezettsége 7 fő volt. A MEH feladatellátási köre 
bővült a víziközmű-szolgáltatás – mint új közfeladat – szabályozásának, ezen belül a tevé-
kenység felügyeletének, illetve a rezsiköltségek szabályozásához elengedhetetlen hatósági 
árszabályozás ellátásával, valamint az egységes nemzeti energiastatisztikai feladatok ellátásá-
ra irányuló feladatokkal.  A MEH 2013. évi engedélyezett létszámkerete 119 fő. 
 

millió forintban 
6. cím 

Magyar Energia Hivatal Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 3.401,5 3.401,5  126 

Változások jogcímenként:     
Intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

    

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat (tételes felsorolás)  

    

Egyéb változások: kormányzati lét-
számcsökkentés 

   -7 

Többlet (jogcímenként)* 1.333,0 1.333,0   
-Víziközmű felügyeleti díj 900,0 900,0   
-Energiaszolgáltatók felügyeleti díja 432,0 432,0   
-Munkavállalói kölcsön visszatérülés 
növekedéséből fakadó bevételi több-
let 

1,0 1,0   

2013. évi javasolt előirányzat 4.734,5 4.734,5  119 
 
 
7. cím: Nemzeti Közlekedési Hatóság 
 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság (továbbiakban: NKH) 2013. évi tervezett bevétele 28.970,3 
millió forint, támogatása nincs, vagyis összesen 28.970,3 millió forint kiadással gazdálkodik. 
 
Az NKH a Közlekedési Főfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, a megyei (fővárosi) 
közlekedési felügyeletek és a Polgári Légiközlekedési Hatóság jogutódjaként, a közúti és a 
vasúti közlekedéssel, a hajózással, valamint a polgári légiközlekedéssel kapcsolatos közleke-
dési hatósági feladatok ellátására, a Kormány által 2007. január 1-jével létrehozott országos 
hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv.  
 
Alaptevékenysége az általános közigazgatás, melynek keretében ellátja a jogszabály által a 
feladat- és hatáskörébe utalt első- és másodfokú közúti közlekedési hatósági feladatokat, légi 
közlekedési hatósági feladatokat, katonai légügyi hatósági feladatokat, vasúti közlekedési 
hatósági feladatokat, vasúti igazgatási feladatokat, hajózási hatósági feladatokat, valamint 
ellátja a megyei, fővárosi kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei tekintetében a szak-
mai felügyeletet és ellenőrzést gyakorol. Jogi személyiséggel nem rendelkező különös hatás-
körű elsőfokú szervei az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, a Közúti Gépjármű-közlekedési 
Hivatal és a Légügyi Hivatal. 
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Bevételi többletként 1.526,8 millió forint került tervezésre az alábbi jogcímeken: 

� a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) 
GKM rendelet módosításából eredő többletbevétel 300,5 millió forint; 

� a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási dí-
jairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet, valamint a vasúti igazgatási szerv által 
végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 
30.) KHEM rendelet módosításából eredő többletbevétel 399,9 millió forint; 

� A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosí-
tásából eredő többletbevétel 626,4 millió forint; 

� Egyéb többletbevétel (esetszám, valamint a munkavállalói kölcsön visszatérülés növe-
kedésből fakadó bevétel) 200,0 millió forint. 

 
A többletbevétel összege biztosítja a légiközlekedési és vasúti szakterületeken a nemzetközi 
és európai uniós auditokon megállapított hiányosságok kijavításának, az engedélyek „fekete 
listára” kerülése megakadályozásának, a Koszovói Köztársaság feletti magas-légtér megnyitá-
sában való magyar szerepvállalással összefüggő hatósági engedélyeztetés és felügyelet ellátá-
sának, valamint az Európai Unió jogrendjéből fakadó új légügyi és vasúti előírások végrehaj-
tásának költségvetési fedezetét (ideértve a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi 
feltételek biztosítását). Fentieken túl az NKH részére – a 2012. évi szinthez képest – 387,5 
millió forint többlet költségvetési befizetési kötelezettség került előírásra, így 2013. évi befi-
zetése kötelezettsége összesen 21.118,0 millió forint. 
 
Az NKH 2013. évi engedélyezett létszámkerete 457 főben került meghatározásra. 
 

millió forintban 
07. cím 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 27.443,5 27.443,5  457 

Többlet (jogcímenként)* 1.526,8 1.526,8   
-Díjrendeletek módosításából szár-
mazó többletbevétel (légügyi, vasúti 
és hajózási szakterület) 

1.326,8 1.326,8   

-Esetszám, valamint a munkavállalói 
kölcsön visszatérülés növekedéséből 
fakadó bevételi többlet 

200,0 200,0   

2013. évi javasolt előirányzat 28.970,3 28.970,3  457 
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8. cím: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
 
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ ( továbbiakban: KKK) 2013. évi teljes támo-
gatási előirányzata 184,2 millió forint, tervezett bevétele 58.635,1 millió forint, vagyis össze-
sen 58.819,3 millió forint kiadással gazdálkodik. 
 
Az országos közúthálózat működtetésének finanszírozási konstrukciójában Magyarország 
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény értelmében az or-
szágos közúthálózat finanszírozási forrásai – az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat meg-
szűnésével – a KKK intézményi bevételi főösszegében kerültek megtervezésre.  Az országos 
közúthálózat működtetésének finanszírozási forrása 2012-től meghatározóan a díjköteles utak 
használata ellenében beszedett használati díj és pótdíj bevételek. A bevételek beszedhető ösz-
szegét jogszabály határozza meg, amely útdíj fizetési kötelezettséget csak egyes kiemelt út-
szakaszokra állapít meg. 
 
Az intézmény feladatait a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a Magyar Köztársa-
ság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi 
CXXVIII. törvény, valamint a kapcsolódó kormány- és miniszteri rendeletek határozzák meg. 
Feladata különösen, hogy összehangolja az állami tulajdonba tartozó országos közúthálózat 
fejlesztésével kapcsolatos hosszú- és középtávú terveket, illetve a kapcsolódó döntés-
előkészítést, valamint az országos közutak kezelőinek tevékenységét, továbbá finanszírozza 
az útkezelői szolgáltatást, és ellenőrzi az üzemeltetésre vonatkozó szerződésben meghatáro-
zott szolgáltatási színvonalat. 
 
A KKK felelős az állami tulajdonba tartozó országos közúthálózat, továbbá az ezek fejleszté-
sének finanszírozási céljait szolgáló külön jogszabály hatálya alá tartozó fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével, működtetésével, valamint felhasználásával kapcsolatos feladatok 
ellátásáért. Továbbá gondoskodik – a koncessziós szerződés keretében vagy magántőke bevo-
násával megvalósult és megvalósuló országos közutak kivételével – az országos közúthálózat 
vagyonkezeléséről és a vagyonnyilvántartás működtetéséről. 
 
Az intézmény feladata a közúti közlekedés, -szállítás igazgatási feladatainak ellátása, ennek 
során az egységes közlekedési infrastruktúra fenntartásának és fejlesztésének összehangolása 
és felügyelete. 
 
Az intézményi bevételi előirányzat összegét a saját bevételek tervezésénél bekövetkezett 
alábbi változások csökkentették, mindösszesen 34.193,2 millió forinttal: 

� a KKK 2012. évi eredeti bevételi előirányzata a teljes úthálózatra kiterjedő útdíj meg-
állapítását feltételezve került meghatározásra. A díjszedés hálózati kiterjesztésének 
elmaradása a tervezett bevétel költségvetési törvényben szereplő 2012. évi összegének 
21.259,4 millió forintos csökkenését jelenti; 

� a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetéséről szóló 
1138/2012. (V. 3.) Korm. határozat 3. a) pontjának ab) alpontjában foglaltak szerint a 
megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer működtetésével beszedett díjak 
a kijelölt közútkezelő társaság bevételei;  

� lakáskölcsön visszatérülése jogcímen 4,0 millió forint többletbevétel tervezésére került 
sor. 
 

A határkikötők működtetésének finanszírozására a KKK 2013. évre 184,2 millió forint költ-
ségvetési támogatásban részesül. 
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A KKK központi befizetési kötelezettsége a 2012. évi szinten, 185,3 millió forintban került 
megtervezésre. 

 
A KKK 2013. évi engedélyezett létszámkerete 122 fő. 
 

millió forintban 
8. cím 

Közlekedésfejlesztési Koordiná-
ciós Központ Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 93.012,5 93.012,5  122 

Többlet (jogcímenként)* -34.193,2 -34.377,4 184,2  
-Határkikötők működtetése 184,2  184,2  
-Útdíj csökkenése (hálózati kiterjesz-
tés elmaradásából adódó bevételi 
kiesés) 

-21.259,4 -21.259,4   

-Útdíj csökkenése (ED bevezetése) -13.122,0 -13.122,0   
-Lakáskölcsön visszatérülése 4,0 4,0   
2013. évi javasolt előirányzat 58.819,3 58.635,1 184,2 122 
 
10. cím: Közlekedésbiztonsági Szervezet  
 
A Közlekedésbiztonsági Szervezet (továbbiakban: KBSZ) 2013. évi teljes támogatási elő-
irányzata 470,2 millió forint, tervezett bevétele nincs, vagyis összesen 470,2 millió forint ki-
adással gazdálkodik. 
 
A KBSZ-t a gazdasági és közlekedési miniszter a légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balese-
tek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. tör-
vény alapján 2006. január elsejével hozta létre. A KBSZ jogállásáról, irányításáról, hatásköré-
ről és feladatairól a Közlekedésbiztonsági Szervezetről szóló – 167/2007. (VI. 28.) Korm. 
rendelettel módosított – 278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik. A fenti módosító 
rendelet alapján a KBSZ feladatköre kibővült a kizárólag az állami légi járművekkel bekövet-
kezett légiközlekedési balesetek és egyéb események szakmai vizsgálatával is.  
 
Feladata a légi-, a vasúti- és a vízi balesetek, súlyos események független szakmai vizsgálata, 
azzal a céllal, hogy az elemzésekből levonható tanulságok alapján javaslatokat tegyenek a 
jövőbeni hasonló események elkerülése érdekében. Tevékenysége tehát alapvetően a megelő-
zés. 
 
A KBSZ szakmai feladatellátását már a 2011. évben is jelentősen befolyásolták a nemzetközi 
kötelezettségek teljesítéséből adódó új előírások és elvárások. Az Európai Parlament és a Ta-
nács 996/2010/EU rendelete két vonatkozásban is bővítette a KBSZ együttműködési kötele-
zettségeit: egyrészt előírja a nemzeti balesetvizsgáló szervezetek európai uniós hálózatának 
létrehozását és annak rendszeres működtetését, másrészt az Európai Repülésbiztonsági Ügy-
nökség bevonását a biztonsági vizsgálatokba. Általában véve az európai uniós közlekedésbiz-
tonsági szervezetek aktivitásának növekedése tapasztalható, és ezzel a nemzeti balesetvizsgá-
ló szervezetek felé delegált kötelezettségek köre is bővül.   

A légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai 
vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása által a vasúti területen is beve-
zetésre került az üzembentartói vizsgálat, amely eddig csak a légiközlekedés területén volt 
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végrehajtandó, így bővültek a vizsgálati és értékelési szempontok, valamint az adatgyűjtés 
köre. A jogszabálymódosítás kiterjeszti továbbá a KBSZ hatáskörét több új közlekedési ága-
zatra, mint pl. a metró, földalatti vasút. 

 
A KBSZ 2013. évi engedélyezett létszámkerete 54 fő. 
 

millió forintban 
10. cím 

Közlekedésbiztonsági Szervezet Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 470,2  470,2 54 

2013. évi javasolt előirányzat 470,2  470,2 54 
 
11. cím: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
 
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: KIFÜ) 2013. évi támoga-
tási előirányzata 445,2 millió forint, tervezett bevétele 10,0 millió forint, összesen 455,2 mil-
lió forint kiadási előirányzattal rendelkezik. 
 
A KIFÜ alaptevékenységként önállóan vagy konzorciumi formában végzi a Kormány által 
kijelölt, európai uniós forrásból – különösen az Új Széchenyi Terv (korábban: Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (továbbiakban: EKOP) és 
az Államreform Operatív Program (továbbiakban: ÁROP) keretében – megvalósuló vagy 
megvalósítani kívánt, a Kormány irányítása alá tartozó központi közigazgatási szerveket érin-
tő, feladatkörébe utalt ágazati informatikai tárgyú kiemelt projektek projektgazdai feladatait. 
Ennek keretében biztosítja a projektmenedzsment és a független minőségbiztosítási feladatok 
ellátását, gondoskodik a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről, végzi a nyilvánosság 
tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységeket. 

Megvalósítja a költségvetési forrásból finanszírozott informatikai tárgyú egyes ágazati (külö-
nösen a központi közigazgatási, önkormányzati igazgatási, rendészeti, egészségügyi, oktatási, 
vidékfejlesztési, környezetügyi, foglalkoztatási) fejlesztéseket a Kormány vagy az érintett 
miniszterek erre vonatkozó megállapodása alapján. 

Az érintett minisztériumok megállapodása szerint szolgáltatást nyújt az EKOP és az ÁROP 
keretén kívül megvalósuló informatikai tárgyú projektek esetében a projektmenedzsment fel-
adatok támogatásához.  

A KIFÜ az ÚMFT Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja (EKOP) forrásából az 
alábbiakban felsorolt Támogatási Szerződéssel rendelkező fejlesztések projektgazda szerep-
köreiért felelős: 

- Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (továbbiakban: KGR) megvalósításáért és 
bevezetéséért; 

- Központi elektronikus fizetési megoldás (e-Fiz) megvalósításáért és bevezetésé-
ért; 

- Egyablakos vámügyintézés (1aVAM) megteremtéséért; 
- Adóalany centrikus adatszolgáltatási modell (ACM) megteremtéséért; 
- a családtámogatások folyósítási rendszerének (TÉBA) korszerűsítéséért; 
- magyarorszag.hu portál tartalomfejlesztéséért. 
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Jelenleg előkészítés alatt állnak az ÚSZT EKOP és/vagy hazai forrásából finanszírozott alábbi 
projektek is: 

• a fejlesztéspolitika egységes informatikai megvalósítása Magyarországon (FAIR); 
• az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR – 112); 
• önkormányzati ASP központ kialakítása; 
• országleltár. 

 
A KIFÜ 2013. évi engedélyezett létszámkerete 68 fő. 
 

millió forintban 
11. cím 

Kormányzati Informatikai Fej-
lesztési Ügynökség Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 455,2 10,0 445,2 68 

Többlet (jogcímenként)*     
2013. évi javasolt előirányzat 455,2 10,0 445,2 68 
 
12. cím: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság  
 
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) 2013. évi támogatási elő-
irányzata 7.943,7 millió forint, tervezett bevétele 1.706,2 millió forint, kiadási előirányzata 
9.649,9 millió forint. 
 
A KEF alapfeladatai körében biztosítja a Statútum törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok 
– kivéve a Honvédelmi Minisztériumot, és a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó kül-
képviseleteket – működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében gondoskodik az 
említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az intézményi működéshez szükséges 
gépjárművek üzemeltetéséről, a szervezetek munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközökkel 
történő ellátásáról – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket –, illetve az 
intézményi működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről. Az intéz-
mény közbeszerzési feladatai körében külön jogszabályban meghatározottak szerint vagy erre 
vonatkozó megállapodás alapján a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya 
alá tartozó közbeszerzési eljárásokat bonyolít le a minisztériumok, a Miniszterelnökség feje-
zethez, valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, az 
azok vagyonkezelésébe tartozó, többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok, továb-
bá a Kormány közalapítványai mint ajánlatkérők részére; valamint végzi a központosított 
közbeszerzés normatíva rendszerének meghatározásával, módosításával összefüggő előkészítő 
feladatokat. 
 
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet hatály-
ba lépése megteremtette a KEF szervezetrendszerének és az általa ellátott feladatok átalakítá-
sának jogszabályi alapját. A hivatkozott kormányrendelet értelmében a közlönyszerkesztéssel 
összefüggő feladatok (és a kapcsolódó 13 státusz) a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet részére 
kerültek átadásra. 
 
A miniszteri gépjárművek üzemletetéséhez kapcsolódó költségvetési előirányzat átcsoportosí-
tásáról szóló 1052/2012. (III. 6.) Korm. határozat a KEF által üzemeltetett hét miniszteri gép-
jármű fenntartásához és az érintett miniszterek mellett dolgozó gépjárművezetők foglalkozta-
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tásához szükséges erőforrások biztosítására 48,1 millió forint átcsoportosítását rendelte el a 
KEF javára, a BM fejezet terhére, a kapcsolódó 5 státusz visszarendezésével egyidejűleg. 
 
Fentieken túl a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz (továbbiakban: KIM) kapcso-
lódó üzemeltetési feladatok ellátására (Alkotmány utcai és Báthori utcai ingatlanok) 87,1 mil-
lió forint költségvetési támogatás került a KIM fejezet részére átadásra, míg a Nemzetgazda-
sági Minisztériumhoz (továbbiakban: NGM) kapcsolódó protokoll feladatok ellátására az 
NGM 2,6 millió forint költségvetési támogatás bázis jellegű átadásáról döntött. 
 
A hatékonyan működő állam kialakítása céljából a Kormány 1004/2012. (I. 11.) határozatá-
ban döntött a minisztériumoknál, valamint az egyes költségvetési szerveknél elrendelt lét-
számcsökkentés mértékéről, ebből a KEF leépítési kötelezettsége – a 2011. évben végrehajtott 
leépítésen túl – 10 fő volt, tehát a KEF jelenlegi engedélyezett létszáma 567 fő. 
 
 

millió forintban 
12. cím 

Közbeszerzési és Ellátási Fő-
igazgatóság Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 10247,7 2206,2 8041,5 585 

Változások jogcímenként:     
KIM részére átadott feladat -148,9  -148,9 -13 
- Alkotmány utcai ingatlannal kap-
csolatos feladatok 

-21,2  -21,2  

- Báthory utca 12. ingatlannal kapcso-
latos feladatok 

-65,9  -65,9  

- Közlöny szerkesztőség -61,8  -61,8 -13 
BM-t ől átvett feladat 48,5  48,5 5 
- Őrezred (miniszteri gépjárműveze-
tők) 

48,5  48,5 5 

NGM-t ől átvett feladat 2,6  2,6  
- Protokoll konyha munkatársak il-
letménye 

2,6  2,6  

Egyéb változások: kormányzati lét-
számcsökkentés 

   -10 

Többlet (jogcímenként)* -500,0 -500,0   
-Bevétel elmaradás -500,0 -500,0   
2013. évi javasolt előirányzat 9649,9 1706,2 7943,7 567 
 
14 cím: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 
 
Az MFGI 2013. évi támogatási előirányzata 622,3 millió forint, bevételi előirányzata 313,6 
millió forint, vagyis összesen 935,9 millió forint kiadással gazdálkodik. 
 
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek módosítá-
sáról szóló 320/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése a Magyar Állami Eötvös 
Lóránd Geofizikai Intézet nevét Magyar Földtani és Geofizikai Intézet megnevezésre változ-
tatta, ugyanezen szakasz alapján a 393/1896. számú Alapító Okirattal I. Ferencz József által 
1869. június 18-án alapított MÁFI általános jogutódja is az MFGI lett. Az MFGI önállóan 
működő központi költségvetési szerv, pénzügyi és számviteli gazdálkodási feladatait az önál-
ló gazdálkodási jogkörrel rendelkező MBFH látja el.  
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Az MFGI feladata az állami földtani és geofizikai kutatással, klímapolitikával összefüggő 
feladatok ellátása, valamint az állam földtani feladataiban és az MBFH jogszabályban megál-
lapított bányászati és földtani feladatainak ellátásában történő közreműködés. A közreműkö-
dői feladatok ellátására a 2012. évi szinthez képest 66,4 millió forinttal kevesebb bevételi 
forrás került tervezésre. 
 
A hatékonyan működő állam kialakítása céljából a Kormány 1004/2012. (I. 11.) határozatá-
ban döntött a minisztériumoknál, valamint az egyes költségvetési szerveknél elrendelt lét-
számcsökkentés mértékéről, ebből az MFGI leépítési kötelezettsége – a 2011. évben végrehaj-
tott leépítésen túl – 2 fő volt, tehát az MFGI jelenlegi engedélyezett létszáma 165 fő. 
 

millió forintban 
14. cím 

Magyar Földtani és Geofizikai 
Intézet Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 440,0 153,1 286,9 71 

Változások jogcímenként:     
320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 
szerinti szervezeti változás hatása 

561,0 225,6 335,4 96 

Egyéb változások: kormányzati lét-
számcsökkentés 

   -2 

Többlet (jogcímenként)* -65,1 -65,1   
-Az MBFH és az MFGI közötti meg-
állapodás alapján bevétel csökkenés 

-66,4 -66,4   

-Általános forgalmi adó korrekció 
(tárgyévi mértéknek megfelelően) 

1,3 1,3   

2013. évi javasolt előirányzat 935,9 313,6 622,3 165 
 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

 
III.2.1. Kormányzati beruházások 
 
20/31/2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások fejezeti kezelésű előirány-
zat 
 
Az Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások fejezeti kezelésű előirányzat 
2013. évi támogatási előirányzata 310 millió forint, tervezett bevétellel nem rendelkezik, ki-
adási előirányzata összesen 310,0 millió forint. 
 
A 2013/2010. sz. határozatában a Kormány elrendelte az Audi beruházással kapcsolatos új 
közúthálózat fejlesztési beruházás megvalósítását. Az úthálózatfejlesztés kivitelezési munká-
latai jelenleg is folyamatban vannak. A 2013. évre tervezett előirányzat a projekt befejezésé-
hez biztosít forrást. 
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Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások fejezeti kezelésű előirányzat ala-
kulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

4.000,0  4.000,0 

Változások jogcímenként:    
egyéb változások:  
- egyszeri feladat kivétele,  
- zárolás bázisba építése  

 
-3.500,0 

-190,0 

  
-3.500,0 

-190,0 
2013. évi javasolt előirányzat 310,0  310,0 
 
 
20/31/3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés fejezeti kezelésű elő-
irányzat  
 
Az Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés fejezeti kezelésű előirányzat 
2013. évi támogatási előirányzata 1.572,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelke-
zik, kiadási előirányzata 1.572,0 millió forint. 
 
Az előirányzat az új vásárosnaményi Tisza-híd megépítésének befejezését, valamint a Két-
völgy és Felsőszölnök közötti út megépítését szolgálja.  
 
Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés fejezeti kezelésű előirányzat ala-
kulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

4.000,0  4.000,0 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás:  
-TEN-T projektek előirányzatról 

 
300,0 

  
300,0 

egyéb változások: 
- egyszeri feladat kivétele 

 
-3.000,0 

  
-3.000,0 

Többlet 272,0  272,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1.572,0  1.572,0 
 
20/31/6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása fejezeti kezelésű előirányzat  
 
A Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatási 
előirányzata 5.814,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányza-
ta összesen 5.814,0 millió forint. 
 
A vasúti hidak és kapcsolódó műtárgyaik állapotának romlása az utóbbi évek során jelentősen 
felgyorsult, ezért szükséges a 2011-ben elindított felújítási program folytatása, a legsürgetőbb 
hídrekonstrukciós munkák elvégzése. A felújítás eredményeképpen a vasúti közlekedés biz-
tonságának és versenyképességének javítása, tengelyterhelés korlátozások feloldása, sebes-
ségkorlátozások felszámolása, további állapotromlás megelőzése valósul meg. A munkák so-
rán a vasútvonalakon lévő fontosabb hidak felújítása mellett kisebb hidak (átereszek, patakok 
feletti hidak) felújítására, rekonstrukciójára kerül sor. 
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Vasúti hidak és acélszerkezet felújítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

3.200,1  3.200,1 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás: 
-TEN-T projektek előirányzat terhére 

 
814,0 

  
814,0 

egyéb változások: 
- egyszeri feladat kivétele 

 
-3.200,1 

  
-3.200,1 

Többlet 5.000,0  5.000,0 
2013. évi javasolt előirányzat 5.814,0  5.814,0 
 
 
III.2.2. Közlekedési ágazati programok 
 
20/32/1 Közösségi közlekedés összehangolása fejezeti kezelésű előirányzat 
 
A közösségi közlekedés összehangolása fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatási 
előirányzata 466,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 466,5 millió forint. 
 
Az előirányzat célja a közösségi közlekedési szolgáltatások működtetésével, fejlesztésével 
kapcsolatos kormányzati irányítási feladatokat teljesítő intézményrendszer működésének fi-
nanszírozása, amelynek keretében több százmilliárd forint összegű pénzügyi forrás (helyközi 
személyszállítás költségtérítése, fogyasztói árkiegészítés, helyi közlekedési támogatás, helyi 
és helyközi tarifabevétel) felhasználásának ellenőrzése történik. E cél a Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Kft. közreműködésével valósul meg.  
 
Az előirányzat nyújt fedezetet a regionális közlekedésszervező irodák működésének támoga-
tására és a közösségi közlekedés átalakításával, fejlesztésével kapcsolatos döntés-előkészítő 
feladatok elvégzésére. Az öt regionális irodából  álló intézményrendszer végzi a teljes vasúti 
és helyközi autóbuszos menetrend tervezésével, előkészítésével, társadalmi egyeztetésével, a 
teljesítés nyomon követésével, a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzésével és a vas-
úti közlekedés minőségellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.   
 
Az előirányzat finanszírozza továbbá a közösségi közlekedés átalakítását érintő stratégiai, 
irányítási, szervezeti rendszerének megújítását, az új tarifa- és kedvezményrendszer előkészí-
tését és a Széll Kálmán Tervben szereplő közlekedési prioritásokat érintő feladatok megvaló-
sítását.  
Kiemelt feladat a jegy- és bérletrendszer átjárhatóságának megteremtése, a közösségi közle-
kedési szektorban az 1309/2010. (XII.27.) Korm. határozatban rögzített Nemzeti Egységes 
Kártyarendszer (NEK) megvalósítása, az ezzel kompatibilis elektronikus közlekedési kártya-
rendszer (e-ticket) előkészítése. 
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A közösségi közlekedés összehangolása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

516,5  516,5 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás:  
- NFM Igazgatás Szakmai programok 

terhére 

 
 

50,0 

  
 

50,0 
egyéb változások: 
- zárolás bázisba építése 

 
-100,0 

  
-100,0 

2013. évi javasolt előirányzat 466,5  466,5 
 
20/32/5 TEN-T projektek fejezeti kezelésű előirányzat 
 
A TEN-T projektek fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatási előirányzata 1.915,0 
millió forint, bevételi előirányzata 207,0 millió forint, kiadási előirányzata összesen 2.122,0 
millió forint. 
 
Az előirányzat biztosítja a  
- Tanulmányok a 22. számú kiemelt fontosságú vasúti projekt kidolgozásához  

(A négy tagállamot – Görögország, Bulgária, Románia, Magyarország – érintő projekt el-
ső szakaszában értékelő tanulmány elkészítésére került sor, amely figyelembe véve az 
érintett nemzeti vasútfejlesztési terveket, a tengely érintett országokra eső szakaszán kö-
zös, egységes működési feltételekre tesz javaslatot. Ezen értékelő tanulmány megalapozza 
a későbbi fejlesztéseket) és az 

- IRIS Europe III.  
(Az IRIS III, azaz a „Folyami információs szolgáltatások megvalósítása Európában” prog-
ram keretében a magyar hajózási információs rendszer felkészítése folyik az európai szab-
ványnak megfelelő folyami információs rendszer működtetésére. A feladat folytatása a 
már sikeresen lezárult IRIS I. és IRIS II. projekteknek.)  

projektek finanszírozását, valamint az esetlegesen a korábbi projektekkel kapcsolatban kelet-
kező új fizetési kötelezettségeket. 
 
Az előirányzat felhasználása aláírt, illetve kiadás előtt álló EU bizottsági határozatokon ala-
pul.  
 
TEN-T projektek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

2.169,9 354,0 1.815,9 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás:  
- Országos közúthálózat és gyorsfor-
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galmi úthálózat fejlesztés előirány-
zatra 

- Vasúti hidak és acélszerkezetek fel-
újítása előirányzatra 

- Győri útfejlesztési beruházáshoz 
kapcsolódó kompenzációs intézkedé-
sekre 

 
-300,0 

 
-814,0 

 
 

-13,0 

 
-300,0 

 
-814,0 

 
 

-13,0 
egyéb változások: 
- zárolás bázisba építése 
- bevétel csökkenése  

 
-458,0 
-147,0 

 
 

-147,0 

 
-458,0 

Többlet 1.684,1  1.684,1 
2013. évi javasolt előirányzat 2.122,0 207,0 1.915,0 
 
 
20/32/6 Belvízi hajózási alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat 
 
A Belvízi hajózási alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatási előirányza-
ta 0,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 0,1 millió 
forint. 
 
Az alapprogram célja, a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos za-
vara esetén, a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges fi-
nanszírozási forrás biztosítása. A piac zavara esetén a tagállamokban létrehozott alapok között 
átutalásokra kerül sor, amelynek keretében – a magyar belvízi hajózás helyzetével összefüg-
gésben – a magyar alap fogadó alapként működik. A belvízi hajózási alapprogram létrehozá-
sát a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény írja elő.  
 
Belvízi hajózási alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

0,1  0,1 

2013. évi javasolt előirányzat 0,1  0,1 
 
 
20/32/8 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések fejezeti ke-
zelésű előirányzat  
 
A Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések fejezeti kezelésű 
előirányzat 2013. évi támogatási előirányzata 50,0 millió forint, tervezett bevétellel nem ren-
delkezik, kiadási előirányzata összesen 50,0 millió forint. 
 
A 2013/2010. sz. határozatában a Kormány elrendelte az Audi beruházással kapcsolatos új 
közúthálózat fejlesztési beruházás megvalósítását. A határozat értelmében a Győr keleti ipar-
terület körüljárását biztosító közút állami beruházás keretében valósul meg.  
Az Audi Motor Hungária Kft. kiemelt jelentőségű nagyberuházáshoz kapcsolódó terület elő-
készítő munkák koordinációjáról” szóló 1041/2011. (III. 9.) Kormányhatározat értelmében az 
útberuházáshoz kapcsolódó Natura 2000 kompenzációs intézkedéseket a Kisalföldi Erdőgaz-
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daság Zrt.-nek szükséges megvalósítani. A költségvetési előirányzat a kompenzációs intézke-
dési feladat 2013. évi ellátásához szükséges forrást biztosítja. 
 
Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

100,0  100,0 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás:  
-TEN-T projektek előirányzat terhére 

 
13,0 

  
13,0 

egyéb változások:  
- egyszeri feladat kivétele 
- zárolás bázisba építése 

 
-50,0 
-13,0 

  
-50,0 
-13,0 

2013. évi javasolt előirányzat 50,0  50,0 
 
 
20/32/11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű elő-
irányzat  
 
A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
2013. évi támogatási előirányzata 361,6 millió forint, bevételi előirányzata 1.500,0 millió fo-
rint, kiadási előirányzata 1.861,6 millió forint. 
 
A közlekedésbiztonság javítása érdekében az Európai Bizottság célkitűzése a halálos kimene-
telű közúti balesetek számának felére történő csökkentése 2020-ra a 2010. évihez képest. Ha-
zánk vállalta a célkitűzés megvalósítását és ennek érdekében a nemzeti sajátosságokat figye-
lembevevő új közös Közúti Közlekedésbiztonsági Stratégiát és Intézkedési Tervet dolgozott 
ki. A három évet átfogó akcióprogram tárgyévekre lebontott intézkedési tervekből áll. Ezen 
belül a forrásfelhasználás szakmai területei: 
- az országos közúti közlekedésbiztonsággal, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő 

oktatási, nevelési, jogalkotási, műszaki – szabályozási, infrastruktúra fenntartási és – fej-
lesztési, kommunikációs, projekt- és programszervezési feladatok, 

- közlekedésbiztonság szakterületen a hazai és nemzetközi jogszabályokban előírt adatgyűj-
tés, kutatás, közlekedésbiztonsági stratégiaalkotás, közlekedésbiztonsági kutatási és tech-
nológia fejlesztéssel összefüggő monitoring és koordináló tevékenység, 

- a közlekedésbiztonság állami és hatósági feladatai, nemzetközi szervezetekben való kép-
viselet. 

 
Az előirányzat felhasználásának szabályozása a közúti közlekedésbiztonság egyes állami fel-
adatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról 
szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezésein alapul. 
 
További, a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram részeként végrehajtandó feladatok a 
kisköltségű közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai beavatkozások és az Európai Bizottság 
által támogatott e-Call témájú „HeERO” projekthez való kapcsolódás. 
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A fejezeti kezelésű előirányzatból kell biztosítani a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény értelmében a közlekedési szakképesítésekért felelős miniszter ágazatába 
tartozó szakképesítések tekintetében meghatározott feladatokat, pl. a közlekedési 
szakképzések és az ahhoz tartozó tevékenységek zavartalan lebonyolítását (képzési 
programok, írásbeli, interaktív és szóbeli tételek, országos szakmai tanulmányi versenyek, 
vizsgaelnöki kijelölések, tételexpediálások, adatbázis készítések, továbbképzések és 
felkészítők biztosítása), valamint a szakképzések korszerűsítését. A megvalósítás közvetlenül 
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának közreműködésével 
történik. 
 
Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

- - - 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás: 
- NFM Igazgatás Szakmai programok 

terhére 

 
 

1.861,6 

 
 

1.500,0 

 
 

361,6 
2013. évi javasolt előirányzat 1.861,6 1.500,0 361,6 
 
 
20/32/12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű elő-
irányzat  
 
A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
2013. évi bevételi és kiadási előirányzata 175,0 millió forint. 
 
Az előirányzat forrását a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, 
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 
tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 
29.) GKM rendeletben előírt díjból származó bevétel finanszírozza. A rendeletben 
meghatározott díjak környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó díjrészeinek 20%-át a 
tevékenységet végző szervezet köteles a közlekedési hatóság részére befizetni. 
 
Az NFM a környezetvédelmi hozzájárulásból származó bevételt 

• a közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelem területén stratégiák, rendeletek, 
intézkedések kidolgozására, 

• a közúti közlekedés környezetvédelmi kutatásfejlesztésre, valamint ennek keretében 
korszerű környezetvédelmi mérőeszközök, berendezések beszerzésének, 
fejlesztésének támogatására, 

• környezetvédelmi információs adatbázis létrehozása és működtetése, hatásvizsgálatok 
módszertani fejlesztésére, valamint 

• a lakosság tájékoztatása, környezetvédelmi tudatosságának javítására 

fordítja. 
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A környezetvédelmi hozzájárulásból származó bevétel 2013. évi felhasználásának elsődleges 
területe: 

• a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 
1330/2011. (X. 12) Korm. határozatban nevesített közlekedési-környezetvédelmi 
feladatok végrehajtása; 

• a közlekedés okozta levegő-, zaj- és talajszennyezés csökkentéséhez, a közlekedés 
klímavédelmi feladataihoz, a környezetkímélő és energiatakarékos közlekedéshez és a 
közlekedés energiahatékonyságának növeléséhez szükséges feladatok ellátásához 
kapcsolódó, a jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyűjtés, mérés, megalapozó 
kutatás végezése. 

 
Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

- - 
 

- 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás: 
- NFM Igazgatás Szakmai programok 

terhére  

 
 

175,0 

 
 

175,0 

 

2013. évi javasolt előirányzat 175,0 175,0  
 
 
III.2.3. Hazai fejlesztési programok 
 
20/33/1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat  
 
A Beruházás ösztönzési célelőirányzat (továbbiakban: BC) fejezeti kezelésű előirányzat 2013. 
évi támogatási előirányzata 13.470,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, 
kiadási előirányzata összesen 13.470,8 millió forint. 
 
A BC stratégiai fontosságú eszköz a Kormány befektetés-ösztönzési politikájában. A BC ter-
hére a legalább tíz millió euró elszámolható költségű beruházásokhoz a Kormány egyedi dön-
tése alapján közvetlen, vissza nem térítendő támogatás nyújtható. 
 
Az előirányzat a Kormány egyedi döntésével megítélhető támogatások nyújtásának szabályai-
ról szóló 8/2007. (I. 24.) GKM rendeletben meghatározott jogcímeken használható fel, műkö-
dési támogatásnak nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza 
nem térítendő támogatás) formájában. 
 
A támogatási jogcímek a következők: 

- vállalkozások technológiai korszerűsítése, 
- a működő tőkebefektetések ösztönzése, 
- a regionális vállalati központok kialakítása, 
- logisztikai központok kialakítása és szolgáltatásainak fejlesztése, a vállalkozások – így 

különösen a kis- és középvállalkozások, egyéb beszállítók – logisztikai tevékenységét 
segítő logisztikai szolgáltató központok és kapacitások létrehozása, 
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- az ipari kutatást és kísérleti fejlesztést magába foglaló kutatás-fejlesztési célú beruhá-
zások létrehozása, 

- turisztikai nagyberuházások megvalósításának elősegítése. 
 
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 9/2011. (IV. 7.) NFM rendelet 
jelöli ki a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt és a Magyar Gazdaságfejlesztési Központot az 
egyedi Kormánydöntésen alapuló támogatási rendszerben eljáró közreműködő szervezetek-
ként. 
 
A BC terhére az Egyedi Kormány Döntés (továbbiakban: EKD) rendszer keretében kedvez-
ményezett vállalkozások részére történik folyósítás. A nemzetgazdasági jelentőségű beruházá-
sok egyedi kormánydöntés alapján történő támogatásának célja, hogy a környező országokkal 
versenyképes támogatási konstrukció kínálásával elősegítse a működő tőke-beáramlás szem-
pontjából meghatározó nagyberuházási projektek megvalósulását. A működő tőke-
befektetések ösztönzése, illetve a munkahelyteremtés a Kormány kiemelt stratégiai célja. A 
Nemzeti Együttműködés Programja kimondja, hogy tíz év alatt egymillió új munkahelyet kell 
megteremteni. A BC finanszírozza a BC felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásá-
ban közreműködő szervezetként résztvevő MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 
(továbbiakban: MAG Zrt.) részére biztosítandó díj, illetve a támogatások kifizetése kapcsán 
felmerülő, a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) által felszámított szolgáltatási díjak 
összegét is. 
 
Beruházás ösztönzési célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

13.420,0  13.420,0 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
- NFM Igazgatás Szakmai Programok 
terhére 

 
 

50,8 

  
 

50,8 
2013. évi javasolt előirányzat 13.470,8  13.470,8 
 
 
 
20/33/2 Turisztikai célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat  
 
A Turisztikai célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatási előirányzata 
12.348,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 12.348,6 
millió forint. 
 
A Turisztikai célelőirányzat (továbbiakban: TC) a Kormány által jóváhagyott turizmuspolitika 
megvalósításának eszköze. Az előirányzat célja a nemzeti marketing- és promóciós tevékeny-
ség finanszírozása, a nemzeti turizmusfejlesztési stratégia célkitűzései időarányos megvalósí-
tásának elősegítése, továbbá a turisztikai kínálat minőségi és mennyiségi fejlesztése hazai 
forrású pályázatok révén. 
 
A több évet érintő kormányzati kötelezettségvállalást is figyelembe véve, valamint a Turiszti-
kai célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. 
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MeHVM rendeletben foglaltak alapján az előzetes tervek szerint a 2013. évben a TC terhére – 
a forrás szűkösségére tekintettel – az alábbi célok finanszírozására kerülhet sor: 
 

- A Magyar Nagydíj vonatkozásában a Formula One Administration Limited (FOA) és 
a Hungaroring Sport Zrt. között létrejött, majd a 2012-2016. évekre vonatkozóan 
meghosszabbított promóciós szerződés, valamint a Formula-1 Világbajnokság Magyar 
Nagydíj 2012-16. között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvál-
lalásról szóló Korm.határozat alapján a TC terhére történik egyrészt a világ legnézet-
tebb sporteseményei közé tartozó – a KPMG hatástanulmánya alapján a 2011. évben 
13,2 milliárd forint bevétel mellett 6,7 milliárd forint reklámértéket produkáló, így 
Magyarország számára jelentősen pozitív makrogazdasági hatással bíró – Formula 1 - 
Magyar Nagydíj rendezői jogdíjának és közvetítői jogdíja 50%-ának támogatása.  

 
- A TC keretéből történik a hazánk nemzeti turisztikai marketingfeladatait ellátó Ma-

gyar Turizmus Zrt. (továbbiakban: Társaság) jövő évi működésének és marketingterve 
megvalósításának, valamint egyéb turisztikával összefüggő 2013. évi feladatai ellátá-
sának finanszírozása. 

 
A Társaság működésének és kitűzött feladatainak támogatása kiemelkedő fontossággal 
bír, ugyanis küldetése Magyarország, mint országmárka külföldön és belföldön – a le-
hető leghatékonyabban módon – történő pozicionálása, a magyar turizmus sajátos és 
vonzó arculatának kiépítése, hazánk versenytársaktól való megkülönböztetése, orszá-
gunk iránti érdeklődés felkeltésének elősegítése.  

 
A Társaság üzleti céljai között fogalmazódik meg a külföldi és belföldi vendégéjsza-
kák számának emelése, a hazánkban realizálódó turisztikai bevételek növelése, ezáltal 
pedig támogatja a magyar gazdaságban új munkahelyek létrehozását és fenntartását, 
valamint hozzájárul a magyar GDP kiegyensúlyozott növekedéséhez és az életminőség 
javításához is. A Társaság irányítja továbbá az országos Tourinform-Iroda-hálózatot, 
illetve a Turisztikai Desztináció Menedzsment (továbbiakban: TDM) szakmai koordi-
nációs feladatokat is ellátja. A kitűzött feladatok megvalósítása a regionális és a kül-
képviseleti hálózat közreműködésével valósul meg. 

 
- Az előirányzat forrást biztosít a kulturális és szakmai programok teljes körű lebonyolí-

tását végző és marketing tevékenysége révén a turisztikai programkínálat bővítését és 
turisztikai kapcsolatok fejlesztését elősegítő Hungarofest Nonprofit Kft. (továbbiak-
ban: Kft.) működésének támogatására is.  

 
A Kft. közhasznú tevékenységei közé tartozik többek között a kiadói tevékenység, 
előadó-művészetet kiegészítő tevékenység, kulturális képzés, könyvtári/múzeumi te-
vékenység, történelmi hely működtetése. A Kft. turisztikai tevékenységének kiemel-
kedő jelentőségét jelzi, hogy a Hungarofest célrendszerében elsőfokú prioritást élvez a 
magyarországi kulturális élet fellendítése, a művészet ápolása és hatékony támogatása, 
ismert művészeink külföldi kapcsolatrendszerének erősítése, valamint új tehetségek 
bemutatkozásának segítése. Ezáltal – a Társasághoz hasonlóan – a Kft. is jelentősen 
hozzájárul a Magyarországról külföldön kialakított kép pozitív befolyásolásához és a 
hazánkba érkező turisták számának növekedéséhez.  

 
- Az előirányzatból történik az annak felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtá-

sában közreműködő szervezetként résztvevő MAG Zrt. részére biztosítandó díj, illetve 
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a támogatások kifizetése kapcsán felmerülő, a MÁK által felszámított szolgáltatási díj 
finanszírozása is. 
 

Turisztikai célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

11.085,0  11.085,0 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás:  
- Fejezeti általános tartalék terhére 
- NFM Igazgatás Szakmai programok 

terhére 

 
301,0 

 
28,5 

  
301,0 

 
28,5 

Többlet: 
- Kiemelt nemzetközi sportesemények 

támogatása (Formula-1 Magyar 
Nagydíj) 

 
 
 

934,1 

  
 
 

934,1 
2013. évi javasolt előirányzat 12.348,6  12.348,6 
 
20/33/3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat  
 
A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (továbbiakban: GFC) 2013. évi támogatási elő-
irányzata 2.036,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 2.036,0 millió forint. 
 
A GFC forrásának jelentős része a megújított és kibővített Széchenyi Hitelprogramok (Kár-
tya, Forgóeszközhitel, Beruházási Hitel, Önerő Hitel, Támogatást Megelőlegező Hitel) céljai-
ra kerül felhasználásra. 
 
Az ÚSzT hét, egyben több ágazatot magában foglaló kitörési pontjaként meghatározott prog-
ramok megvalósítása során a mikro-, kis- és középvállalkozások – az európai uniós forráso-
kon túl – jelentős hazai forrásokhoz juthatnak. Ezen források egyik fontos eleme a Széchenyi 
Kártya Program, melynek keretében a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások egyszerűsített 
eljárással, állami támogatás mellett juthatnak finanszírozási lehetőséghez különböző kedvez-
ményes hiteltípusok révén.  
 
A Program alapját az alábbi jogszabályok határozzák meg: 
- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tör-

vény; 
- a Széchenyi Kártya Program kiterjesztéséről szóló 1145/2010. (VII. 7.) Korm. határozat; 
- a Széchenyi Kártya Program folytatásáról szóló 1310/2010. (XII. 27.) Korm. határozat; 
- a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 

1514/2011. (XII. 30.) Korm. határozat. 
 

A GFC-re tervezett forrásból a fenti programelemeken túl teljesítményalapon kerülnek finan-
szírozásra az előirányzat és egyes korábbi gazdaságfejlesztést szolgáló előirányzatok működ-
tetéséhez kapcsolódó közreműködő szervezeti feladatok (szerződéskezelés, műszaki és pénz-
ügyi ellenőrzés, könyvvizsgálat, követeléskezelés, egyéb feladatok ellátása) költségei. 
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Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

2.336,0  2.336,0 

Változások jogcímenként:    
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele,  
- zárolás bázisba építése 

 
 

-300,0 

  
 

-300,0 
2013. évi javasolt előirányzat 2.036,0  2.036,0 
 
20/33/4 Területfejlesztési célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat  
 
A Területfejlesztési célelőirányzat (továbbiakban: TFC) fejezeti kezelésű előirányzat 2013. 
évi támogatási előirányzata 1.525,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, 
kiadási előirányzata 1.525,7 millió forint. 
 
A TFC a területfejlesztési célú forrásokon túl a 2012. évben még két külön költségvetési so-
ron szereplő közreműködő szervezet (ESZA és Energia Központ NKft.) támogatását is tartal-
mazza. 
 
Az előirányzott forrás a Tftv.-ben a területfejlesztési és fejlesztéspolitikai intézményrendszeri 
szereplők számára előírt feladatok végrehajtásához szükséges működési feltételek megterem-
tésének kiegészítő támogatását biztosítja, másrészt ezen előirányzatból finanszírozhatók egyes 
fejlesztési projektek megvalósításával, koordinációjával kapcsolatos feladatok. Ezek alapján a 
következő feladatok ellátásának finanszírozását tervezi a tárca: 

− megyei önkormányzatok támogatása 
A betervezett forrás biztosítja a megszűnt regionális és megyei fejlesztési tanácsoktól 
átvett hazai területfejlesztési célú szerződésállománnyal kapcsolatos döntési hatáskör 
–  megyei önkormányzatok által történő – ellátásával összefüggő költségek fedezetét, 
a 2014-2020. közötti uniós programozási időszak területi tervezésében való közremű-
ködés kapcsán felmerülő kiadások forrását, illetve a nemzetközi projektjeik lebonyolí-
tását. 

− regionális fejlesztési ügynökségek támogatása 
A 2012. január 1-től a magyar állam tulajdonában és a területfejlesztésért felelős mi-
niszter joggyakorlása alatt álló regionális fejlesztési ügynökségek hazai decentralizált 
területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési támogatási szerződések kezelésével kap-
csolatos ellenőrzési, döntés előkészítési feladatok ellátásához biztosít forrást. Ezen 
túlmenően az előirányzat terhére tervezett a regionális fejlesztési ügynökségek nem-
zetközi projektjeinek lebonyolításával összefüggő költségek finanszírozása is. 

− Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) támogatása 
A támogatás fedezetet nyújt a Tftv-ben a Tanács számára előírt területfejlesztési fel-
adatok ellátásához, valamint szakmai programok (Köz- és Vízbiztonsági Program, Ba-
latoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja) megvalósításához. 

− Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. támogatása 
A nemzeti fejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Széchenyi Prog-
ramiroda NKft-nek az ÚSzT operatív programok forrásainak népszerűsítése és a forrá-
sok elosztásának elősegítése érdekében végzett tevékenységével és az általa koordinált 
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fejlesztéspolitikai (Ős-Dráva, Tokaj-Hegyalja, Tisza-tó) programokkal kapcsolatos 
feladatai finanszírozhatók az előirányzat terhére. 

- Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (továbbiakban: TeIR) 
működtetése 
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan cél a területi monitoring rendszer működteté-
se és a támogatási források hatékonyságának mérése, mely a területrendezéssel kap-
csolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. 
(II. 28.) Korm. rendelet által előírt információs rendszer, a TeIR működtetése révén 
valósul meg. A rendszer működtetését a VÁTI Nkft. végzi. A tervezett forrás a rend-
szerhez kapcsolódó adatbeszerzési, alkalmazás karbantartási, üzemeltetési, felhasználó 
támogatási és oktatási tevékenységekkel összefüggő feladatok elvégzését biztosítja. 

− ESZA NKft. támogatása 
Az ESZA NKft. alapvetően EU-s közreműködő szervezeti feladatokat lát el, melynek 
során felmerült költségek döntő részét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel megkötött 
szolgáltatási szint szerződés (továbbiakban: SLA) finanszírozza, azonban nem teljes 
körűen. Az SLA terhére el nem számolható, de az európai uniós pályázatkezelési te-
vékenység ellátásához szükséges tevékenységeket az előirányzat finanszírozza. Ezen 
túlmenően az előirányzat a Társaság hazai pályázatkezelési tevékenységéhez szüksé-
ges forrást is biztosítja. 

− Energia Központ NKft. (továbbiakban: NKft.) támogatása 
Az NKft. alapvetően EU-s közreműködő szervezeti feladatokat lát el, melynek során 
felmerült költségek döntő részét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (továbbiakban: 
NFÜ) megkötött szolgáltatási szint szerződés (SLA) finanszírozza, azonban nem teljes 
körűen. Az SLA terhére el nem számolható, de az európai uniós pályázatkezelési tevé-
kenység ellátásához szükséges tevékenységeket az előirányzat finanszírozza. Ezen 
túlmenően az előirányzat az NKft. hazai pályázatkezelési tevékenységéhez (Nemzeti 
Energiatakarékossági Program működtetéséhez, valamint a hazai energiahatékonyság 
és a megújuló energiaforrások alkalmazásának elősegítéséhez, az ez irányú kormány-
zati és nemzetközi programok kezeléséhez) szükséges forrást is biztosítja. 
 

Továbbá a fenti keretből finanszírozhatók a fejlesztéspolitika céljainak elősegítését szolgáló 
szakmai háttérfeladatok (a célok megvalósulásának értékelése, elemzése, a szakterület straté-
giai céljaihoz és kiemelt feladataihoz kapcsolódó kutatások, szakértői feladatok, tanulmányok 
elkészítése) és egyéb, a fejlesztéspolitika átalakításához kapcsolódó kiadások.  
 
Mindezeken túl a TFC biztosít forrást a korábbi években megítélt területfejlesztési célú támo-
gatások szerződésállományának kezelésével összefüggő ellátásának költségeihez. 
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Területfejlesztési célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

1.204,2  1.204,2 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás: 
- NFM Igazgatás Szakmai programok 

terhére 
- ESZA Nonprofit Kft. támogatása 

terhére 
- Energia Központ Nonprofit Kft. tá-

mogatása terhére 

 
 

225,9 
 

137,6 
 

158,0 

  
 

225,9 
 

137,6 
 

158,0 

egyéb változások  
- zárolás bázisba építése  

 
-200,0 

  
-200,0 

2013. évi javasolt előirányzat 1.525,7  1.525,7 
 
20/33/5 Agrármarketing célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 
Az Agrármarketing célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatási előirány-
zata 1.144,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata össze-
sen 1.144,7 millió forint. 
 
A korábban az Agármarketing Centrum, 2012. július 1. napjától pedig a Magyar Turizmus 
Zrt. által ellátandó belpiaci közösségi agrármarketing tevékenység célja: 

- a magyar élelmiszeripari termékek és borok fogyasztásának ösztönzése; 
- az új hazai termelők és termékeik belföldi piacra lépésének elősegítése; 
- a helyben előállított, kiemelten a hagyományos és kézműves élelmiszerek, borok fo-

gyasztásának ösztönzése; 
- a vásárlói preferencia befolyásolása a magyar termék branding kialakításával; 
- a közvetlen értékesítési csatornák népszerűsítése. 

 
Belföldi tevékenység keretében a fesztiválokon való részvétellel, illetve kistermelők hagyo-
mányos élelmiszer és bor bemutatóinak támogatásával az értékesítés-ösztönzés mellett a 
gasztroturizmus fellendítése is célként szerepel. Ezek a rendezvények a helyi gazdasági-
közösségi életre gyakorolt hatásukon túl az adott településre, régióra irányítják a közönség 
figyelmét és további látogatók ezreit vonzzák az ország minden részéből. 
 
Több nagy látogatottságú, színvonalas hazai agrárkiállításon történő részvétel is szerepel a 
2013-as tervek között. 
 
A belföldi rendezvények közül fővárosi agrárfesztivál jelleggel kétévente kerülne megrende-
zésre az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (továbbiakban: OMÉK), egyút-
tal kárpát-medencei regionális rendezvényként pozícionálva azt.  
 
Cél az integrált akciók megvalósítása: a közösségi kiállítási részvétel, gasztronómiai esemé-
nyek és az eladáshelyi akciók kombinálása, kibővítve – ahol lehetőség van rá – a turisztikai 
akciókkal. A magyar termékek piaci helyzetének javítását szolgáló kommunikációs és innova-
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tív értékesítés-ösztönző kampányok mellett cél az ágazatot időről-időre sújtó természeti vagy 
ember által okozott krízisek marketing eszközökkel történő enyhítése is (válságkampányok). 
 
A nemzetközi kiállítási programban átértékelés alapján csak olyan élelmiszeripari és agrár-
szakkiállításokon történő részvétel várható, amelyek színvonala és látogatottsága üzleti és 
agrárdiplomáciai szempontból feltétlenül indokolja a közösségi standdal történő részvételt. Az 
EU-n kívüli külpiaci expanzió jegyében cél az új kiállításokon való megjelenés az arab és az 
ázsiai piacokon. 
 
A közösségi agrármarketing tevékenység keretében szervezett programokkal, a rendezvénye-
ken való megjelenéssel a résztvevő magyar termelők ismertsége nő, kapcsolataik kiépülnek, 
piaci helyzetük erősödik, általában a magyar termékek és az ország megítélése javul mind a 
belföldi, mind a külföldi szakközönség és fogyasztók körében egyaránt. 
 
Agrármarketing célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

-  - 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás: 
- Agrármarketing feladatok átvétele 

VM-től 

 
 

1.144,7 

  
 
1.144,7 

2013. évi javasolt előirányzat 1.144,7  1.144,7 
 
 
III.2.4. Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek 
 
20/34/1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat  
 
Az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi 
támogatási előirányzata 18.107,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadá-
si előirányzata 18.107,6 millió forint. 
 
Az előirányzat alapvető célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó 
infokommunikációs feladatok biztosítása, az államigazgatás alapvető működésének 
informatikai támogatása, valamint az állampolgárok alkotmányos jogainak biztosításához, 
gyakorlásához szükséges informatikai feltételek biztosítása.  

A fenti célok elérése érdekében az előirányzat az NTG és az arra épülő minősített információ-
kat továbbító hálózat működtetését, az EDR üzemeltetését, az EU elektronikus ügyintézési 
folyamataiba való bekapcsolódást, a Központosított informatikai és telekommunikációs szol-
gáltatásokat, a Közháló infokommunikációs szolgáltatásokat, valamint a felső- és közoktatási 
intézmények jogtiszta szoftver, licenc ellátását   biztosítja.  
 
Az NTG működtetése magába foglalja az állami intézmények és szervezetek távközlési és 
részben távközlési feladatnak minősített informatikai szolgáltatásokkal való ellátását. A fel-
adat tartalmazza számos (több mint tíz), a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. 
(XII. 28.) Korm. rendeletben felsorolt, különböző tulajdoni helyzetű hálózat működtetését, 

380



 
 

illetve az állami intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását. A 346/2010. (XII. 28.) 
Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú 
hírközlési szolgáltatói feladatokat a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiak-
ban: NISZ Zrt.) látja el. A hálózatok átadás-átvétele több lépcsőben történik. A hozzájuk kap-
csolódó forrásokat a hálózatgazdák az NFM költségvetési fejezete részére adják át, mely fe-
dezi a szolgáltatás finanszírozását az NFM és a NISZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási 
szerződés útján. Tekintettel arra, hogy a hálózatkonszolidációs folyamat éppen azt célozza, 
hogy a korábbi széttöredezett hálózati működés helyett mind infrastrukturálisan, mind a háló-
zatmenedzsment szintjén egy homogén, IP-alapú, és csupán logikailag (VPN-ek útján) tagolt 
rendszer jöjjön létre, a 2013. költségvetési év vonatkozásában már valamennyi kormányzati 
célú hálózat működtetését egyetlen fejezeti kezelésű előirányzat finanszírozza. 
 
Az EDR feladata a készenléti szervek biztonságos, gyors, elektronikus kommunikációját biz-
tosító rendszer üzemeltetése. Az EDR és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási szerződés biztosítja 
a készenléti szervek közötti védett, hatékony kommunikációt és együttműködést, a schengeni 
követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő védett kommunikációs rendszert. 
Kiépítésével Európa egyik legkorszerűbb és létszámarányában legkiterjedtebb készenléti rá-
diórendszere valósult meg, ami biztosítja a készenléti szervek, pl. a rendőrség, a katasztrófa-
védelem, a mentőszolgálat, és a büntetés-végrehajtás zárt, védett kommunikációját. 
 
A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés veszélyhelyze-
ti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, 
működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Kormány rendeletben rögzí-
tettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítási feladatainak végrehaj-
tásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben, továbbá a Kritikus Infrastruktúra Vé-
delmi Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI.30.) Korm. határozatban előírtak határoz-
zák meg.  
 
Az előirányzat a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat, azaz a költségvetési szervek mű-
ködéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
finanszírozza.   

Az előirányzatból kerül biztosításra a „Közháló” országos lefedettségű, szélessávú infokom-
munikációs hálózat, amelynek révén a települések közintézményei számára elérhetővé válik a 
hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése. A megvalósítás a Nemzeti 
Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet alapján 
történik, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program biztosítja a felső- és köz-
oktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és más oktatási, tudományos 
és kulturális szervezetek információs infrastruktúrájának és országos számítógépes hálózati 
szolgáltatásainak összehangolt fejlesztését, valamint az országos és nemzetközi hálózati kap-
csolatok, információs szolgáltatások elérését.  

A felső- és közoktatási intézmények jogtiszta szoftver, licenc ellátása keretében évenként 
megkötendő szállítási keretszerződések a teljes magyar közoktatás tanulói és oktatói, valamint 
a felsőoktatás oktatói és hallgatói számára biztosítja a jogtiszta zárt és nyílt forráskódú szoft-
ver termékek használatát, melyre szintén az előirányzat biztosít fedezetet. 
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Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

14.528,2  14.528,2 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  
- Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 

(NTG) működtetésére 

 
 

3.579,4 

  
 

3.579,4 
Többlet 1.900,0  1.900,0 
2013. évi javasolt előirányzat 20.007,6  20.007,6 
 
20/34/2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat  
 
A Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támoga-
tási előirányzata 95,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirány-
zata 95,6 millió forint. 
 
Az előirányzat célja szakmai programokon és támogatásokon keresztül az információs társa-
dalom fejlődését akadályozó tényezők felszámolása, a digitális írástudás szintjének emelése és 
az azt célzó pályázatok megvalósítása, a közösségi terek működtetése, fejlesztésének elősegí-
tése, az információbiztonság és információvédelem biztosítása.  
 
Az állam működésének hatékonyságát, a közszolgáltatások színvonalának emelését, a köz-
ügyek jobb átláthatóságát és az esélyegyenlőség előmozdítását biztosítja  
- a járások felállításához kapcsolódó információs társadalom fejlesztési feladatok ellátása 

(e-járás projekt)  
- az infokommunikációs és hírközlési ágazatot érintő szakértői feladatok ellátása, ennek 

keretében stratégiai megalapozó, műszaki, gazdasági és jogi elemző tevékenység megva-
lósítása, 

- a stratégiai irányvonalakat követő gyakorlat kialakítása,  
- az ágazatot érintő alkalmazások fejlesztése,  
- az ágazattal összefüggő speciális szakfordítási, hitelesítési feladatok ellátása, valamint  
- az NFM által kidolgozott műszaki jogszabályokhoz kapcsolódó európai szabványok beve-

zetésének elősegítése, a szabványok honosítása. 
 
Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

61,4  61,4 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás  
- NFM Igazgatás Szakmai programok 

terhére 

 
 

34,2 

  
 

34,2 
2013. évi javasolt előirányzat 95,6  95,6 
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III.2.5. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok  
 
20/35/1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat  
 
Az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi 
támogatási előirányzata 370,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata 370,0 millió forint. 
A 2003. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan a 2006/2001. (I. 17.) Korm. határozat 
döntött a magyarországi uránipar megszüntetéséhez kapcsolódó rekultivációs feladatok finan-
szírozásáról; a kormányhatározat alapján a feladat forrását az NFM fejezetben kell megter-
vezni. 

2008. évben befejeződtek a magyarországi uránipar megszüntetésének rekultivációs feladatai; 
az érintett pellérdi és a tortyogói ivóvízbázisok veszélyeztetettsége azonban ezzel nem szűnt 
meg. A zagytéri kármentesítés leállása esetén a pellérdi és tortyogói vízkivételek depressziós 
hatása miatt rövid időn belül elszennyeződnének a Pécs ivóvíz ellátásában jelentős szerepet 
játszó vízműkutak. Az ivóvízbázis védelme érdekében elvégzendő feladatok:  

- egységes vízelvezető rendszer üzemeltetése,  
- radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítése,  
- zagytéri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetése;  
- karbantartás;  
- meddőhányók, aknák utógondozása,  
- monitoring, valamint a mérési adatok elemzése. 

A környezetvédelmi engedély értelmében a közreműködő szervezet (Mecsek-Öko Zrt.) köte-
les a vízbázis biztonságban tartása érdekében mindaddig védekezést folytatni, míg a veszé-
lyeztetés fennáll. Figyelembe véve a szennyezés nagyságát és a szennyezés csökkenésének 
tendenciáját, várhatóan még 30-40 évig folyamatos tevékenység, vízkitermelés és kémiai víz-
tisztítás szükséges. Összességében az egységes vízelvezetési rendszer teljes hálózatának 
(mintegy 70 km hosszú csőhálózat és felszíni vízelvezető rendszer) folyamatos üzemeltetése 
ezen időszakban elengedhetetlen a vízbázisok védelme érdekében, mivel akár egy rövid ideig 
történő leállás, vagy üzemzavar (pl. csővezeték- sérülése, szivattyú-meghibásodása) is az ivó-
vízbázis elszennyeződéséhez vezethet. 

Hasonló módon és időtartamban kell folytatni a vízbázisok közé telepített zagytározók körüli 
talaj- és rétegvíz kármentesítést is. A szennyezés megszüntetésére egy hidraulikus védelmi 
(kármentesítő) rendszer kialakítása történt meg, melynek hatásterülete lefedi a teljes szennye-
zett területet, megakadályozza a talajvízbe jutott oldatok horizontális és vertikális irányú to-
vábbterjedését és a környező ivóvízbázisok vízkészletének elszennyeződését.  

A rendszer üzemeltetése az ivóvízbázis védelmi szempontok miatt folyamatos, 24 órás ké-
szenlétet, és szükség esetén azonnali beavatkozást igényel. A karbantartási tevékenység to-
vábbi elemei a monitoring elemek megfelelő működésének biztosítása, az infrastruktúra fenn-
tartása és a tevékenységhez tartozó épületek, telephelyek működtetése.  

A környezetellenőrzési tevékenységet a hosszú távú üzemeltetés (vízkezelések) időszakán 
túlmenően, azaz legalább 50 évig kell folytatni.  

A feladatok elvégzésének elmaradása a pécsi ivóvízbázist veszélyeztetné. 
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Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

370,0  370,0 

2013. évi javasolt előirányzat 370,0  370,0 
 
 
20/35/2 Energetikai célú feladatok fejezeti kezelésű előirányzat  
 
Az Energetikai célú feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatási előirányzata 
50,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 50,0 
millió forint. 

Napjainkban több magyar energetikai találmány félkész vagy teljesen kész állapotban vár a 
piaci hasznosításra. Az, hogy egy újabb műszaki megoldás a K+F valamelyik stádiumába jut, 
még nem jelenti azt, hogy további termékfejlesztésre (a piacképes prototípus elkészítésére és 
1-10 példány értékesítésére) ne lenne szükség ahhoz, hogy a termék életpályája sikeresen el-
indulhasson. Az energetikai iparág által eljuttatott félkész termékekben rejlő műszaki/üzleti 
lehetőségeket az NFM az állami tulajdonban működő energetikai társaságok (MVM Zrt., PA 
Zrt., OVIT Zrt., MAVIR Zrt.) bevonásával értékeli/értékelteti, és tesz javaslatot a miniszter 
részére egyedi támogatási szerződések megkötésére. E kezdeményezés célja a magyar energe-
tikai ipar bekapcsolódása a piaci termékek forgalmazásába. Az atomiparban a IV. generációs 
reaktorok fejlesztése éppen egy ilyen lehetőséget rejt magában. 2010-ben egy nemzetközi 
konzorcium alakult magyar-szlovák-cseh részvétellel. A projekt komoly támogatásra számít-
hat az Európai Bizottság részéről. Az üzemanyag szaporító technológia tervezése, gyártása, 
megépítése, üzemeltetése, karbantartása és majdani leszerelése a magyar nukleáris ipart a vi-
lág élvonalába emeli. 

Az NFM kiemelt arányban vesz részt nemzetközi (pl. V4, szomszédos országok, Nabucco, 
AGRI) szerződések előkészítésében, egyeztetésében, amelyekhez elengedhetetlen külső szak-
értők igénybevétele. 

Energetikai célú feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

50,0  50,0 

2013. évi javasolt előirányzat 50,0  50,0 
 
20/35/3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat  
 
Az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat 
2013. évi támogatási előirányzata 1.018,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelke-
zik, kiadási előirányzata 1.018,9 millió forint. 
 

Az előirányzat célja támogatás nyújtása egy-vagy többlakásos lakóépületeken, lakásokon, 
családi házakon, egyéb lakóingatlanokon, valamint középületeken történő energiahatékonysá-
got növelő beruházásokra, alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások építésének 
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ösztönzésére, illetve további energiahatékonyságot növelő, energia-megtakarítást eredménye-
ző beruházásokra, mintaprojektek támogatására. 

Az előirányzatból támogatás pályázat útján nyújtható természetes személyek, társasházak, 
lakásszövetkezetek, települési önkormányzatok, költségvetési szervek vagy egyházak, részére. 
A pályázat nyerteseiről a nemzeti fejlesztési miniszter dönt. 

Az előirányzatból nyújtott támogatások lebonyolításának operatív feladatait kezelő szervként 
az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft (a továbbiakban: ÉMI Nkft.) 
látja el.  
 
Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulá-
sa 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

1.955,9  1.955,9 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás  
- ÉMI Nonprofit Kft. támogatására 

 
-32,0 

  
-32,0 

egyéb változások:  
- zárolás bázisba építése  

 
-905,0 

  
-905,0 

2013. évi javasolt előirányzat 1.018,9  1.018,9 
 
 
III.2.6. PPP programok 
 
20/36/1 Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat  
 
Az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatási elő-
irányzata 108.716,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 108.716,9 millió forint. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat a következő feladatok pénzügyi fedezetét biztosítja: 
 

− az M5 autópálya (tovább)építése, üzemeltetése és fenntartása kapcsán az Alföld Kon-
cessziós Autópálya Zrt. részére 2013. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyen-
lítése és egyéb, koncessziós szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése;  

− az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának megépítése, üzemeltetése 
és fenntartása kapcsán az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. részére 2013. évben fize-
tendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, koncessziós szerződésből eredő 
kötelezettségek teljesítése; 

− az M6-os gyorsforgalmi út Szekszárd-Bóly és az M60-as gyorsforgalmi út Bóly-Pécs kö-
zötti szakaszának koncessziós szerződés keretében történő tervezéssel, építéssel, felújí-
tással, üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatosan a MAK Mecsek Autópálya Koncesz-
sziós Zrt. részére 2013-ban fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, 
koncessziós szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése;  

− az M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd közötti szakaszának tervezése, építése, felújí-
tása, üzemeltetése és karbantartása során az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. részé-
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re 2013-ban fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, koncessziós 
szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése;  

− az előirányzat fedezetet biztosít az állam nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter ál-
tal magánfinanszírozói forrás bevonásával kapcsolatos, koncessziós, illetve PPP megál-
lapodás keretében megkötött szerződések teljesítése során az állam érdekeinek védelmé-
ben igénybe vett pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói díjak, perviteli és tranzakciós költ-
ségek finanszírozására.  

 
Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

99.308,0  99.308,0 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás  
- NFM Igazgatás Szakmai programok 

terhére 
- Oktatási, kulturális és sport PPP 

programok fejezeti kezelésű elő-
irányzat javára 

 
 

57,7 
 
 

-40,7 

  
 

57,7 
 

 
-40,7 

Többlet:  
- Szerződéses kötelezettség teljesíté-

sére 

 
 

9.391,9 

  
 

9.391,9 
2013. évi javasolt előirányzat 108.716,9  108.716,9 
 
20/36/2 Oktatási, kulturális és sport PPP programok fejezeti kezelésű előirányzat  
 
Az Oktatási, kulturális és sport PPP programok fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támo-
gatási előirányzata 21.102,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata 21.102,0 millió forint. 
 
Felsőoktatási PPP programok: 
 
A 2207/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat döntött a Magyar Universitas Program infrastruktú-
ra fejlesztési feladatainak magántőke bevonásával történő megvalósításáról. A program fő 
elemei: oktatási-kutatási infrastruktúra létrehozása és a meglévő fejlesztése, kollégiumi férő-
helyek korszerűsítése, rekonstrukciója, új diákotthoni férőhelyek létesítése.  
 
A PPP fejlesztési programban résztvevő intézmények esetében a beruházások – magántőke 
bevonásával történő – megvalósítását követően a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott 
szolgáltató céggel a felsőoktatási intézmény szolgáltatási szerződést kötött. Ennek alapján a 
szolgáltató bérleti díj fejében 20 éven keresztül végzi a létesítmény üzemeltetését. Az NFM és 
a felsőoktatási intézmény között létrejött hosszú távú megállapodás alapján az NFM vállalta, 
hogy 20 éven keresztül oktatási-kutatási infrastruktúra és meglévő kollégiumi rekonstrukciók 
esetében az intézmény által fizetendő bérleti díj maximum 50%-át, új diákotthoni férőhelyek 
létesítése esetében férőhelyenként 10.000 Ft/hó összeget hozzájárulásként biztosít az intéz-
ménynek. 
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- Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához: Jelenleg 14 felsőokta-
tási intézményben már üzemel a megvalósított létesítmény.  

- Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához: A meglévő kollé-
giumok esetében 12 intézménynél üzemelnek a projektek.  

- Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához: Az összes új diákotthoni fé-
rőhely létesítése érdekében tervezett projekt befejeződött, 8 intézménynél valósítottak 
meg ilyen fejlesztést, melynek bérleti díjához férőhelyenként 10.000 Ft/hó támogatást 
biztosít az NFM. 

 
Kulturális PPP program: Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez 
 
A 2005. évi költségvetési törvény felhatalmazása alapján az 1026/2005. (III. 11.) Korm. hatá-
rozat szerint a Kormány hozzájárult, hogy a nemzeti kulturális örökség minisztere a Művésze-
tek Palotája megvalósulásával és működésével kapcsolatban 30 éves futamidejű rendelkezésre 
állási szerződést kössön. 
 
A megkötött szerződés alapján az NFM a szolgáltató Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési 
Kft. részére rendelkezésre állási díjat fizet, valamint finanszírozza az épület üzemeltetésével 
kapcsolatos közüzemi díjakat. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási és pénzügyi szolgáltatási 
díjak is az előirányzat terhére kerülnek kiegyenlítésre. 
 
Sport PPP program: Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 
 
Az előirányzat forrásul szolgál a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP 
konstrukcióban megvalósuló projektekhez (15 tornaterem, 17 tanuszoda, 1 sportcsarnok); 
azaz a magánbefektető által teljesített és a szolgáltatási szerződésekben részletesen meghatá-
rozott szolgáltatások ellenértékének részbeni finanszírozásául szolgáló, a magyar államot ter-
helő 2013. évi szolgáltatási díjhoz, valamint a kapcsolódó járulékos költségekhez biztosít fe-
dezetet. A szerződéses rendelkezések értelmében a projektek finanszírozásának egy részét a 
magyar állam, egy részét pedig az érintett települési önkormányzatok biztosítják.  
 
A fentieken túl az előirányzat fedezetet biztosít az állam nevében eljáró nemzeti fejlesztési 
miniszter által magánfinanszírozói forrás bevonásával kapcsolatos, illetve PPP megállapodás 
keretében megkötött szerződések teljesítése során az állam érdekeinek védelmében igénybe 
vett pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói díjak, perviteli és tranzakciós költségek finanszíro-
zására.  
 
Oktatási, kulturális és sport PPP programok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

21.061,3  21.061,3 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás  
- Rendelkezésre állási díj terhére 

 
40,7 

  
40,7 

2013. évi javasolt előirányzat 21.102,0  21.102,0 
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III.2.7. Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 
 
20/37/3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat  
 
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (továbbiakban: ÉMI Nkft.) 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatási előirányzata 255,0 millió forint, 
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 255,0 millió forint. 
 
Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson az ÉMI Nkft. működtetésére az Épületenergeti-
kai és energiahatékonysági célelőirányzat forrásából indított lakossági pályázatok kezelő 
szervi feladatai, valamint a „jogelőd” előirányzatból („Lakóépületek és környezetük felújítá-
sának támogatása”) korábban indított lakossági pályázatokkal összefüggő egyes fenntartási, 
működtetési feladatok ellátásához. Az ÉMI Nkft. feladatai e körben: a pályázati támogatási 
döntések előkészítése, támogatási szerződések kötése a nyertes pályázókkal, a pályázatok 
ellenőrzése, monitoring, a pályázói (ügyfél) tájékoztatás, a pályázati forrást tartalmazó fejezeti 
kezelésű előirányzattal kapcsolatos pénzügyi számviteli és ellenőrzési teendők. 
Fentieken túl az előirányzat forrást biztosít az Épületenergetikai és energiahatékonysági cél-
előirányzatból indított pályázati rendszer megismertetésének, közzétételének, a pályázati 
rendszert érintő döntéseket megalapozó és azok eredményeit értékelő kutatások, tanulmányok 
költségeire, energiamenedzsment eszközök közigazgatásba történő bevezetése érdekében. Az 
előirányzat forrást biztosít energiatakarékosságra ösztönző rendszerek kialakításának, épüle-
tek energiatakarékos üzemeltetését szolgáló gyakorlati eljárásrendek (útmutató, kézikönyv) 
kidolgozásának, oktatásának, az azokkal összefüggő nemzetközi példák felmérésének, vala-
mint mintaprojektek eredményei vizsgálatának költségeire is. 

 
 
ÉMI Nonprofit Kft. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

255,0  255,0 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
- Épületenergetikai és energiahaté-

konysági célelőirányzat terhére 
32,0  32,0 

egyéb változások: 
- zárolás bázisba építése 

 
-32,0 

  
-32,0 

2013. évi javasolt előirányzat 255,0  255,0 
 
20/37/4 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat  
 
A Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatá-
si előirányzata 262,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányza-
ta 262,0 millió forint. 
 
A közalapítvány feladata a magyar kritikus információs infrastruktúrák védelme, valamint a 
központi rendszeren megvalósuló kommunikáció biztonsága, a vírus- és más támadások káros 
hatásainak korlátozása érdekében a Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ működtetése és az 
Országos Informatikai és Hírközlési Főügyelet nemzetközi együttműködéssel történő üzemel-
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tetése, technikai védelmi, megelőző és felvilágosító tevékenység végzése,  Magyarország 
képviseletének ellátása a nemzetközi hálózatbiztonsági és kritikus információs infrastruktúrák 
védelmében, továbbá a kormányzati információs infrastruktúrák ellen intézett fenyegeté-
sek kezelésében történő közreműködés. 
 
A forrás a közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés keretében kerül felhasználásra. 
 
Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

300,0  300,0 

Változások jogcímenként:    
egyéb változások: 
- zárolás bázisba építése  

 
-38,0 

  
-38,0 

2013. évi javasolt előirányzat 262,0  262,0 
 
III.2.8. Egyéb feladatok 
 
20/38/1 Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat  
 
A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatási előirányzata 312,3 
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 312,3 
millió forint. 
Az előirányzat felhasználásának célja a közlekedési, energetikai, hírközlési, területfejlesztési 
és klímapolitikai nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő nemzetközi jogi kötelezett-
ségek teljesítése.  
 
A tárca az alábbi nemzetközi szervezetek tagsági díjait tervezi finanszírozni: 
 

Nemzetközi szervezet 
Közlekedés 

Európai Közlekedési Társulás (AET)  
Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája/Nemzetközi Közlekedési Fórum (OECD 
CEMT/ITF) 
Európai Közúti Igazgatók Konferenciája (CEDR) 
Európai Közlekedési Telematikai Szervezet (ERTICO) 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 
Vasutak Együttműködési Szervezete (OSzZsD) 
Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) 
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 

Energetika 
Energia Charta (Energy Charter)  
Nemzetközi Energia Ügynökség (OECD IEA) 
Nemzetközi Energia Fórum (IEF) 

Hírközlés 
Egyetemes Postaegyesület (UPU) 

389



 
 

Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája (CEPT) 
Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 
Európai Szabványosítási Intézet (ETSI) 
Európai Távközlési Iroda (ECO) 

Területfejlesztés 
Helyi Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Program (OECD LEED) 

Klímapolitika 
ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény (UNFCCC) 
ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény - Kiotói Jegyzőkönyv (UNFCC KP) 
Kiotói Jegyzőkönyv International Transaction Log (ITL) 
 
A tagdíjak jogforrási alapjait a nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás kihirdetéséről 
szóló törvények, törvényerejű rendeletek és kormányrendeletek biztosítják. 
 
Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

163,3  163,3 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
- NFM Igazgatás Szakmai programok 

terhére 

 
 

149,0 

  
 

149,0 
2013. évi javasolt előirányzat 312,3  312,3 
 
20/38/2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat  
 
A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támoga-
tási előirányzata 117,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirány-
zata 117,0 millió forint. 
 
Az előirányzat célja az NFM-et, mint költségvetési szervet terhelő, jogerős ítéleten, jogerős 
bírósági határozaton (ideértve a szakértői költségek előlegezését a bíróság felhívására, bírói 
letétbe helyezés útján történő teljesítést stb.), vagy a felek közötti egyezségen alapuló polgári 
jogi jogviszonyból származó kifizetési kötelezettségek teljesítése, továbbá az NFM perbeni 
képviseletét ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) díjának finanszírozása. 
 
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

-  - 

Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás  
-NFM Igazgatás Szakmai Progra-
mok terhére 

 
 
 117,0 

  
 

117,0 
2013. évi javasolt előirányzat 117,0  117,0 
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20/38/3 Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat  
 
A Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi támogatási elő-
irányzata 1.540,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 1.540,0 millió forint. 
 
A Széll Kálmán Tervben meghatározott feladatok hatékony megvalósítása, az azokhoz kap-
csolódó kutatási, elemzési, modellezési és kommunikációs stratégiai feladatok 
összkormányzati szinten történő összehangolása és folyamatos ellátása, illetve ehhez kapcso-
lódóan a kormányzat gazdaságosabb működése és a közpénzek hatékonyabb felhasználása 
kiemelkedő kormányzati érdek. A Széll Kálmán Tervben érintett szakpolitikai területek kor-
mányzati céloknak megfelelő átstrukturálása érdekében a Kormány 1109/2011 (IV.27.) számú 
határozatával felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 2011-2014. évekre vonatkozóan, 
kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, kommunikációs stratégiai 
tanácsadási feladatok elvégzése, valamint médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások 
nyújtása tárgyakban közbeszerzési eljárást folytasson le, valamint felhatalmazta az eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés aláírására.  
 
A feladat ellátása érdekében az NFM, mint ajánlatkérő által két darab közösségi értékhatár 
feletti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása és a vonatkozó szerződések megkötése a nyerte-
sekkel megtörtént. A határozott idejű szerződések 2012-2014. években esedékes fedezetének 
biztosításáról a Kormány évente, a tárgyévi költségvetési tervezés keretei között dönt. 
A megállapodások véghatárideje 2014. december 31. 
 
Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

1.540,0  1.540,0 

2013. évi javasolt előirányzat 1.540,0  1.540,0 
 
 
Ún.”Vonal alatti” tételek 
 
21/1/2 Bányabezárás központi kezelésű előirányzat  
 
A Bányabezárás előirányzat 2013. évi kiadási előirányzata 1.000,0 millió forint. 

Az Országgyűlés 1990-ben hagyta jóvá a szénbányászat szerkezetátalakítását, ami csaknem a 
végéhez ért. A költségvetési forrás a még hátra lévő feladatok, elsősorban a bányászat által 
okozott – korábban felmerült – bányakárok felszámolását, tájrendezést, a bányakárok megelő-
zését, a humán jellegű kártérítéseket, az állami tulajdonú meddő szénhidrogén-kutakkal kap-
csolatos kúthasznosítást, kútfelszámolást, rekultivációt és a bánya-erőmű integrációból szár-
mazó kötelezettségeket finanszírozza. 

Az előirányzat célja a megszűnt szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és 
vagyoni károkozás megszüntetésével, a szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető 
juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelésével kapcsola-
tos állami közfeladat ellátása, illetve az abban történő közreműködés. 
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A bányabezáráshoz kapcsolódó feladatokat a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat tartal-
mazza. A bányabezárásban közreműködő szervezet (Bányavagyon-hasznosító Nonprofit 
Közhasznú Kft.) közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, illetve annak végre-
hajtásában közreműködik, amelyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény állami szervek feladatkörébe rendel. Ezen feladatok a közhasznú szerveze-
tekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott környezetvédelmi tevékenységek. 
 
Bányabezárás központi kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

 
1.000,0 

  

2013. évi javasolt előirányzat 1.000,0 
 

  

 
 
21/1/3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű elő-
irányzat 
 

A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése előirányzat 2013. évi kiadási 
előirányzata 190.492,2 millió forint. 
 
A helyközi személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel 
nem fedezett indokolt költségeket az EU szabályozása alapján a szolgáltatást nyújtó részére az 
államnak meg kell téríteni.  
 
Az előirányzat a helyközi személyszállítási közszolgáltatásokat végző vasúttársaságok 
(MÁV-START Zrt., GYSEV Zrt.) és a Volán társaságok közszolgáltatással felmerülő, bevéte-
lekkel nem fedezett indokolt költségeihez nyújtandó költségtérítés forrását tartalmazza.  
 
A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű előirányzat 
alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

 
182.814,0 

  

2013. évi javasolt előirányzat 190.492,2   
 
21/1/4 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése központi kezelésű előirányzat 
 

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése előirányzat 2013. évi kiadási előirány-
zata 70.000,0 millió forint. 
 
A vasúti pályahálózat működtetésével összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett 
indokolt költségeket az EU szabályozása alapján a szolgáltatást nyújtó részére az államnak 
meg kell téríteni.  
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A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. (továbbiakban: Vtv.) alapján szükséges 
a vasúti pályahálózat működtetésének hálózat-hozzáférési díj bevétellel, ill. egyéb pályavasúti 
üzleti tevékenységből eredő bevétellel nem fedezett – indokoltnak elismert – költségeinek a 
központi költségvetésből történő megtérítése. A költségtérítést a Vtv. szerint a vasúti pályahá-
lózat működtetésére kötött szerződés keretei között használják fel.   
 
 
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése központi kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

47.000,0   

2013. évi javasolt előirányzat 70.000,0   
 
 
22/1/0 Elektronikus útdíj központi kezelésű előirányzat 
 
2013-ban új tételként jelenik meg a 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat alapján 2013. július 
1-jével bevezetendő elektronikus útdíj, melyből 75.000,0 millió forint bevételt vár a költség-
vetés. 
 
A Széll Kálmán 2.0. program 2013. július 1-től, a 3,5 tonna össztömeg feletti tehergépjármű-
vekre – a gyorsforgalmi úthálózaton túl – a teljes főúti hálózatra irányoz elő megtett úttal ará-
nyos tarifájú díjszedést. Az elektronikus útdíjrendszer alkalmazásával  a „felhasználó fizet” 
elv jobban megvalósul, a terhek arányosabb elosztása az alágazatok közötti versenyhelyzetet 
is kiegyenlítettebbé teszi, ami a közlekedés fenntarthatósága és hatékonysága javításához fon-
tos eszköz.  
 
Elektronikus útdíj központi kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

 
 

 
- 

 

2013. évi javasolt előirányzat  75.000,0  
 
24/0/0 K-600 hírrendszer működtetésére központi kezelésű előirányzat 
 
A K-600 hírrendszer működtetésére előirányzat 2013. évi kiadási előirányzata 55,0 millió 
forint. 
 
A K-600 hírközlési-, illetve a KTIR informatikai rendszer (a továbbiakban: K-600/KTIR) egy 
kormányzati vezetési rendszer, amely a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési 
feltételeinek távközlési és informatikai igényeit hivatott kiszolgálni. 
Feladatként jelentkezik a K600/KTIR rendszerrel kapcsolatos műszaki, tervező, koordinációs, 
üzemeltetési tevékenység, melynek végzése a HM Védelmi Hivatallal egyeztetetten történik. 
A K-600/KTIR rendszer készenléte folyamatosan biztosított és megteremti a védelmi igazga-
tás központi és területi szervei számára a folyamatos munkavégzéséhez szükséges informati-
kai támogatást. 
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A K-600/KTIR üzemeltetési, fenntartási, átalakítási, üzemvitel korszerűsítési feladatainak 
ellátását biztosítja az előirányzat, 1995 óta a mindenkor hatályos, vonatkozó kormányhatáro-
zatban megfogalmazott követelményeknek, minősített időszaki kormányzati vezetési felada-
toknak megfelelően. A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény és a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásá-
ról szóló 71/2006. (IV. 3.) Kormányrendelet, valamint a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről 
szóló minden évben megjelenő Kormányhatározat szabályozza. 
 
Az előirányzat biztosítja a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló, évente kiadott kor-
mányhatározat által az informatikai és hírközlési ágazat számára meghatározott feladatok vég-
rehajtásában való részvételt, az informatikai és hírközlési ágazat feladat-, illetve felügyeleti 
hatáskörébe tartozó szervek védelmi felkészülésének irányítását, a válsághelyzetek kezelésé-
vel kapcsolatos feladatok tervezését, az éves felkészítés megtartását a védelmi felkészítés fel-
adataiban érintett szolgáltatók számára. Ugyancsak ide kapcsolódik az állami céltartalék fenn-
tartása is, amely együttműködést igényel a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgaz-
dálkodási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel, annak érdekében, hogy a náluk tarta-
lékban lévő hírközlési és informatikai eszközök a jövőben is korszerűen álljanak rendelkezés-
re minősített időszak esetén.  
 
K-600 hírrendszer működtetésére központi kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

 
55,0 

  

2013. évi javasolt előirányzat 55,0   
 
25/0/0 Peres ügyek központi kezelésű előirányzat 

A Peres ügyek előirányzat 2013. évi kiadási előirányzata 800,0 millió forint. 
 
Az előirányzat célja: 

a) a jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott 
egyezségen alapuló, a magyar államot terhelő kifizetések finanszírozása, 

b) a stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben 
szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról rendelkező 1093/2000. (XI. 24.) 
Korm. határozatból eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység 
költségeinek teljesítése, 

c) a nemzeti fejlesztési miniszter által képviselt magyar állam polgári jogviszonyokban tör-
ténő képviselete ügyvédi, bírósági stb. költségeinek biztosítása a vonatkozó érvényes szerző-
dések, jogerős bírósági határozatok alapján, 

d) forrás biztosítása a magyar állammal szemben kezdeményezett valamennyi választott bí-
rósági eljárás költségeire, illetve a magyar államot bármely nemzetközi választott bíróság 
kötelező erejű határozatából eredően terhelő kifizetési kötelezettségre. 
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Peres ügyek központi kezelésű előirányzat alakulása 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított elő-
irányzat 

 
800,0 

  

2013. évi javasolt előirányzat 800,0   
 
 
III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fej-
lesztések 2013. évre vonatkozó hatásairól  
 
Előző évekről 2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege: 

Fejezeti kezelés előirányzat 2013. évi költségvetést terhelő kötelezettség-
vállalás összege (millió forint) 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat (BC)* 14.683,7 
Autópálya rendelkezésre állási díj (RÁD) 108.716,9 
Oktatási, kulturális és sport PPP programok 23.077,1 
Infokommunikációs szolgáltatások, konszo-
lidáció 

12.856,4 

Gazdaságfejlesztési célelőirányzat 145,2 
Országos közúthálózat és gyorsforgalmi út-
hálózat fejlesztés (Vásárosnaményi híd) 

1.300,0 

Kormányzati szakpolitikai feladatok 1.500,0 
Összesen: 162.279,3 
 
Megjegyzés: 
*A BC-t terhelő éven túli kötelezettségvállalás összegéből 8.234,0 millió forint feltételes kö-
telezettségvállalás, amely az EU Bizottsági döntést követően válhat tényleges kötelezettség-
vállalássá. 
 
III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  
 
Az NFM fejezet egy uniós előirányzatot tartalmaz: a TEN-T pályázatokra elkülönített forrá-
sok az Európai Unió TEN-T Alapjából támogatott közlekedési projektekhez nyújtanak hazai 
társfinanszírozást. A pályázatok az ÚSzT és a KözOP mellett jelentenek addicionális uniós 
támogatást.  
 
Sajátosságuk, hogy – az ÚSzT-vel ellentétben – nem országokra lebontott, előre meghatáro-
zott forrást, hanem pályázaton elnyerhető külön forrást jelentenek, amelyekért az Uniónál 
mind a 27 tagállam versenyez. Magyarország elsősorban azért nyújt be pályázatokat a TEN-T 
Alaphoz, mivel az uniós támogatás elnyerése esetén ugyanennyi forrás a KözOP-ban más 
célra felhasználható, így több projekt valósulhat meg uniós támogatással.  
 
A TEN-T támogatások sajátossága, hogy a kivitelezési tevékenységre alacsony, 10-30%-os, 
míg az előkészítésre (tanulmányok készítésére és terveztetésre) 50%-os támogatást nyújtanak. 
A hazai források kímélése érdekében ezért elsősorban tervezési feladatok kerülnek előtérbe a 
pályázatok beadásakor. 
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A pályázatok elszámolási sajátossága, hogy viszonylag csekély összegű előleget nyújtanak, a 
támogatások döntő része utólag, a projektek zárásakor kerül megtérítésre, így a projekteket 
hazai forrásból szükséges előfinanszírozni.  
 
2013. évben az Európai Bizottság által elfogadott határozatok alapján, elsősorban a korábban 
már megkezdett előkészítések folytatódnak, illetve a folyami információs rendszer fejlesztése 
történik meg. 
 

 

Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 

 

Németh Lászlóné 
nemzeti fejlesztési miniszter 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 

 

396



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM  

  

397



  

398



I. A célok meghatározása, felsorolása 
 
A Külügyminisztérium 2013. évi feladatait a 2011-ben „Magyar külpolitika az uniós elnökség után” 
címmel közzétett dokumentum iránymutatásai szerint, a 2012-2013-as éves diplomáciai terv, illetve 
a 2013 első félévében kidolgozásra kerülő 2013-2014-es diplomáciai terv alapján látja el. Ezeknek a 
dokumentumoknak a kidolgozásánál és értelmezésénél kiindulópontot képez Alaptörvényünk, az 
Európai Unió Lisszaboni Szerződése, az Észak-Atlanti Szerződés, valamint a Kormányprogram 
tematikus fejezeteinek külpolitikai vonzatai.  
 
Külpolitikánk célja, hogy a kormány ágazati stratégiáinak megvalósítását nemzetközi téren segítve 
előmozdítsa a magyarság sikeres európai nemzetté válását, támogassa az ország modernizációját, 
tevékenyen hozzájáruljon szűkebb és tágabb térségünkben az együttműködés kultúrájának 
térnyeréséhez, az Európai Unió (EU) és az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete (NATO) 
erőfeszítéseihez és ezáltal a nemzetközi stabilitás erősítéséhez. A sikeres érdekérvényesítéshez a 
kormányzatnak aktívan figyelemmel kell kísérnie a globális folyamatokat, egyszersmind teljesítenie 
kell a külhoni magyarság iránti alkotmányos kötelességeit. Külpolitikánk feladata a kormány 
külgazdaság-politikai stratégiájának megfelelően előmozdítani a külföldi magyar 
tőkebefektetéseket, illetve a működő tőke bevonását a hazai gazdaságba, valamint a kormány 
energetikai stratégiájának megfelelően diplomáciai eszközökkel segíteni a stabil, fokozatosan 
diverzifikált energiaellátás biztosítását. 
 
Magyarország fejlődését jelentős részben külső hatások, nemzetközi folyamatok alakítják. 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 a kormány társadalmi és gazdaságpolitikai intézkedéseinek 
megismertetése és a válságkezelő intézkedésekhez a nemzetközi támogatás megszerzése.  
Regionális érdekérvényesítésünk konstruktív együttműködésre építő szomszédságpolitikával 
biztosítható. A Közép-Európai Kezdeményezés 2013. évi, valamint a Visegrádi Együttműködés 
(V4) 2013-2014. évi elnöksége 2013-ban és 2014 első felében a közép-európai együttműködés évét 
jelöli ki külpolitikánkban. A közép-európai együttműködés évének programjai és imázs feladatai 
költségvetési források elkülönítését is igénylik. Szomszédságpolitikánk középpontjába – a magyar 
közösségekkel való együttműködés, illetve érdekérvényesítésük elősegítése és jogaik védelme 
mellett – regionális külgazdasági törekvéseink támogatását, továbbá a regionális fejlesztést, az euro 
régiók keretében zajló térségi és határ menti együttműködést, az infrastrukturális fejlesztéseket 
állítjuk. A kedvezményes honosítás folyamatából 2011 óta nemzetpolitikai többletfeladatok 
hárulnak a magyar külpolitikára és konzuli hálózatra. 
 
Külkapcsolataink kiemelt jelentőségű terepe az Európai Unió. A magyar Európa-politika arra 
irányul, hogy az európai társadalom zavarmentes működésének hosszú távú fenntarthatósága 
érdekében az unió intézményei, valamint a tagállamok együttműködése a költségvetési fegyelem 
biztosítása mellett segítse elő az EU összes térségének gazdasági növekedését, és a közösségi 
döntéshozatalban maradjon meg a polgárok, a tagállamok és az unió érdekeit összehangoló 
közösségi módszer dominanciája. Az EU külkapcsolatait érintően célunk, hogy Európa belső 
gazdasági és politikai dilemmái ne hátráltassák a közös kül- és biztonságpolitika kiépítéséért tett 
erőfeszítéseket, és ne korlátozzák az EU szomszédságpolitikájának, illetve ezen belül különösen a 
Keleti Partnerség programjának szentelt figyelmet.  
 
Az Egyesült Államok kiemelt stratégiai szövetségesünk és a globális politika meghatározó 
szereplője. Költségvetési forrásokat is felhasználva fejlesztenünk kell kétoldalú gazdasági, 
kulturális és tudományos kapcsolatainkat, erősítenünk Magyarország, a magyarok ismertségét 
Amerikában és fejlesztenünk az amerikai magyarsággal való együttműködésünket.  
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A NATO továbbra is Magyarország biztonságának elsődleges garanciája. A szoros transzatlanti 
együttműködés elsőrendű magyar érdek, így magyar szempontból kiemelkedő fontosságúak a 
szolidaritást, az európai-amerikai kapcsolatokat, valamint a kollektív védelmet erősítő lépések. 
NATO-tagként hozzá kívánunk járulni a szövetségi célok eléréséhez, a szervezet reformjához, 
további bővítéséhez és partnerségi kapcsolatainak megerősítéséhez. 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 fenntartása, miközben „jól látható” eredményekkel 
demonstráljuk aktivitásunkat. A szövetségesi szolidaritás és együttműködés jegyében Magyarország 
saját légierejével vesz részt a balti államok légtere védelmének biztosításában 2015-2018. között. 
 
Az energiapolitika területén a forrásdiverzifikáció és biztonság megteremtése összeurópai érdek. 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. Támogatjuk a NATO energiabiztonsági erőfeszítéseit is. 
 
A multilaterális politika nyújtotta lehetőségeket és eszközöket kihasználva, aktív diplomáciai 
tevékenységgel törekszünk a nemzetközi szervezetek vezető tisztségeinek, testületi tagságának 
elnyerésére, intézményeik regionális székhelyének magyarországi elhelyezésére. 
 
Külpolitikánk prioritásos céljainak eredményes érvényesítéséhez fokozott figyelmet kell 
fordítanunk a világ távolabbi részeire és a globális folyamatokra is, így különösen építenünk, 
erősítenünk kell kapcsolatainkat a globális szereplőkkel, valamint a befolyásos regionális 
központokkal és intenzívebbé kell tennünk fellépésünket az ENSZ-ben, illetve annak szakmai 
szervezeteiben.  
 
Szövetségesi elkötelezettségünk elsőbbségének fenntartása mellett folytatnunk kell a keleti nyitás 
politikáját, kihasználva a kelet-ázsiai partnerek növekvő érdeklődését térségünk iránt, valamint 
Oroszországgal ápolt, hagyományosan jó kapcsolatainkat. A keleti nyitás keretében kiemelt 
figyelmet fordítunk közép-ázsiai kapcsolataink fejlesztésének, ami számára kedvező lehetőséget 
kínál Vámbéry Ármin születésének és halálának évfordulója. További erőfeszítéseket kell tennünk 
együttműködésünk megerősítéséért Dél- és Délkelet-Ázsia országaival, valamint az Öböl-térségbeli 
partnereinkkel. 
 
A 2012. évi Magyarország-Latin-Amerika Fórumot (MLAF) követően is folytatnunk kell Latin-
Amerika-politikánk megerősítését, kiemelt figyelmet szentelve kapcsolataink élénkítésének 
Brazíliával, Mexikóval és Argentínával, valamint Dél-Amerika azon országaival, amelyek 
szabadkereskedelmi egyezményt kötöttek az Európai Unióval, de amelyekben a 2010 előtti 
külképviselet-bezárásokat követően nem maradt nagykövetségünk. Ennek során támaszkodnunk 
kell a latin-amerikai országokban élő magyar közösségek partnerségére. Elősegítendő, hogy a 
MLAF mintájára 2013-ban Magyar Afrika-fórumra kerüljön sor, amely különösen a szubszaharai és 
száhel térséggel való együttműködésünkre hat élénkítően. 
 
A globális környezetvédelem terén célunk, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv 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. 
 
A demokráciát támogató nemzetközi tevékenységünk, vállalt kötelezettségeink jegyében további 
erőfeszítéseket igényel demokratikus értékeink, a jó kormányzás és politikai, gazdasági, társadalmi 
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átmenetünk tapasztalatainak átadása olyan relációkban és országokban, ahol erre igény és 
fogadókészség mutatkozik.  
 
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. Jelenlegi gazdasági 
helyzetünkben nehezen teljesíthető, de kormányzati vállalás és egyben uniós elvárás, hogy a fejlődő 
országok segítése és a szegénység csökkentése érdekében a hivatalos nemzetközi fejlesztési 
támogatásra fordított összeg elérje a bruttó nemzeti jövedelem 0,17%-át. 
 
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 közigazgatás korszerűsítése, hatékonyságának növelése kiemelt kormányzati 
feladat. Fejleszteni szükséges a konzuli szolgáltatásokat. A fejlesztések célja a gyors, hatékony és 
ügyfélbarát ügyintézés elvének megvalósítása. Ennek keretében folyik – többek között – az 
egyszerűsített honosítással, visszahonosítással kapcsolatos külképviseleti munka, az új típusú, 
ujjnyomatot is tartalmazó útlevelek külképviseleti kérelmezhetősége feltételeinek megteremtése, 
illetve az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek folyamatos bővítése. A Külügyminisztériumnak és 
a külképviseleteknek felkészültnek kell lenniük váratlan szükséghelyzetek kezelésére. A magas 
szakmai követelményeknek megfelelő 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. 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. 
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 
 
 

millió forintban 

XVIII. Külügyminisztérium Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

Költségvetési szervek 48 248,0 6 756,5 41 491,5 1598 
1.   Külügyminisztérium központi igazgatása 6 389,0 265,3 6 123,7 631 
2.   Külképviseletek igazgatása 41 702,8 6 489,2 35 213,6 947 
3.   Magyar Külügyi Intézet 156,2 2,0 154,2 20 
5. Fejezeti kezelésű előirányzatok 14 726,5 413,6 14 312,9 0  
   6.   Nemzetközi tagdíjak és európai uniós 

befizetések 
13 640,0 0,0 13 640,0 0  

    9.  Állami protokoll 251,2 0,0 251,2 0  

   14. Közhasznú és egyéb civil szervezetek 
támogatása  

151,3 0,0 151,3 0  

17. EU utazási költségtérítés 414,0 413,6 0,4 0  
18. Közép-európai elnökségi feladatok 110,0  110,0 0 
22. Nemzetközi fejlesztési együttműködés és 

humanitárius segélyezés 
160,0 0,0 160,0 0  

Külügyminisztérium összesen: 62 974,5 7 170,1 55 804,4 1598  
 
 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 
 
1. cím: Külügyminisztérium központi igazgatása 
 
Az intézmény feladata a Külügyminisztérium külpolitikai stratégiai, irányítási, igazgatási, 
gazdálkodási tevékenységének ellátása, valamint a külképviseletek szakmai működéséhez 
szükséges személyi, pénzügyi, tárgyi és logisztikai háttér feltételeinek biztosítása. 
 
A személyi juttatások és járulékok előirányzata takarékos gazdálkodás mellett forrást nyújt 631 fő 
köztisztviselő és munkaszerződéses dolgozó, valamint az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak 
finanszírozására.  
 
A dologi kiadások előirányzata a minisztérium működéséhez és a munkafeltételek szinten 
tartásához elegendő. Beruházásra, fejlesztésre 100,0 millió forintos keret került tervezésre, mely 
kizárólag a halaszthatatlan karbantartásokra, amortizációs cserékre, valamint az elengedhetetlen 
biztonságtechnikai és informatikai beruházásokra elégséges.  
 
A 2012. évi zárolás bázisba építése, a 2013. évet érintő létszámcsökkentés, továbbá a címek közötti 
belső átrendezés a támogatási előirányzatot összességében -127,4 millió forinttal csökkentette.  
Az állampolgársági törvény végrehajtására, egyszerűsített honosítási feladat ellátására 88,5 millió 
forint többletforrás került biztosításra. 
 
A bevételek tervezése a 2012. évivel azonos szinten történt, 265,3 millió forint összegben. A cím 
bevételei a munkatársak részére biztosított hivatali mobiltelefon kerettúllépésekből, konzuli 
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díjbevételekből, lakáskölcsön törlesztésekből, a tanácsi üléseken való részvétellel kapcsolatban 
felmerült utazási költségek megtérítéseiből adódik. 
 
 

millió forintban 
Külügyminisztérium központi 

igazgatása cím 
Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

6 427,9 265,3 6 162,6 645 

Változások jogcímenként: -127,4 0 -127,4 -14 
egyéb változások, 

- zárolás bázisba építése 
- létszámleépítés okán 

érvényesített előirányzat 
csökkenés 

- címek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

 
-100,0 
-101,6 

 
 

74,2 

  
-100,0 
-101,6 

 
 

74,2 

 
 

-14 

Többlet  
- Áp. törvény végrehajtása, 

egyszerűsített honosítás 

88,5 
0 

88,5 0 

2013. évi javasolt előirányzat 6 389,0 265,3 6 123,7 631 
 
 
2. cím: Külképviseletek igazgatása 
 
A cím feladata a Magyar Köztársaság kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon 
történő képviselete, a külképviseleti hálózat működtetésének finanszírozása.  
 
A Külképviseletek Igazgatása cím kiadási főösszegének döntő hányadát a személyi juttatások és 
azok járulékai (63%), illetve a külképviseletek működési előirányzatát magába foglaló 
devizakiadások teszik ki. 
 
A Külügyminisztérium számára a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
módosításából adódó többlet feladat ellátásához szükséges, külképviseleteket érintő támogatási 
igény is tervezésre került. Az előirányzat az egyszerűsített honosítási/visszahonosítási eljárások 
ügyében leginkább érintett missziók esetében tartalmazza az érintett kiküldöttek munkafeltételeinek 
biztosításához, a legszélesebb elérhetőség érdekében szervezett kihelyezett konzuli napokhoz, a 
technikai fejlesztésekhez és a tájékoztatáshoz kapcsolódó legszükségesebb kiadásokat is. 
 
A 2012. évi zárolás bázisba építése, a 2013. évet érintő 125 fős létszámcsökkentés, az NFM részére 
átadott előirányzat a Nemzetközi Távközlési Gerinchálózat működtetésére, valamint a 
Külügyminisztérium központi igazgatása cím részére átcsoportosított keret a támogatási 
előirányzatot 3 187,7 millió forinttal csökkentette. Az ellátmányok árfolyam rendezésére biztosított 
előirányzati többlet 3 382,7 millió forint. Az állampolgársági törvény végrehajtására, egyszerűsített 
honosítási feladat ellátására 3.161,5 millió forint többletforrás került biztosításra. 
 
A konzuli- és vízumdíj bevételek 2013. évben is a KüM saját bevételeként szerepelnek. A bevételek 
tervezése azonos szinten történt a 2012. évivel, 6.489,2 millió forint összegben. 
A címen összességében a kiadási előirányzatok 17%-a bevétellel fedezett.  
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millió forintban 
Külképviseletek igazgatása cím Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

38 346,3 6 489,2 31 857,1 1072 

Változások jogcímenként: -3 187,7 0 -3 187,7 -125 
egyéb változások, 

- zárolás bázisba építése 
- létszámleépítés okán 

érvényesített előirányzat 
csökkenés 

- címek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

- NFM részére átadott 
támogatási keret 

 
-438,0 

-2 216,7 
 
 

-74,2 
 

-458,8 

  
-438,0 

-2 216,7 
 
 

-74,2 
 

-458,8 

 
 

-125 

Többlet (jogcímenként) 
- ellátmányok árfolyam 

rendezése 
- Áp. törvény végrehaj-tása, 

egyszerűsített ho-nosítás 

 
3 382,7 

 
3 161,5 

 
0 

 
3 382,7 

 
3 161,5 

0 

2013. évi javasolt előirányzat 41 702,8 6 489,2 35 213,6 947 
 
 
3. cím: Magyar Külügyi Intézet 
 
Alapító okirata értelmében a Magyar Külügyi Intézet tudományos háttértámogatást nyújt a 
Külügyminisztérium és valamennyi kormányzati szerv számára. Az Intézet 2013-ban kiemelt 
figyelmet fordít a külpolitikai stratégiai tervezés tudományos hátterének megerősítésére, hogy a 
Külügyminisztériummal szerves szakmai kapcsolatban álló háttérintézményként sajátos 
módszereivel és eszközeivel érdemben járuljon hozzá a magyar külpolitika elméletileg is 
megalapozott, a változó nemzetközi feltételeknek megfelelő megújulásához, külkapcsolataink 
komplex gyakorlati érvényesítéséhez. Az Intézet ezért az alaptevékenységet meghaladóan 
szorosabb együttműködést alakít ki a Külügyminisztérium tervezéssel foglalkozó munkatársaival, 
valamint az elméleti és gyakorlati munka hatékonyabb koordinálására intézményesíteni kívánja a 
kapcsolatokat az Intézet munkatársai és a Külügyminisztérium megfelelő főosztályai között. 
 
Az Intézet a lehetőségeivel összhangban bővíteni kívánja mind a magyarországi, mind a külföldi 
kapcsolatrendszerét kül- és biztonságpolitikával foglalkozó kutatóközpontokkal, akadémiai és 
egyetemi intézetekkel. A kapcsolatépítés formái közé tartoznának közös rendezvények szervezése, 
közös kutatások végzése, illetve a határon túli magyar felsősoktatási intézmények esetében az 
Intézet munkatársai oktatási feladatokat is vállalnak. Az Intézet növelni kívánja a jelenlétét a 
magyar és a nemzetközi köz- és tudományos életben és arra törekszik, hogy munkatársai aktívan 
jelen legyenek ezeken a területeken. Az Intézet munkatársainak önálló kutatási programjait 
szorosabb összhangba kívánják hozni a magyar külpolitika stratégiai prioritásaival, továbbá az 
Intézet tevékenységében új elemként a korábbiaknál jóval nagyobb hangsúlyt fektet a kormányzati 
külpolitika támogató elemzését elősegítő médianyilvánosság kialakítására, az ezzel kapcsolatos 
tudományos ismeretterjesztésre, illetve a diplomáciai/külpolitikai továbbképzésekre.  
 
A Magyar Külügyi Intézet 2013. évben feladatai ellátását 2,0 millió forint saját bevételből, valamint 
154,2 millió forint költségvetési támogatásból finanszírozza. A személyi juttatások és a 
munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok a Magyar Külügyi Intézet 20 fő engedélyezett 
létszámkeretében foglalkoztatott munkavállalók illetményére és járulékaira nyújt forrást. A Magyar 
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Külügyi Intézet költségtakarékos, hatékony működését elősegítő átalakítások, beruházások 
fedezetéül szolgál a dologi kiadások, valamint a felhalmozási kiadások előirányzata.  
 
A 2012. évi zárolás bázisba építése 30,0 millió forinttal csökkentette, a fejezeti kezelésű 
előirányzatok címtől felhalmozási célra átcsoportosított 10,0 millió forint azonban növelte a 
támogatási előirányzatot. 
 

millió forintban 
Magyar Külügyi Intézet cím Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

176,2 2,0 174,2 20 

Változások jogcímenként: -20,0 0 -20,0 0 
egyéb változások, 

- zárolás bázisba építése 
- címek közötti előirányzat 

átcsoportosítás 

 
-30,0 

 
10,0 

 

  
-30,0 

 
10,0 

 
 
 

Többlet (jogcímenként) 0 0 0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 156,2 2,0 154,2 20 
 
 

III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 
 
A Külügyminisztérium 2013. évi költségvetése 5 alcímet és ezen belül 11 fejezeti kezelésű 
előirányzatot (jogcímcsoportot) tartalmaz.  
 
6. alcím: Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 
 
Az alcím finanszírozza a Magyar Köztársaság hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési 
kötelezettségeit, valamint az uniós és nemzetközi normák alapján megállapított kötelező jellegű, 
önkéntes hozzájárulásokat.  

 
1. jogcímcsoport: Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 
A 7.382,7 millió forint támogatási előirányzat a 2012. évi tervezéskor ismert tagdíjfizetési 
kötelezettségek alapján került meghatározásra.  

 
2. jogcímcsoport: Európai uniós befizetések 
A tervezett 6.257,3 millió forint támogatási előirányzat a 10. Európai Fejlesztési Alapba 
(EDF) fizetendő, 2007. évben vállalt kötelezettséget tartalmazza. 

 
9. alcím: Állami protokoll 
 

1. jogcímcsoport: Államfői Protokoll kiadásai 
A jogcímcsoport célja az államfő külföldi programjaival és a hazánkba látogató magas rangú 
külföldi delegációk fogadásával, valamint a nemzeti és állami ünnepekkel, kiemelkedő 
fontosságú rendezvényekkel kapcsolatos kiadásainak finanszírozása. A tervezett keret 251,2 
millió forint. 
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14. alcím: Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása 
 

1. jogcímcsoport: Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 
A 105,3 millió forintos előirányzat célja hozzájárulás a Magyar Köztársaság demokratikus 
átalakulása során szerzett tapasztalatok 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. 
 
2. jogcímcsoport: Egyéb civil szervezetek támogatása 
A 25,0 millió forintos előirányzat célja az atlanti gondolat megismertetését és elterjesztését 
célul tűző, továbbá a NATO megismertetését elősegítő civil szervezetek működési 
költségeihez, programjaihoz, projektek megvalósításához való hozzájárulás. Célja továbbá 
Magyarország külföldi megítélésének javítása, a társadalom külpolitika és diplomácia iránti 
érdeklődésének erősítése, kormányzati civil stratégia megvalósításának elősegítése a 
külkapcsolatok terén, a külpolitikai kormányzat és a hazai, valamint a határon túli civil szféra, 
illetve a kétoldalú ifjúsági kapcsolatok erősítését és bővítését célzó tevékenységek 
támogatása. 
 
5. jogcímcsoport: Népirtás Megelőzési Központ támogatása 
A 10,0 millió forintos előirányzat célja támogatás nyújtása a szervezet működési költségeihez. 
A Központ fő feladata a népirtás és emberiség elleni bűncselekmények megelőzése. 

 
6. jogcímcsoport: Külföldi magyar emlékek megőrzése 
Az 5,0 millió forint előirányzat célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek 
létrehozásával, megóvásával, helyreállításával kapcsolatos tevékenységek támogatása. A 
magyar vonatkozású emlékhelyek kialakítását, ápolását és megőrzését elősegítő és egyúttal a 
magyarságtudat erősítését szolgáló program támogatását – különös tekintettel a környező 
országok területén – tárcánk a 2013. évben is folytatni kívánja. 

 
8. jogcímcsoport: Kisebbségpolitikai célok támogatása 
A 6,0 millió forint előirányzat célja támogatás nyújtása a kisebbségpolitikai célok 
magyarországi és külföldi ismertetésére; tanulmányok elkészítésére; kutatások, rendezvények 
jótékonysági események és egyéb kulturális események támogatására. 

 
17. alcím: EU utazási költségtérítések 
 
Az Európai Unió Magyarország számára is megtéríti a tanácsi üléseken való részvétellel 
kapcsolatban felmerült utazási költségek egy részét. Minden tagállam évente egy előre rögzített 
összegre jogosult. A Tanács egycsatornás úton kommunikál a tagállamokkal, Magyarországon a 
koordinátor feladatát a Külügyminisztérium látja el. A KüM fogadja az uniós költségtérítést, 
összesíti az érintett tárcáktól beérkező elszámolásokat és továbbutalja a költségtérítések összegét. A 
bevétel várható összege 413,6 millió forint. A betervezett 0,4 millió forint költségvetési támogatás 
az előirányzathoz kapcsolódó járulékos bank- és kezelési költségek forrásául szolgál. 
 
18. alcím: Közép-európai elnökségi feladatok  
 
A Kormány a 2013 és 2014 során a közép-európai regionális együttműködési szervezetekben 
betöltendő magyar elnökségek összehangolása, lebonyolításukból eredő feladatok, valamint a 
végrehajtás feltételeinek megteremtése érdekében az 1031/2012. (II.21.) Korm. határozatban 
felhatalmazta a külpolitikáért felelős minisztert a Közép-Európai Kezdeményezés (a továbbiakban: 
KEK) 2013. évi elnökségi feladatainak Albániától történő átvállalására. Megbízta továbbá a 
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külpolitikáért felelős minisztert a 2013. évi magyar KEK elnökség és a 2013-2014. évi magyar 
Visegrádi Csoport elnökség feladatainak összehangolására, egymást erősítő, egységes külső 
megjelenést biztosító koordinálására. A feladatok ellátására egy önálló fejezeti kezelésű 
előirányzatot kell létrehozni, amelynek támogatási összege 110,0 millió forintban javasolt 
elfogadásra. 
 
22. alcím: Nemzetközi fejlesztési együttműködés 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. 
 

1. jogcímcsoport: Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 
Az előirányzat (150 millió forint) célja a fejlődő országok fenntartható fejlődésének, 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésének, a szegénység csökkentésének, az 
életkörülmények javításának, jó kormányzás megteremtésének és megszilárdításának az uniós 
normáknak megfelelő támogatása, döntően kétoldalú együttműködés során, projektalapon 
megvalósuló programok keretében.  

 
2. jogcímcsoport: Humanitárius segélyezés 
A 10,0 millió forint előirányzat célja humanitárius segítségnyújtás természeti katasztrófák, 
emberi mulasztásból fakadó krízishelyzetek esetén katonai konfliktusok áldozatainak, 
károsultjainak megsegítése, életmentés, sürgősségi és rehabilitációs segítségnyújtás a 
nemzetközi humanitárius jog alapján. 
 

millió forintban 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 

cím 
Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

13 920,7 413,6 13 507,1 0 

Változások jogcímenként: -64,4 0 -64,4 0 
egyéb változások, 

- zárolás bázisba építése 
- címek közötti előirányzat 

átcsoportosítás 

 
-54,4 

 
-10,0 

 

  
-54,4 

 
-10,0 

 
 
 

Többlet (jogcímenként) 
- nemzetközi tagdíjak árfo-

lyam rendezése 
- nemzetközi tagdíjak, KEK 

 
620,2 

 
250,0 

 
0 

 
620,2 

 
250,0 

 
0 

2013. évi javasolt előirányzat 14 726,5 413,6 14 312,9 0 
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III.3.  Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban 
 
A Külügyminisztérium számára az Európai Unió Tanácsa megtéríti a tanácsi üléseken való 
részvétellel kapcsolatban felmerült utazási költségek egy részét. A KüM fogadja az uniós 
költségtérítést, összesíti az érintett tárcáktól beérkező elszámolásokat és továbbutalja a 
költségtérítések összegét.  
 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Martonyi János 
miniszter 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK  
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I. A célok meghatározása, felsorolása 

 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (továbbiakban: Ügynökség) a 2004. január 1-jén 
alakult Nemzeti Fejlesztési Hivatal bázisán, annak általános jogutódjaként a Kormány a 
130/2006. (VI. 15.) rendelettel hozta létre a hosszú és középtávú fejlesztési és tervezési 
feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez 
szükséges tervek, operatív programok elkészítésére, e támogatások felhasználásához 
szükséges intézményrendszer kialakítására. Az Ügynökség elnökének tevékenységét a 
nemzeti fejlesztési miniszter irányítja. 
 
A XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezet irányítását ellátó szerv 
vezetőjének tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, 
információszolgáltatási, ellenőrzési jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit a fejlesztéspolitikáért felelős 
miniszter gyakorolja. 
 
A Nemzeti Stratégia Referenciakeret (NSRK) legfontosabb célja a foglalkoztatás 
bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében 2011 
végéig mintegy 5.409 Mrd Ft támogatás megítélésére, 4.978 Mrd Ft támogatás 
szerződéskötésére és 2.303 Mrd Ft támogatás kifizetésére került sor. 2012. május végi 
állapotot tekintve mintegy 6.015 Mrd Ft támogatás megítélésére, 5.457 Mrd Ft 
támogatás leszerződésére és 2.597 Mrd Ft támogatás kifizetésére került sor.  
 
Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) 2011-ben indult összhangban a Kormány gazdasági 
akciótervével. A tervben rendelkezésre álló fejlesztési források kiemelten segítik a kis- és 
középvállalkozások fejlődését. Ennek érdekében 2011 végéig mintegy 2.286 Mrd Ft 
támogatás meghirdetésére, 400 Mrd Ft támogatás megítélésére, 235 Mrd Ft támogatás 
szerződéskötésére került sor. 2012. május végi állapotot tekintve pedig 2.721 Mrd Ft 
támogatás meghirdetésére, 967 Mrd Ft támogatás megítélésére és 653 Mrd Ft támogatás 
leszerződésére került sor.  
 
A Kohéziós Alap 2004-2006 programozási időszak környezetvédelmi és közlekedési 
projektjeinek végrehajtása 2010. december 31-én zárult, egyes projektek esetében 
azonban hosszabbítási kérelem került benyújtásra az Európai Bizottsághoz. 15 db 
projektnél minden végső költségnyilatkozat kiküldésre került 2011. június 30-ig, a záró 
dokumentációk is kimentek az Európai Bizottsághoz. 5 db környezetvédelmi projekt 
2011. december.31-ei befejezésű határidejű, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító 
2012. december 31-én zár. 1 db közlekedési projekt esetében a befejezési határidő 
2012. június .30-ára módosult. A záró jelentések jóváhagyása a Bizottság részéről teszi 
lehetővé az uniós finanszírozás utolsó 20%-ának utalását a költségvetés 42-es fejezetébe 
a 2012-2014-es évek alatt.  
 
2007-től indult a 2007-2013-as programozási periódus Európai Területi 
Együttműködési Programjainak lebonyolítása.  
 
A 2007-től Magyarország részvételével induló határmenti programok egy része a 
Strukturális Alapok forrásból uniós belső határainkon (osztrák-magyar, szlovén-magyar, 
magyar-szlovák, illetve magyar-román határ menti programok), másik része pedig IPA 
(Instrument for Pre-Accession Assistance-Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz) és 
ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument-Európai Szomszédsági és 
Partnerségi Eszköz) forrásokból (magyar-horvát, magyar-szerb határmenti programok, 
és magyar-szlovák-román-ukrán program) uniós külső határainkon valósul meg. 
 
A korábbi INTERREG IIIB transznacionális program utódprogramjai a 2007-2013-as 
programozási periódusban a dél-kelet európai transznacionális program, illetve a közép-
európai transznacionális programok. A korábbi INTERREG IIIC program utódja az 
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INTERREG IVC program, az INTERACT program pedig INTERACT II 2007-2013 néven 
folytatódik tovább.  
 
Az egyes határmenti programok prioritásainak összefoglalása: 
 

  
HU-RO HU-SK HU-CRO HU-SER AT-HU SLO-HU HU-SK-

RO-UA 

1.Priori
tás 

A közös 
fejlesztés 
kulcsfeltétel
einek 
javítása az 
együttműkö
dési 
térségben 

Gazdaság 
és 
társadalom 

Fenntarthat
ó környezet 
és turizmus 

Infrastrukt
úra és 
környezet 

Innováció, 
integráció 
és 
versenyképe
sség 

Az 
együttműk
ödési 
térség 
vonzerején
ek 
fejlesztése 

Gazdasági 
és 
társadalmi 
fejlődés 

2.Priori
tás 

A 
határtérség 
társadalmi 
és 
gazdasági 
kohéziójána
k erősítése 

Környezet, 
természetv
édelem, 
elérhetősé
g 

Gazdaság 
és közös 
humánerőf
orrás 
fejlesztés 

Gazdaság, 
oktatás és 
kultúra 

Fenntarthat
ó fejlődés és 
elérhetőség 

Fenntarthat
ó fejlődés 

Környezeti 
minőség 
javítása 

3.Priori
tás 

Technikai 
segítségnyú
jtás 

Technikai 
segítségny
újtás 

Technikai 
segítségny
újtás 

Technikai 
segítségny
újtás 

Technikai 
segítségnyúj
tás 

Technikai 
segítségny
újtás 

Határok 
hatékonysá
gának 
növelése 

4.Priori
tás 

      
Technikai 
segítségny
újtás 

 
Svájci Alap támogatásával megvalósuló projektek 
A svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról az Európai Bizottság és Svájc 
2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá. A megállapodás értelmében Svájc a 
10 újonnan csatlakozott ország részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 
5 éven keresztül összesen 1 Mrd svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország 
részesedése 130.738.000 svájci frank (mintegy 20 Mrd Ft). 
 
EGT, Norvég Alap 2004-2009 támogatásból megvalósuló projektek  
 
A 2004. május 1-jén hatályba lépett új EU-EGT szerződés értelmében az EGT nem EU-tag 
országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) részvételi díjat fizetnek a belső piaci 
részvételért, amely hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus (EEA 
Financial Mechanism) elnevezésű új támogatási forma alapját. A támogatás teljes 
összege 5 éven keresztül – a 10 2004-ben csatlakozott országra (továbbá 
Spanyolországra, Portugáliára, Görögországra) – évi 120 M euró, ebből Magyarország 
részesedése 10%, tehát évente mintegy 12 M euró. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 
mellett Norvégia kétoldalú szerződésekkel ún. Norvég Finanszírozási Mechanizmust 
(Norwegian Financial Mechanism) hozott létre a 10 2004-ben csatlakozott ország részére, 
amelynek teljes összege 5 éven keresztül évi 113 M euró, ebből Magyarország 
részesedése 13%, azaz évente mintegy 15 M euró. 
A fentiek értelmében Magyarország 5 éven keresztül összesen (bruttó) 135.057.000 euró 
támogatást kap (ez az összeg azonban tartalmazza mind a program nemzetközi 
koordinációját végző iroda, mind a magyar lebonyolító szervezetek rendelkezésére álló 
menedzsment költséget). Bár két támogatási alapról van szó, eljárásrendjükben 
egységesnek tekinthetőek, egységes szabály- illetve intézményrendszer vonatkozik 
rájuk. 
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 keretében megvalósított 
projektek pénzügyi zárása (6 hosszabbítást kapott projekt kivételével) 2012-ben 
megtörtént, amelyet követően indul a fenntartási időszak.    
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EGT és Norvég Alap 2009-2014-es időszaka 
 
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára szóló 
Együttműködési Megállapodások Magyarország és a donor államok (Norvégia, Izland, 
Liechtenstein) között 2011 őszén kerülnek aláírására. Ezek értelmében az EGT 
Finanszírozási Mechanizmusok keretében Magyarország 70,1 M, a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus keretében 83,2 M euró támogatásra jogosult, mely összegek 7,5 %-a 
azonban a donor országok menedzsment költségeit fedezi, így a teljes nettó hozzájárulás 
141,8 M euró. A támogatások átfogó célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint a Magyarország és a donor országok közti kétoldalú kapcsolatok 
erősítése. A támogatható programterületek egyrészt a zöld gazdaságfejlesztés céljaihoz 
járulnak hozzá (energiahatékonyság, megújuló energia, éghajlatváltozás, zöld ipari 
innovációk), másrészt a humán és szociális fejlesztéseket támogatják (egészségügy, 
gyermek- és ifjúságvédelem, ösztöndíjak, kutatások). A programdokumentumok 
kidolgozása 2012-ben megtörténik.  
 
 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 

 
A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását 
biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált előirányzatait, továbbá egyéb 
nemzetközi programok forrásait tartalmazza.  
 
A XIX. fejezet 2013. évi kiadási előirányzata 1 582 584,5 M Ft, amely a 2012. évi eredeti 
előirányzathoz – 1 562 539,9 M Ft - viszonyítva 20 044,5 M Ft-tal magasabb. A bevételi 
előirányzat 1 393 454,4 M Ft, melynek növekedése 24 044,4 M Ft. A támogatási 
előirányzat 189 130 M Ft, amely a 2012. évi előirányzatnál 3 991,9 M Ft-tal kevesebb. A 
2012. év eredeti előirányzathoz képest jelentkező növekedés biztosítja, hogy 2013. 
évben a terv és a tény előirányzat felhasználás között nem lesz jelentős eltérés. A 
fejezeti kezelésű előirányzatokon belül az Európai Unió illetve az EGT Finanszírozási 
Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Svájci-Magyar 
Együttműködési program által finanszírozott programokhoz, projektekhez kapcsolódó 
központi költségvetési támogatás az adott program/projekt szempontjából elszámolható 
költségek kiadásainak, illetve a jogszabály, Korm. határozat szerint kötelezően 
biztosítandó egyéb kiadásoknak a fedezetére szolgál. A fenti előirányzatokból kerül 
biztosításra a központi költségvetési szerv kedvezményezett esetén támogatott projektek 
önrésze, amennyiben ÚMFT keretében a pályázati- vagy kiemelt tervezési felhívásban a 
támogató az elszámolható kiadások tekintetében az önrész biztosítását írja elő. A 
jogosultághoz szükséges még, hogy a központi költségvetési szerv a támogatandó 
tevékenységet a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és/vagy az 
alapító okiratban rögzített szakmai alapfeladatként lássa el, vagy a támogatandó 
fejlesztést ezen szakmai alapfeladat ellátásának érdekében kívánja megvalósítani.  
 
Kizárólag hazai forrásból (előirányzatokon) kerülnek finanszírozásra és kerültek 
megtervezésre az unió felé el nem számolható technikai segítségnyújtás kiadásai, a 
közreműködői intézményrendszer el nem számolható kiadásai, az állami költségvetési 
kedvezményezettek sajáterő támogatása, a hatvani Grassalkovich-kastély felújításának 
támogatása, a 4-es metró beruházása kapcsán a Magyar Állam és a Budapest Főváros 
Önkormányzata között megkötött Támogatási Szerződés alapján a központi költségvetési 
támogatás, valamint a képzett tartalék.  
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A XIX. Fejezet 2013. évi előirányzatai 
 

Megnevezés 
Kiadás 
(M Ft) 

Bevétel 
(M Ft) 

Támogatás 
(M Ft) 

Engedél
yezett 

létszám 
(fő) 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
 

9227,4 
 

7646,2 1581,2 
670 

(202) 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 573 357,1  1 385 808,2 187 548,8    

NSRK Összesen 1 246 919,1 1 095 648,1 151 271,0   

GOP 153 873,0 132 292,0 21 581,0   

KÖZOP 329 873,5 273 432,4 56 441,1   

TAMOP 269 886,4 247 150,9 22 735,5   

TAMOP MPA 16 279,6 16 279,6    

TIOP 137 860,8 129 615,8 8 245,0   

KEOP   293 555,7 259 204,0 34 351,7   

ÁROP 8 342,6 7 091,2 1 251,4   

EKOP 21 683,9 18 431,3 3 252,6   

VOP 15 563,6 12 150,9 3 412,7   

RFOP-k összesen: 250 168,2 241 771,7    8 396,5      

Nyugat-dunántúli OP 19 548,6 19 488,0 60,6   

Közép-dunántúli OP 23 073,5 23 073,5     

Dél-dunántúli OP 26 821,3 26 328,1 493,2  

Dél-alföldi OP 30 789,0 29 951,4 837,6   

Észak-alföldi OP 52 382,4 49 666,0 2 716,4 
  

Észak-magyarországi OP 44 749,9 42 026,7 2 723,2   

Közép-magyarországi OP 52 803,5 51 238,0 1 565,5   

Egyéb Uniós 65 950,7    52 919,0    13 031,7      

ETE (+ Interreg IVC, + ENPI) 37 997,8    32 297,3    5 700,5   

Interact 2007-2013                           
12,0                              -      

                       
12,0    

  

Svájci Alap támogatásából 
megvalósuló projektek 14 410,5    12 221,0    2 189,5    

  

EGT, Norvég Alap támogatásból 
megvalósuló projektek 
2009-2014 4 520,0    3 870,0    650,0 

 

Hazai előirányzatok 19 329,4                              -      19 329,4     

 XIX. fejezet Összesen  1 582 584,5    1 393 454,4    189 130 
670 

(202) 
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A XIX. fejezet 2013. évi támogatási előirányzatainak levezetése 
 

           M forintban 

Megnevezés Kiadás  
Kiadásból 

Bevétel Támogatás 
Létszám 

(fő) Személyi 
juttatás 

1. 2012. évi eredeti 
előirányzat  1 562 539,9 5 830,9 1 369 418,0 193 121,9 650,0 

NFÜ 8 990,6 5 830,9 7 376,4 1 614,2 650,0 

Fejezet 1 553 549,3   1 362 041,6 191 507,7 0 
2. Szerkezeti 
változások -410,9 178,4 269,8 -680,7 20 
Egyenlegjavító intézkedés 
végrehajtása NFÜ 
(zárolás) -24,2 0,0 0,0 -24,2 0,0 
1137/2012. (V.3.) Korm. 
hat. (EKG miatt elvonás) -8,8 0,0 0,0 -8,8 0,0 

Innováció 43,8 35,4 43,8 0,0 4,0 

Norvég TA 226,0 143,0 226,0 0,0 16,0 
Egyenlegjavító intézkedés 
végrehajtása Fejezet 
(zárolás) -647,7     -647,7   
3. Bázis előirányzat 
(1+2) 1 562 129,0 6 009,3 1 369 687,8 192 441,2 670 

4. Szintre hozás 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
5. 2012. évi 
alapelőirányzat (3+4) 1 562 129,0 6 009,3 1 369 687,8 192 441,2 670 
6. Előirányzati 
többletek 20 455,5 0,0 23 766,6 -3 311,2 0 

Uniós programok 20 455,5 0,0 23 766,6 -3 311,2   
7. 2013. évi javasolt 
előirányzat (5+6) 1 582 584,5 6 009,3 1 393 454,4 189 130,0 670 
 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás ágazatonként  

Az Ügynökség a Kormány irányítása alatt álló, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztériumot vezető miniszter felügyelete alá tartozó, önálló feladat- és hatáskörrel 
rendelkező országos hatáskörű költségvetési szerv. A Kormány az Ügynökséget a hosszú 
és középtávú fejlesztési tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi 
támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervek elkészítésére, e támogatások 
felhasználásához szükséges tevékenység végzésére és más kormányzati szervek ilyen 
tevékenységének koordinálására hozta létre. 
 
A Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (GOP IH) 
gondoskodik a Gazdasági és Versenyképesség Operatív Program (GVOP) és a 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és 
az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, 
irányításáról. 
 
A Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága (HEP IH) gondoskodik a Humán 
Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP), az EQUAL Közösségi Kezdeményezés, a 
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Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program (TIOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok 
jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. 
 
A Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága gondoskodik a 2004-
2006 közötti tervidőszakhoz kapcsolódó Kohéziós Alap beruházások, valamint a 
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) eredményes, hatékony megvalósításáról 
és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és 
adminisztratív, irányításáról; ellátja a Kohéziós Alap Irányító Hatóság teendőit. 
 
A Közigazgatás Reform Programok Irányító Hatósága (KÖZIG IH) gondoskodik az 
Államreform operatív program (ÁROP) és az Elektronikus Közigazgatás operatív program 
(EKOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok 
jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. 
 
A Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága (KÖZOP IH) gondoskodik a 
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) és a Közlekedési Operatív 
Program (KöZOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok 
jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról.   
 
A Regionális Fejlesztés Operatív Programok Irányító Hatósága (RFP IH) 
gondoskodik a Regionális Fejlesztés Operatív Program (NFT I.), a Közép-magyarországi 
Operatív Program, a Közép-dunántúli Operatív Program, a Nyugat-dunántúli Operatív 
Program, az Észak-magyarországi Operatív Program, a Dél-alföldi Operatív Program, a 
Dél-dunántúli Operatív Program, az Észak-alföldi Operatív Program eredményes, 
hatékony megvalósításáról, és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő 
szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. 
 
A Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága (NEP IH) ellátja a 
Phare és az Átmeneti Támogatás programok vonatkozásában a Nemzeti 
Segélykoordinátor személyéhez kapcsolódó feladatokat, a Schengen Alap 
vonatkozásában a Felelős Hatóság feladatait, az EGT és Norvég Finanszírozási 
Mechanizmusok program tekintetében a Nemzeti Kapcsolattartó személyéhez fűződő 
feladatokat, az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok tekintetében irányító, 
illetve nemzeti hatósági feladatokat; a strukturális alapok 3. célkitűzése szerinti területi 
együttműködési programok tekintetében a közös irányító hatósági, illetve nemzeti 
hatósági feladatokat, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági 
és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó 
programjai tekintetében közös irányító hatósági feladatokat a Svájci Hozzájárulás 
program tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait, és a Nemzeti Twinning 
Kontakt személyével kapcsolatos feladatokat. 
 
A Koordinációs Irányító Hatóság (KOR IH) koordinálja az irányító hatóságok 
fejlesztési források felhasználásával kapcsolatos munkáját. Ellátja a KTK irányító hatóság 
és a VOP irányító hatóság feladatait.  
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A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSE 
 
A 2013. évi költségvetési keretszámok a tervezési köriratban megadott irányelvek 
(bázisalapú tervezés), a szerkezeti változásokhoz kapcsolódó tételek, valamint a 
bevételek eredőjeként kerültek megállapításra. 2013-ban az intézményi kapacitást 
biztosító Végrehajtás Operatív Program Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT 
lebonyolításával kapcsolatos kapacitásának biztosítása (VOP projekt) az intézményi soron 
– 2012. évhez hasonlóan – szintén megtervezésre került. Ezen felül az Innovációs 
Alapkezelői Díj, illetve az EGT Norvég programokból várható bevétel került beépítésre a 
2013. évi költségvetési tervszámba. 
 
Az Intézményi költségvetés 2013. évi javasolt eredeti előirányzatai: 
            M Ft 

Kiadás Bevétel Támogatás 

9 227,4 7 646,2 1 581,2 

 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Intézményének 2013. évre javasolt előirányzata 
9 227,4 M Ft kiadási főösszeg, amelyet 7 646,2 M Ft bevétel és 1 581,2 M Ft 
költségvetési támogatás fedez. 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. évi támogatási előirányzatának levezetése: 
 

Megnevezés Támogatás (M Ft) 

Engedélyezett 

költségvetési 

létszámkeret (fő) 

2012. évi eredeti előirányzat 1 614,2 650 

Egyéb szerkezeti változások jogcímenként -33,0 20 

Egyenlegjavító intézkedés végrehajtása (zárolás) – dologi 

kiadás) -24,2 
  

1137/2012. (V.3.) Korm. hat (EKG miatti elvonás) -8,8  

Innováció 0,0 4 

EGT Norvég program 0,0 16 

2013. évi javasolt előirányzat 1 581,2 670 

 

A 2013. évi javasolt támogatások levezetésekor a 2012. évi támogatáshoz képest 33,0 M 
Ft támogatás csökkenés figyelhető meg a 2012. évi zárolás következményeként valamint 
az elektronikus kormányzati gerinc központi finanszírozása miatt (NFM), mely a bázisba 
beépítésre került. 
 
A bevételek növekedésének eredménye az EGT Norvég program intézményi 
projektjének betervezése (226,0 M Ft). E projekthez kapcsolódóan 16 fős 
létszámnövekedés is tervezésre került.  
Az Innovációs Alapkezelői Díj 2013. évi várható bevétele 165,4 M Ft, mely kizárólag az 
alapkezelői díjjal foglalkozó munkatársak bérét fedezi. (2013. évben további 4 fő bére 
került betervezésre.) 
Továbbá a Twinning programokkal kapcsolatban 2013. évre 19,0 M Ft bevétel várható, 
míg az intézmény tervezett saját bevétele 1,0 M Ft. 
 
A kiadási főösszeg növekedése figyelhető meg a 2012. évi előirányzathoz képest.  
A 236,8 M Ft-os növekedés a köriratban foglalt elvonások, valamint a VOP projekt, 
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Innovációs Alapkezelői Díj, az EGT Norvég program és a Twinnig Program eredőjeként 
számítható ki. A kiadásnövekedést az NFÜ nem költségvetési támogatásból, hanem uniós 
forrásból kívánja fedezni. Tervezés létszámra vetített arányosítással történt. 
 
A kiadási főösszegen belül a személyi juttatások képviselik a legnagyobb hányadot. 
2013-ban kisebb növekedés figyelhető meg az előző évhez képest, melynek oka az EGT 
Norvég program intézményi soron történő tervezése. A 178,4 M Ft-os növekedés az EGT 
Norvég program, illetve az Innovációs Alapkezelői Díj többlet személyi költségének 
különbözetéből adódik. 
 
A járulékok tervezésénél a személyi jellegű kiadások várható járulék növekedését az EGT 
Norvég program, illetve az Innovációs Alapkezelői Díj 47,7 M Ft-os emelkedése okozza.  
 
A 2013. évre az intézménynél az engedélyezett létszám 202 fő, (ebből 199 fő a teljes-, 3 
fő a részmunkaidősök száma) mellett az Ügynökség 2013. évre tervezett engedélyezett 
létszáma tartalmazza az uniós forrásból finanszírozott – határozott idejű szerződéssel 
foglalkoztatott – köztisztviselők és munkavállalók számát. A foglalkoztatásukhoz 
szükséges többletforrást uniós forrásból finanszírozza az NFÜ. Ennek megfelelően a 2013. 
évi javasolt létszám 670 fő, melyből 667 fő a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 
száma, 3 fő a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma.   
 
Az intézmény dologi és egyéb folyó kiadásainak tervezése során az NFÜ figyelembe vette 
a szerkezeti változások hatását, melynek következményeként 33,0 M Ft dologi 
előirányzat csökkentést hajtott végre, ugyanakkor a 2013-re tervezett 1.482,5 M Ft 
dologi és egyéb folyó kiadás meghaladja a 2012. évi eredeti előirányzatot, annál 4,2 M 
Ft-tal több. 
Ennek legfőbb oka VOP projekt intézményi soron történő tervezése, melynek jelentős 
dologi és egyéb folyó kiadásait nem költségvetési támogatásból, hanem uniós forrásból 
fedezi az NFÜ. 
 
Az intézmény 2013. évre 12 M Ft támogatást tervezett az NFÜ SE részére. A támogatás 
célja az NFÜ munkatársak sportolási lehetőségeinek elősegítése. 
 
Az intézményi felhalmozási kiadásoknál megfigyelhető növekedés oka szintén a 
Végrehajtási Operatív Program betervezése a 2013. évi intézményi költségvetésbe. 
 
2013-re 6,5 M Ft betervezése történt kölcsönnyújtásra, amennyiben a kölcsönök felvétele 
iránti igény növekedne, dologi előirányzatból történő átcsoportosítással teremt rá az 
intézmény fedezetet. 
 
Az intézménynél nem jellemzőek a szellemi tevékenység végzésére történő kifizetések, 
az ilyen jellegű kiadások a fejezeti kezelésű előirányzatokból teljesülnek. 
 
A bevételi előirányzatok 269,8 M Ft-tal növekedtek a 2012. évi előirányzathoz képest. 
Ennek oka, hogy a bevételek között megtervezésre került az EGT Norvég program (226,0 
M Ft) és az Innovációs Alapkezelői Díj (43,8 M Ft).  
 
Az intézmény alaptevékenységgel összefüggő bevételei között került megtervezésre a 
munkavállalóknak biztosított parkolási lehetőség, valamint továbbszámlázott mobiltelefon 
költségekből származó bevétel. 
Az NFÜ vállalkozási tevékenységet nem folytat, így a bevételek tervezésénél ezekkel a 
tényezőkkel az intézmény nem számolt. 
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III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás ágazatonkénti 
bemutatása  

 
EU Támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 

Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, az Európa Unió 
alapjaiból nem fedezett, illetve el nem számolható („non-eligible”), azonban a programok 
lebonyolításához elengedhetetlen tevékenységek kiadásainak fedezetére szolgál, 
különösen az alábbi feladatok tekintetében: 

• Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Equal, Területi együttműködés programokkal 
kapcsolatos kommunikációs feladatok; 

• Az egységes monitoring információs rendszer (EMIR) azon moduljainak 
folyamatos továbbfejlesztése és működtetése (Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, 
Equal), amely elengedhetetlen a források szabályszerű és hatékony 
felhasználásához, azonban uniós bevételből nem finanszírozható;  

• Az Interreg és ETE programok menedzsmentjének és egyéb bevételből nem 
fedezhető tevékenységeknek a kiadásai; 

• fejezeti előirányzatokkal kapcsolatos átutalási költségek. 
 
A Kiadási előirányzata 374,5 M Ft. 
 
Közreműködői Intézményrendszer támogatása előirányzat  
A közreműködő szervezetek az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából 
származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményrendszer meghatározó 
szereplői. 
Tevékenységüket a közösségi jogszabályok és az irányító hatóságok által megadott 
szempontok figyelembevételével látják el. A közreműködő szervezetek tevékenységi köre 
kiterjed a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a támogatási szerződések 
megkötésére, a kifizetés-igénylési kérelmek, a teljesítést igazoló számlák és a 
számlákhoz kapcsolódó dokumentumok befogadására, a teljesítések igazolására, a 
lebonyolítási számlákról történő kifizetések utalványozására, az összesített forrásigények 
irányító hatóságok részére történő továbbítására és a számvitellel kapcsolatos feladatok 
ellátására. Az előirányzat célja különösen az INTERREG, az ETE és Norvég Alap és 
Kohéziós Alap (első programozási időszak) programok lebonyolításához kapcsolódó 
közreműködői tevékenység uniós bevétellel nem fedezett részének finanszírozása.  
Kiadási előirányzata 1.250,0 M Ft. 
 
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat célja, 
biztosítani a TANÁCS 2006. július 11-i 1083/2006/EK RENDELETE 55. cikke hatálya alá 
tartozó, az ún. jövedelemtermelő projektek esetén a megtérülő részre jutó központi 
költségvetési kiadásokat. A jövedelemtermelő projektek megtérülő részét nem támogatja 
az Európai Unió, így a kedvezményezetteknek kellene biztosítania ezt saját forrásként. 
Ilyen projektek lehetnek például a NIF Zrt, mint kedvezményezett által kezelt közlekedési 
projektek. Az előirányzat felhasználható uniós támogatásra számot tartó projektek 
előkészítési, területvásárlási kiadásaira az állami költségvetési kedvezményezettek 
esetén. A megyei önkormányzatok konszolidációjának következményeként a GYEMSZI-k 
és MIK-ek fenntartásába került intézmények önerejének biztosítása. 
 
Kiadási előirányzata 9.910,2 M Ft. 
 
4-es metró előirányzat célja az uniós forrásból nem elszámolható költségek fedezetének 
biztosítása.  
Kiadási előirányzata: 3.548.3,0 M Ft. 
 
A hatvani Grassalkovich-kastély felújításának támogatására 2013-ban 100,0 M Ft 
összegű előirányzat szolgál. 
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Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 
Az előirányzat az uniós programokhoz kapcsolódóan az előre nem látható kiadásokhoz, a 
visszafizetéshez, szükséges, illetve az árfolyam-különbözet, az Intézményrendszernek a 
kedvezményezett, vagy a szállítója részére fizetendő késedelmi kamat elszámolásának 
fedezetére szolgál 4.146,4 M Ft összegben. (ÚMFT/ÚSZT, NFT1, Kohéziós Alap 2004-
2006, INTERREG és Európai Területi Együttműködés). 
 

III.3. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

NNeemmzzeettii  SSttrraattééggiiaaii  RReeffeerreenncciiaa  KKeerreett  ((NNSSRRKK))  

Az NSRK legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek 
megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és 
uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása 
érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az 
államreform feladataival összefüggésben. 
 

Gazdaságfejlesztés Operatív Program  

M Ft 

Kiadás Bevétel Támogatás 

153 873,0 132 292,1 21 581,0 
 
Prioritások: 
 
1. prioritás K+F és innováció a versenyképességért 
 
A prioritás célja ösztönözni a gazdaságban hasznosuló olyan ipari kutatás és kísérleti 
fejlesztési tevékenységeket, amelyek a vállalkozások, egyetemek és kutatóintézetek 
közötti szoros innovációs együttműködésben valósulnának meg, valamint támogatást 
biztosítani korszerű kutatási infrastruktúra kialakításához, szabadalmak bejelentéséhez 
bizonyos kiemelt jelentősegű területeken a hasznosítható tudás folyamatos megújítása és 
a piaci hasznosíthatóság érdekében. A prioritás célja továbbá a kutatási tevékenységnek 
és az innovatív vállalkozásoknak fizikailag is helyet adó innovációs és technológiai parkok 
létesítése és a meglévő intézmények fejlesztése. 
 
A prioritáson belül cél már meglévő, piacképes termékek, szolgáltatások vagy 
technológiák továbbfejlesztéséhez támogatások biztosítása, továbbfejlesztett termékek 
gyártásának beindítása, jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes 
termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztésének 
támogatása. Cél továbbá újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetésének 
támogatása, az elért innovációs eredmények iparjogvédelme, valamint az együttműködő 
innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló technológiai innovációs 
projektjeinek (termékfejlesztés és piacra vitel) segítése; a műszaki fejlesztés háttérnek a 
biztosítása az adott klaszter több tagja által tulajdonolt projekttársaságok támogatása 
révén.  
 
A prioritás célcsoportjai:  

• a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő gazdasági társaságok vagy 
szövetkezetek;  

• az akkreditált innovációs klaszter menedzsmentjét ellátó - gazdasági társaság 
formában működő - innovációs szolgáltató központot és technológiai parkot 
működtető szervezetek.  
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2011. januárjában a Kormány megerősítette, hogy hazánk megvalósítja az Extreme Light 
Infrastructure – Magyarország (ELI-HU) projektet, amely egy a European Strategy 
Forum on Research Infrastructures roadmap-en szereplő pán-európai kutatási 
infrastruktúrák közül. A GOP kutatás-fejlesztési és innovációs prioritásából 63 Mrd Ft 
keretösszegű forrás került elkülönítésre a projekt ERFA terhére elszámolható 
költségeinek fedezésére. A projekt ugyanakkor a jelenlegi tervezési állapot szerint 
várhatóan két fázisban kerül megvalósításra a 2007-2013-as és a 2014-2010-as 
programozási időszakban. A rendelkezésre álló GOP keretből a 2007-13-as programozási 
időszakban 35-45 Mrd Ft-os kötelezettségvállalás várható még. A kétlépcsős, összesen 
3,8 Mrd forint összköltségű projekt-előkészítésre 2011-ben és 2012-ben előleg és számla 
alapú kifizetések történtek. Az előkészítési költségekkel a kedvezményezett ELI-HU Kft. 
legkésőbb 2013-ban elszámol. A nagyprojekt 1. fázisának költségei a brüsszeli 
jóváhagyás után (jelenlegi tervek szerint 2013. I. negyedév) kerülhetnek leghamarabb 
elszámolásra a felmerülésük szerint rendszeres időközönként 2015 végéig. 
 
Az előirányzat tervezése során a 2008-2012. évi kiírásokat vettük figyelembe. A korábbi 
évekhez képest magasabb kifizetéssel számolunk 2013-ban, mivel több konstrukció 
ebben az évben zárul és várhatóan a 2010-2011. évi kiírásokra is ebben az évben 
jelentősebb összeget fognak lehívni. A 2008-2011-es konstrukciók esetében a már 
megkötött és a folyamatban lévő szerződésekkel kalkuláltunk figyelembe véve a 
leszerződött összegeket és a megtörtént kifizetéseket. 2012. évben több új konstrukció 
jelenik meg a prioritás keretein belül, ezeknél 2013-ban elsősorban előleg kifizetésre 
számítunk.  
 
2. prioritás A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése 
 
A prioritás fő célja a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások, elsősorban a 
mikro-, kis-, és középvállalkozások (széles értelemben vett) vállalati kapacitásainak 
komplex fejlesztése jövedelemtermelő képességük növelése és a piaci pozícióik javítása 
érdekében. Ennek eléréséhez szükséges a technológia intenzív tevékenységek további 
kiépítése, a magas hozzáadott-értékű termelés és stratégiai szolgáltatások hazai 
meggyökereztetése, továbbá kiemelten a kkv szektor modernizációja, foglalkoztatásban 
betöltött szerepének erősítése. A prioritási tengelyben megjelenő beavatkozások 
esetében különösen fontos az egyes vállalkozásfejlesztési projekteken belül a vállalati 
szervezet és humánerőforrás fejlesztésének, a munkahelyteremtés, az IKT technológia és 
alkalmazások használatának, illetve az üzlet- és piacfejlesztési tevékenységeknek az 
integrálása. 
 
Az előirányzat célcsoportjai: 

• elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások;  
• gazdasági társaságok;  
• szövetkezetek;  
• egyéni vállalkozók;  
• magyarországi székhelyű gazdasági kamarák és vállalkozások érdekképviseletét 

ellátó szervezetek.  
 
A tervezés során a 2007-2008-as kiírásokkal már nem kellett számolni, mivel azok 
esetében az utolsó pénzügyi elszámolást 2011-ben be kellett nyújtani. A 2009-2011. évi 
pályázati konstrukciók esetén a tervezésnél a leszerződött összegből és a már 
megtörtént illetve 2012-re tervezett kifizetésekből indultunk ki illetve a beadási határidőt 
és a keretet figyelembe véve kalkuláltuk az előleg összegét. 2012-ben várhatóan csak 1 
konstrukció fog megjelenni 9 Mrd Ft-os kerettel, ennél előleg és számlás kifizetéssel 
számoltunk. 
 
A 2011. évben megjelent Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára kiírás elérhető a Kombinált Hitel Garanciával eljárás 
keretében is, amely során a vállalkozás által biztosított önrészen túl a hitelintézet 
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viszontgaranciával támogatott hitelt nyújt a vállalkozás számára a megvalósítás idejére, 
majd a megvalósítást követően a vissza nem térítendő támogatás mértékével csökken a 
felvett hitel. Várakozásaink szerint ez a konstrukció 2012-ben terjed majd el szélesebb 
körben, így 2013-ra várható a kifizetés. 
 
3. prioritás A modern üzleti környezet erősítése 
 
A modern üzleti környezetért prioritási tengely keretében a vállalkozások külső működési 
környezetének fejlesztése részesülhet támogatásban. A versenyképesség javításához 
kapcsolódó IKT-infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges egy korszerű IKT hálózati 
infrastruktúra kialakítása, a szélessávú hálózatokhoz való hozzáférés elősegítésen 
keresztül. Ezen kívül cél a térségi, üzleti infrastruktúra kiépítettségének fejlesztése, 
valamint a vállalatok megfelelő információval való ellátása, emeltszintű üzleti, piaci 
tanácsadás nyújtása, illetve az esélyegyenlőségi célcsoportok támogatása.  
 
Az előirányzat célcsoportjai:  

• magyarországi székhelyű gazdasági társaságok; 
• intermodális és regionális logisztikai központokat előkészítő, fejlesztő és 

működtető belföldi székhelyű bejegyzett gazdasági társaságok, szövetkezetek, 
egyéni vállalkozások; 

• SaaS (ASP) központok;  
• olyan gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók illetve az EGT területén székhellyel 

és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok fióktelepe, akik 
a felhordóhálózati távközlési infrastruktúra kiépítésével foglalkoznak. 

 
A Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése kiírás szintén elérhető a – korábban 
tárgyalt - Kombinált Hitel Garanciával eljárás keretében.  
 
A tervezés során a 2012-ben záró két konstrukciót, illetve a 2011. és 2012. évi kiírásokat 
vettük figyelembe. Várakozásaink szerint a két lezárult konstrukció esetében már 
lekötött, de még ki nem fizetett támogatások 100%-a lehívásra kerül. Előleg kifizetésével 
2013-ban főként a 2012-ben megjelenő új esélyegyenlőségi pályázatoknál illetve a 
szélessávú körzethálózati fejlesztések tárgyú konstrukciónál számolunk.  
 
4. prioritás Pénzügyi eszközök 
 
A 4. prioritás a piac igényeihez mérten, hitelek, garanciák és kockázati tőkeprogramon 
keresztül kívánja ellensúlyozni a vállalkozások tőkehiányát. A prioritás konstrukciói a 
pénzügyi szektort sújtó gazdasági válság hatásait figyelembe véve kerültek kialakításra 
és kerülnek folyamatos felülvizsgálatra.  

Az előirányzat célcsoportjai: 

A konstrukció végső kedvezményezettjei a kkv-k, azonban a kiírás keretében az őket 
finanszírozó, alábbi pénzügyi közvetítői kör az előirányzat célcsoportja: 

 
• a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.). 

5. §-a szerinti hitelintézetek, valamint a Hpt. 6 § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
pénzügyi vállalkozások, (kivéve: pénzügyi holding társaság, hitelintézeti 
elszámolóház), amelyek a Hpt. 3 § (1) bekezdés b) pont szerint pénzügyi 
szolgáltatási tevékenység (hitel és pénzkölcsön nyújtása) végzésére érvényes 
engedéllyel rendelkeznek, a Hpt. 2.§ (1) h) pontja alapján;  

• a Hpt. hatálya alól kivett megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok; 
• olyan független, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 296/G.§ (1) 

bekezdése szerint bejegyzett kockázatitőke-alapot kezelő szervezet, amely megfelelő 
referenciákkal valamint érvényes engedéllyel rendelkezik a Tpt. 296/G.§ (1) 
bekezdése szerinti kockázatitőke-alap kezelésére. 
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A költségvetés tervezés során az alábbi már futó illetve 2012-ben meghirdetni tervezett 
programokkal számoltunk: 

• Az Új Széchenyi Hitelprogram mikrohitel 2011-ben került meghirdetésre és célja, 
a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben 
finanszírozott magyarországi székhelyű mikrovállalkozások fejlesztése 
hitelnyújtáson keresztül;  

• Ugyancsak 2011-től érhető el a Kombinált mikrohitel program, melynek keretében 
kedvezményes hitel biztosításával járulunk hozzá a vissza nem térítendő pályázati 
támogatást igénybe vett, mikrovállalkozások fejlesztéseinek megvalósításához;  

• A Portfoliógarancia program (Új Széchenyi Hitelgarancia) célja a mikro-, 
kisvállalkozások hitelezésének előmozdítása a bankok hitelezési kockázatának 
csökkentésével. A program keretében az MV Zrt. előre rögzített 
kockázatmegosztás mellett közvetlen kezességet vállal a pénzügyi közvetítők 
pénzügyi követeléseire (KKV-hitelek mögé), ily módon bővítve a KKV-k banki 
finanszírozási lehetőségeit;  

• Az Új Széchenyi Viszontgarancia program keretében a hitelintézetek által a KKV-k 
részére nyújtott hitelt garanciaszervezet garantálja (a garancia mértéke max. 
80%), ezt a garanciát pedig az MV Zrt. a garanciaszervezetek részére 85%-ban 
viszontgarantálja;  

• A hazai kockázati tőkepiac fejlődése és a kisvállalkozások tőkefinanszírozása 
érdekében a kockázati tőkeprogram is működik. A KKV szektor magvető, induló, 
valamint növekedési életszakaszában lévő vállalkozásai tőkéhez jutása érdekében 
2012. évben új kockázati tőkeprogram bevezetését tervezzük. 

A tervezés során elsősorban az MV Zrt. által megadott indikatív lehívási ütemtervben 
szereplő adatokkal számoltunk. A prioritás keretén belül történik a Forráskezelő 
Szervezet finanszírozása is. A költségtérítés tervezése során a korábbi évek kiadásait és 
az MV Zrt. 2013. évi kihelyezési tervét vettük figyelembe. A Kombinált Hitel Garancia 
eljárás keretében 2011. évben kerültek meghirdetésre a GOP 1-3 prioritásban 
pályázatok, melyeknél a garancia mögötti viszontgarancia fedezetét a korábban már 
kihelyezett visszafolyt források jelentik. Előzetes terveink szerint várhatóan 10 Mrd Ft-os 
visszafolyt forrással számolhatunk 2013-ban, melyet a prioritás keretein belül szeretnénk 
újra felhasználni. 
 
5. prioritás Technikai segítségnyújtás 
 
A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai 
Segítségnyújtás keret egyrészt az OP közreműködő szervezetének - az OP-val 
kapcsolatos tevékenységeinek - finanszírozására szolgál, másrészt ebből a keretből 
kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthető egyéb 
tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok működtetése, értékelő, elemző 
tanulmányok). 
 
A kiadások tervezése során a közreműködő szervezeti feladatok 2013. évi finanszírozási 
igényét, a közreműködő szervezet által „vásárolt” kommunikáció költségigényét és a GFP 
IH várható kiadásait vettük figyelembe.  
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Közlekedés Operatív Program  

M Ft 

Kiadás Bevétel Támogatás 

329 873,5 273 432,4 56 441,1 
 
A 2007-2013. programozási időszakra vonatkozó Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 
keretében megvalósításra kerülő Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) átfogó stratégiai 
céljai elsősorban a versenyképesség támogatását és a környezeti fenntarthatóság 
javítását szolgálják. További cél az elérhetőség javítása a társadalmi-, területi kohézió 
erősítése, valamint a környezetkímélő közlekedési módok fejlesztése a környezeti 
fenntarthatóság érdekében.  
 
Specifikus célok:  

• Az ország jobb bekapcsolása az európai gazdasági vérkeringésbe és a fejlődő 
piacok adta lehetőségek jobb kihasználása a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésével; 

• Régiók (belső és egymás közötti) elérhetőségének javítása a társadalmi és területi 
kohézió erősítése érdekében; 

• A közlekedés intermodalitásának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének 
és a régiók alternatív megközelíthetőségének javítása céljából; 

• A közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztése; 
• Műszaki, közlekedési célok: 

o közlekedésbiztonság, 
o kapacitásbővítés, szolgáltatási színvonal emelése; 
o intelligens közlekedési rendszerek (ITS) alkalmazása; 
o közösségi közlekedés használatának vonzóvá tétele, ösztönzés a 

használatra. 
 
Elvárások a KÖZOP megvalósulásától:  

• a munkaerő mobilitásának növekedése;  
• működő tőke vonzás, a vállalkozások telephelyválasztásának orientációja; 
• többletjövedelmek realizálása a nemzetközi áruszállítás kiszolgálása révén; 
• a jó közlekedési infrastruktúra előmozdítja a vidéki, esetenként hátrányos 

helyzetű térségek felzárkózását, a gazdasági fejlettség térbeli kiegyenlítését. 
 
A KÖZOP projektjei az alábbi prioritások keretében valósulnak meg:  

• 1. Az ország és a régiók nemzetközi közúti elérhetőségének javítása – forrás: 
KA+hazai;  

• 2. Az ország és a régiók nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása – 
forrás: KA+hazai;  

• 3. A térségi elérhetőség javítása – forrás: ERFA +hazai; 
• 4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának 

és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése – forrás: KA + hazai;  
• 5. Városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése – forrás: KA+hazai. 

 
Az elszámolható kiadások tekintetében figyelembe vételére került a legfrissebb 
kedvezményezetti előrejelzések, illetve az egyes prioritások esetében a 100% 
abszorpcióhoz szükséges ütemezés. Mivel a tervek szerint a KÖZOP kötelezettségvállalási 
állomány néhány hónapon belül elfogja érni a 100% körüli szintet, ezért 
kedvezményezetti előleggel 2013-ban nem kell tervezni. 
 
Az 1. prioritás esetében az M0-ás projektnél a használat arányos útdíj nem kerül 
bevezetésre, ezért ennél továbbra is 85-15%-kal a bevétel-támogatási arány, további 
jövedelemtermelő projekt nem várható. 
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A 2. prioritás esetében nincs olyan jövedelemtermelő projekttel, mely a 
jövedelemtermelő részre a XIX. Fejezetből kap támogatást. 
 
A 3. prioritás esetében azoknál a projekteknél, beruházásoknál került jövedelemtermelés 
miatti önerő betervezve, ahol a használat arányos útdíj - a jelenleg rendelkezésünkre álló 
információk alapján – 2013-ban bevezetésre kerül. A korábbi évek CBA számításai 
alapján az EU támogatás a mostani 85%-ról átlagosan kb. 65%-ra esik vissza. Várhatóan 
még ebben az évben minden érintett projektnél megtörténnek a CBA számítások, melyek 
jelentősen befolyásolhatják a tervezett számokat. 
 
A 4. és 5. prioritás esetében nincs olyan jövedelemtermelő projekttel, mely a 
jövedelemtermelő részre a XIX. Fejezetből kap támogatást. 
 
NIF ÁFA 
 
A NIF projektek le nem vonható ÁFA esetében valamennyi NIF Zrt. által megvalósított 
KÖZOP kivitelezési projekt esetében nem elszámolható költség került betervezésre. Ez 
alól a KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002 „M0 útgyűrű építése” nagyprojekt a kivétel, mert a 
Bizottság e projektet nettó módon hagyta jóvá, és legutolsó információnk szerint útdíj a 
M0-áson nem kerül bevezetésre. 
 
 

Társadalmi Megújulás Operatív Program  

M Ft 

Kiadás Bevétel Támogatás 

286 166,0 263 430,5 22 735,5 
 
Prioritások: 
 

1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 
 
A TÁMOP 1. prioritás célja a foglalkoztathatóság javítása, amelynek tervezett eszközei a 
munkaerőpiacra való belépést segítő és munkavállalásra ösztönző szolgáltatások; a 
munkavállaláshoz szükséges tudás és készségek fejlesztése; a munkanélküliség tartóssá 
válásának megelőzése; a munkaerőpiacon belüli átmeneteket segítő intézkedések; a 
hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segítő támogatások; járulékkedvezmények; a 
foglalkoztatási rehabilitáció fejlesztése. 
Az 1.1. intézkedés az NFSZ nem állami szervezetek bevonásával megvalósítandó 
munkaerő-piaci programjait támogatja. Az 1.2. intézkedés a jogszabályban rögzített 
feltételek alapján nyújtandó, normatív típusú foglalkoztatási támogatásokat foglalja 
magában. Az 1.3. intézkedés az aktív munkaerő-piaci politikák rendszerével összefüggő 
intézményfejlesztési elemeket finanszírozza. Az 1.4. intézkedés az innovatív, kísérleti 
kezdeményezésekhez, a térségi paktumokhoz nyújt támogatást. 
 
A prioritáson belül 2013. év végére összesen 29 megjelent konstrukció keretében kerül 
sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. A TÁMOP 1. 
prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt részben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) 
biztosítja, a tervezett  bevételek az NFA-tól  16,3 milliárd forint. 
 
 
2. Alkalmazkodóképesség javítása 
 
A TÁMOP 2. prioritás célja az alkalmazkodóképesség javítása, amelynek tervezett 
eszközei a szakképzés intézményi szerkezetének átalakítása, valamint a szakképzés és 
az akkreditált felnőttképzés regionális hálózatának kialakítása; a szociális partnerek 
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kapacitásainak fejlesztése; a szerkezetváltási folyamatok munkaerő-piaci hatásainak 
kezelése; rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon; a civil szervezetek szolgáltatói 
szerephez való alkalmazkodásának segítése. 
 
A prioritás a következők intézkedéseket foglalja magában: 

- A képzéshez való hozzáférés segítése (2.1. intézkedés); 
- A képzés és a pályaorientáció intézményrendszerének fejlesztése (2.2. 

intézkedés); 
- A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése (2.3. intézkedés); 
- Rugalmasság és biztonság (2.4. intézkedés); 
- A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között (2.5. intézkedés); 
- Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való 

alkalmazkodásuk segítése (2.6. intézkedés); 
 
A prioritáson belül 2013. év végére összesen 80 megjelent konstrukció keretében kerül 
sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. 
 
3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 
 
A TÁMOP 3. prioritás célja a minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek, 
amelynek tervezett eszközei a problémamegoldó képesség, a digitális írástudás, az 
egyetemes tervezés, a nyelvi, természettudományos és életviteli készségek fejlesztése; a 
képzés, valamint a társadalom és a gazdaság igényeinek összehangolása; a gazdálkodási 
és vállalkozási készségfejlesztés és a kulturális tőke fejlesztése, komplex pedagógiai 
fejlesztési programok; mérési és értékelési rendszer kiépítése; a pedagógusképzés és –
továbbképzés megújítása; költséghatékony szervezeti formák bevezetése; a területi 
együttműködések elősegítése és a hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának 
segítése. 
 
A prioritáson belül 2013. év végére összesen 119 megjelent konstrukció keretében kerül 
sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. 
 
4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése 
érdekében 
 
A TÁMOP 4. prioritás célja a kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán-
erőforrások fejlesztése, amelynek tervezett eszközei a felsőoktatási reform, a bolognai 
folyamat folytatása, a felsőoktatás minőségi fejlesztése; a regionális tudásközpontok 
kialakítása; kutatóegyetemek, főiskolák támogatása; a tehetséggondozás 
intézményrendszerének fejlesztése; gyakorlatorientált felsőoktatási programok; a 
műszaki és természettudományos képzés bővítése. 
A prioritáson belül 2013. év végére összesen 44 megjelent konstrukció keretében kerül 
sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.  

 
5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 
 
A TÁMOP 5. prioritás célja a társadalmi kohézió erősítése, és a közösségek fejlesztése. 
Ezzel kívánjuk csökkenteni a jövedelmi szegénység és más hátrányok okozta társadalmi 
kirekesztettséget, szeretnénk megakadályozni a szegénység, a társadalomból való 
kiszorulás és a hátrányok továbbörökítését. A prioritáson belül 2013. év végére összesen 
113 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, 
kötelezettségvállalásra.  
 
6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés 
 
A TÁMOP 6. prioritás célja az egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel, 
amelynek tervezett eszközei az egészségfejlesztés és egészségmegőrzés 
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intézményrendszerének és programjainak fejlesztése, az egészséges életmódra 
ösztönzés és a káros szenvedélyekkel kapcsolatos megelőzés; a szociális szolgáltatások 
fejlesztése, a gyermekszegénység csökkentése; a hátrányos helyzetűek társadalmi 
integrációja; az iskolai lemorzsolódást és devianciát csökkentő intézkedések; 
diszkrimináció elleni küzdelem, a szociális, gyermek-, ifjúsági és esélyegyenlőségi 
szolgáltatások fejlesztése, a társadalmi tőke és a helyi közösségek erősítése, a civil 
szervezetek kapacitásbővítése, a fogyasztók és az ellátottak védelme a hátrányos 
helyzetű térségek felzárkóztatása, és a kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió, 
valamint a kreativitás fejlesztése érdekében. 
A prioritáson belül 2013. év végére összesen 48 megjelent konstrukció keretében kerül 
sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. 2013. évben a 
támogatások kifizetésének - előző évekhez viszonyított összegéhez képest - jelentős 
növekedésével számoltunk.  
 
7. Technikai Segítségnyújtás 
 
Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség 
nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, 
tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok 
megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését. 
ÚMFT végrehajtásában Közreműködő Szervezetként az ESZA Non-profit Kft., vesz részt, 
melynek végrehajtással összefüggő teljesítménye a módosított SLA megállapodás 
keretében kerül finanszírozásra. 
 
A közreműködő szervezeti feladatok: 
A TÁMOP végrehajtásában a közreműködő szervezet az irányító hatóságtól kapott 
felhatalmazás és iránymutatás alapján végzi a felelősségi körébe utalt prioritási 
tengely(ek) lebonyolítását, így többek között: 

- a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészítését; 
- projekt javaslatok befogadását és értékelését; 
- támogatási szerződések megkötését és módosítását; 
- projektek megvalósításának nyomon követését;  
- támogatások kifizetését, projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzését; 
- ellenőrzések lebonyolítását, szabálytalanságok feltárását és jelentését; 
- az operatív programhoz, vagy OP prioritási tengelyhez kötődő, célzott 

kommunikációs tevékenység ellátását, az NFÜ által elfogadott éves 
kommunikációs terv alapján. 

 
Egyéb feladatok ellátása: 
A fenti, KSZ által ellátott feladatokon túl, a TA prioritási tengely keretében szükséges 
támogatni a következő, a TÁMOP megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket: 

• az OP monitoring bizottságának működtetése, beleértve annak titkársági 
feladatainak ellátását; 

• éves megvalósítási jelentések, OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések, 
az ÚSZT-szintű értékelési tervben nem szereplő, valamint a monitoring 
bizottságok kezdeményezésére indított értékelések; 

• A Társadalmi Megújulás Operatív Programok intézkedéseivel kapcsolatos 2013. évi 
kommunikációs feladatok ellátása. 

 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program  

M Ft 

Kiadás Bevétel Támogatás 
137 860,9 129 615,8 8 245,0 

 
  

427



Prioritások: 
 
1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 
 
A TIOP 1. prioritás, azaz az oktatási infrastruktúra fejlesztés célja, hogy az egész életen 
át tartó tanuláshoz szükséges és a munkaerő-piaci helytállást biztosító kompetenciák 
fejlesztéséhez, továbbá a felsőoktatás gazdasági és társadalmi igényekhez való 
alkalmazkodása és az ahhoz szükséges formális, nem-formális és informális oktatás 
infrastrukturális feltételeinek megteremtése. A 2007-2008. évi illetve a 2009-2010. 
valamint a 2011-2013. évi Akciótervek keretében nevesített és megvalósuló kiemelt 
projektek és pályázatok teljesülésével regionális képzési hálózatok kialakítása; oktatási 
informatikai fejlesztések; a felsőoktatási alapinfrastruktúra, a műszaki és 
természettudományos képzést szolgáló infrastruktúra, a szolgáltató- és innovációs 
központok megerősítése valósul meg. A kulturális szolgáltatásokhoz és a kreatív 
gazdasághoz kapcsolódó fejlesztések, valamint az Európa kulturális fővárosa projekthez 
kapcsolódó egyes beruházások megvalósítása hozzájárul a TIOP 1. prioritás 
célkitűzésének teljesüléséhez. 
A prioritáson belül 2013. év végére összesen 22 megjelent konstrukció keretében kerül 
sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.  
 
2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 
 
A TIOP 2. prioritása keretében megvalósuló fejlesztések célja az egészségben töltött 
életévek számának növelése az egészségügyi rendszer struktúrájának a hatékonyabb, 
jobb minőségű és területileg kiegyensúlyozottabb ellátás felé terelésével. A 2007-2008. 
évi illetve a 2009-2010. évi Akció tervek keretében nevesített és megvalósuló kiemelt 
projektek és pályázatok teljesülésével az egészségügyi ellátórendszer struktúraváltását 
támogató ellátási formák fejlesztése, telepítése, az ellátás infrastrukturális feltételeinek 
javítása, és egészségügyi informatikai fejlesztések, prevenciós, gyógyító és rehabilitációs 
célú kiemelt egészségügyi intézmények fejlesztése valósul meg. 
A fejlesztés kiterjed továbbá a sürgősségi ellátás, a perinatális intenzív centrumok 
informatikai és a sürgősségi centrumok (SO1) valamint a mentés, a regionális vérellátó 
központok, a szív és érrendszeri betegségek komplex ellátásának, illetve az 
egészségpólusokban az egyetemek és a kiemelt csúcsintézmények fejlesztésére.  
A prioritási tengely keretében korszerű elektronikus kommunikációt biztosító 
intézményközi információrendszerek és telemedicinális rendszerek kerülnek kialakításra, 
melyek a digitális technológián alapuló terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzésével 
együtt lehetővé teszik a progresszív betegellátási szinteken a szolgáltatások 
minőségének javulását, hatékony infokommunikációt és az erőforrások koncentrációját. 
 
A prioritáson belül 2013. év végére összesen 22 megjelent konstrukció keretében kerül 
sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. 2013. évben a 
támogatások kifizetésének - előző évhez viszonyított összegéhez képest - nagyobb 
mértékű növekedésével számoltunk..   
 
3. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra 

fejlesztése 
 
A TIOP 3. prioritás célja a 2007-2008., a 2009-2010. évi illetve a 2011-2013. évi illetve 
Akciótervek keretében nevesített és megvalósuló kiemelt projektek és pályázatok 
teljesülésével a humáninfrastruktúra fejlesztésének tervezett eszközei az egyenlő esélyű 
hozzáférés növelése (fizikai, környezeti és kommunikációs akadálymentesítéssel, a 
rehabilitáció feltételrendszerének korszerűsítésével), a gyermekek napközbeni 
ellátásainak fejlesztése, többfunkciós humán szolgáltató központok létrehozása a 
kistérségekben és a településeken (a regionális operatív programok együttműködésével); 
a nagy létszámú szociális és gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése; a szakképzés 
infrastrukturális feltételeinek javítása, az intézményi integráció ösztönzése mellett, az 
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integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató-rendszer infrastrukturális feltételeinek 
megteremtése. 
A prioritáson belül 2013. év végére összesen 26 megjelent konstrukció keretében kerül 
sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.  
 
4. Technikai segítségnyújtás 
 
Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség 
nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, 
tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok 
megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését. 
ÚMFT végrehajtásában Közreműködő Szervezetként az ESZA Non-profit Kft. vesz részt, 
amelynek a végrehajtással összefüggő teljesítménye a módosított SLA megállapodások 
keretében kerül finanszírozásra. 
 
A közreműködő szervezeti feladatok 
A TIOP végrehajtásában a közreműködő szervezet az irányító hatóságtól kapott 
felhatalmazás és iránymutatás alapján végzi a felelősségi körébe utalt prioritási 
tengely(ek) lebonyolítását, így többek között: 

- a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészítését; 
- projekt javaslatok befogadását és értékelését; 
- támogatási szerződések megkötését és módosítását; 
- projektek megvalósításának nyomon követését;  
- támogatások kifizetését, projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzését; 
- ellenőrzések lebonyolítását, szabálytalanságok feltárását és jelentését; 
- az operatív programhoz, vagy OP prioritási tengelyhez kötődő, célzott 

kommunikációs tevékenység ellátását, az NFÜ által elfogadott éves 
kommunikációs terv alapján. 

 

Egyéb feladatok ellátása: 
A fenti, KSz-ek által ellátott feladatokon túl, a TA prioritási tengely keretében szükséges 
támogatni a következő, a TIOP megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket: 

• az OP monitoring bizottságának működtetése, beleértve annak titkársági 
feladatainak ellátását; 

• éves megvalósítási jelentések, OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések, 
az ÚMFT-szintű értékelési tervben nem szereplő, valamint a monitoring 
bizottságok kezdeményezésére indított értékelések; 

• A Társadalmi Infrastrukturális Operatív Programok intézkedéseivel kapcsolatos 
2013. évi kommunikációs feladatok ellátása; 

• Az NFÜ HEPIH kezelésében lévő TIOP projektek keretében lefolytatott beszerzési 
eljárások ellenőrzése. 

 

Környezet és Energia Operatív Program  

            M Ft 
Kiadás Bevétel Támogatás 

293 555,7 259 204,0 34 351,7 
 
Prioritások: 
 
1. Egészséges, tiszta települések  
 
Az előirányzat célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható 
településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló 
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító 
projektekkel az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló, részben derogációs 
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feladatok határidőre teljesülnek. A prioritásba tartozó konstrukciók célja kivétel nélkül a 
környezetvédelmi Acquis-ból adódó feladatok teljesítése. A fejlesztések előkészítésének 
illetve megvalósításának támogatására is lehet pályázni, a nyertes projektek a megítélt 
támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg A 2011-13-as 
jóváhagyott Akcióterv alapján a prioritás keretein belül 5 konstrukció kerül megnyitásra. 
 
2. Vizeink jó kezelése  
 
A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség/ivóvízbázis védelem, hulladéklerakók 
rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés - révén 
csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minősége és 
csökkenni fog veszélyeztetettségük. A fejlesztések előkészítésének illetve 
megvalósításának támogatására is lehet pályázni, a nyertes projektek a megítélt 
támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg. A 2011-13-as 
jóváhagyott Akcióterv alapján a prioritás keretein belül 3 konstrukció kerül megnyitásra. 
 
3. Természeti értékeink jó kezelése  
 
A prioritási tengely a magyarországi Natura 2000 hálózat, ill. védett területek 
helyreállítását, megőrzését, a vonalas létesítmények (vasút, magasfeszültségű légkábel, 
közút) természetbarát átalakítását, védett és Natura 2000 területeken a természetközeli 
erdő- és mezőgazdálkodás infrastrukturális hátterének megteremtését, valamint a 
természetvédelmi nevelést (erdei iskolák fejlesztése) támogatja. A benyújtott pályázatok 
egy-, illetve kétfordulós kiválasztási eljárások keretében kerülnek elbírálásra, melyek 
közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás 
formájában kapják meg. A 2011-13-as jóváhagyott Akcióterv alapján a prioritás keretein 
2011-13-as időszakra 4 db konstrukció kerül megnyitásra. 
 
4. Fenntartható életmód és fogyasztás  
 
A prioritás célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és 
épített környezetére érzékeny) életmód folytatásához szükséges értékrend, igény, 
ismeretek megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban – azaz kialakuljon a 
piac keresleti oldalának környezettudatossága. Emellett a környezetvédelmi információk 
informatikailag történő kezelésének megteremtése és hozzáférhetővé tétele is a prioritás 
tevékenységi körébe tartozik. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, egyfordulós 
automatikus, kétfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek 
közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás 
formájában kapják meg. A 2011-13-as jóváhagyott Akcióterv alapján a prioritás keretein 
2011-13-as időszakra 4 konstrukció kerül megnyitásra. 
 
 
5. Hatékony energia-felhasználás 
 
A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek 
épületeire és az egyéb középületekre, de egyben a vállalkozások üzemi és 
irodaépületeikre is), valamint a távhőszolgáltatók- és termelők energia- takarékosság, 
hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak elősegítése, - részben pénzügyi 
konstrukciókkal történő - támogatása. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt 
kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a 
megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg. A 2011-
13-as jóváhagyott Akcióterv alapján a prioritás keretein 2011-13-as időszakra 
3 konstrukció kerül megnyitásra. 
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6. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése  
 
A prioritás azokat az elsősorban vállalkozások, önkormányzatok és önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok (pl. távhőszolgáltatók) által megvalósítandó, hő- és/vagy 
villamosenergia-termelésre, valamint bioetanol előállításra fókuszáló projekteket kívánja 
támogatni, amelyek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és 
villamos energia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, 
hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó CO2 kibocsátás 
mérsékléséhez. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, valamint egyfordulós 
automatikus eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a 
megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg. A 2011-
13-as jóváhagyott Akcióterv alapján a prioritás keretein 2011-13-as időszakra 
6 konstrukció kerül megnyitásra. 
 
7. Projekt előkészítés 
 
A prioritás elősegíti, hogy a KEOP szakmai prioritástengelyei keretében megvalósítandó 
projektek előkészítése gyorsan, az elvárt ütemezésnek megfelelően, koordinált módon és 
magas színvonalon történjen, melynek eredményeként költséghatékony és fenntartható 
létesítmények, szolgáltatások jöhessenek létre. A 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes 
rendelet alapján lehetőség van a nagy előkészítési igényű, szak-prioritások keretében 
megvalósítani kívánt pályázatok kidolgozásának támogatására az OP forrásaiból. A KEOP 
tekintetében ezen konstrukció keretén belül van lehetőség az előkészítési 
projektjavaslatok kidolgozásának elősegítésére is. Ennek megfelelően a szakmai prioritási 
tengelyekben indítani kívánt megvalósítási pályázatok előkészítési fordulójában 
támogatási döntéssel rendelkező projektek előkészítésének támogatása is megvalósul a 
jelen konstrukció keretében. Tekintettel arra, hogy a projektek előkészítése során 
prognosztizált megvalósítási költségek hamarosan elérik azt a keretet, ami 
megvalósításra rendelkezésre áll, ezért az előkészítési konstrukcióban fennmaradó keret 
jelentős részét a következő (2014-2020) tervezési periódusban megvalósítani tervezett 
projektek előkészítésére fordítjuk. 
 
8. Technikai segítségnyújtás  
 
Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség 
nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, 
tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok 
megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését. A közreműködő 
szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban 
felmerülő költségek az érintett OP technikai (szakmai) segítségnyújtás keretéből 
finanszírozható. 
 
 

Államreform Operatív Program  

         M Ft 
Kiadás Bevétel Támogatás 

8 342,6 7 091,2 1 251,4 

 

Az Államreform Operatív Program célja a közigazgatás teljesítményének a növelése 
részint a költséghatékonysági tartalékok kiaknázásával, részint pedig a társadalmi 
eredményességének javításával. Az operatív program három beavatkozási irányra 
összpontosít: a közigazgatási szervezetek szervezetfejlesztésére és az eljárások 
egyszerűsítésére (1. prioritási tengely); az emberi erőforrás minőségének az emelésére 
(2. prioritási tengely) és az uniós szabályokból eredően a Közép-magyarországi Régióban 
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megvalósuló fejlesztésekre (3. prioritási tengelye). Az operatív program 7 éves kerete 47 
Mrd forint, melynek 85 százalékát az Európai Unió költségvetése finanszírozza. 

A 2013. évi költségvetési tervszámokat a megkötött támogatási szerződésekből várható 
kifizetések alapulvételével, illetve az ÁROP 2011-2013. évi, 2012. május 03-án 
módosított akciótervében szereplő konstrukciók indításának várható ütemezésével 
határoztuk meg.  

A tervszámok úgy kerültek kialakításra, hogy az Államreform Operatív Program esetében 
a lehető legteljesebb mértékig biztosítsa a megfelelő abszorpciót, s forrásvesztés ne 
következzen be. Az Irányító Hatóság minden lehetséges intézkedést megtesz annak 
érdekében, hogy – hasonlóan a 2011-es lezárt, s a jelenleg futó 2012-es évhez - a 2013. 
évben az n+2/n+3-as szabály teljesítéséhez szükséges kifizetések és ezek alapján a 
forrás lehívások teljes mértékben realizálhatóak legyenek.  

A tervezésnél több bizonytalansági tényezővel számoltunk. Közülük a legnagyobb 
kihatású a projektek egyre jellemzőbb csúszása, illetve nem teljeskörű megvalósulása. 
Ennek kiszűrésére a korábbi évek költségvetési tervszámai végrehajtásának tanulságait, 
tapasztalatait használtuk fel. 

 

 

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program  

M Ft 

Kiadás Bevétel Támogatás 

21 683,8 18 431,3 3 252,6 

 

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program célja a közigazgatás teljesítményének a 
növelése az infokommunikációs eszközök hatékonyabb igénybevételével. Az operatív 
program három beavatkozási irányra összpontosít: a közigazgatási eljárások 
elektronizálására és általában a közigazgatáson belüli informatikai fejlesztésekre (1. 
prioritási tengely); a külső ügyfelek számára a hozzáférés javítására (2. prioritási 
tengely) és az uniós szabályokból eredően a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló 
fejlesztésekre (3. prioritási tengelye). Az operatív program 7 éves kerete ~113 Mrd 
forint, melynek 85 százalékát az Európai Unió költségvetése finanszírozza. 

A 2013. évi költségvetési tervszámokat a leszerződött projektek várható kifizetései 
alapulvételével, illetve az EKOP 2011-2013. évi akciótervében szereplő konstrukciók 
indításának várható ütemezésével határoztuk meg. 

A tervszámok úgy kerültek kialakításra, hogy az Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program esetében a lehető legteljesebb mértékig biztosítsa a megfelelő abszorpciót, s 
forrásvesztés ne következzen be. Az Irányító Hatóság minden lehetséges intézkedést 
megtesz annak érdekében, hogy - hasonlóan a 2011-es lezárt, s a jelenleg futó 2012-es 
évhez - a 2013. évben az n+3-as szabály teljesítéséhez szükséges kifizetések és ezek 
alapján a forrás lehívások teljes mértékben realizálhatóak legyenek.  

A tervezésnél több bizonytalansági tényezővel számoltunk. Közülük az egyik legnagyobb 
kihatású a projektek egyre jellemzőbb csúszása, illetve nem teljeskörű megvalósulása. 
Ennek kiszűrésére a korábbi évek költségvetési tervszámai végrehajtásának tanulságait, 
tapasztalatait használtuk fel. Egy további érdemi bizonytalansági tényező, hogy a 
jelentősen előrehozott tervezési időpont pillanatában – amely miatt több mint 18 hónapra 
előre kell tervezni egy rendkívül volatilis időszakban - még nem áll rendelkezésre az 
EKOP 2011-2013-as AT-ének 2013 júniusában tervezett módosítása, s így az abból eredő 
várható változásokat csak korlátozottan tudtuk figyelembe venni. 
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Végrehajtás Operatív Program 

 M Ft 
Kiadás Bevétel Támogatás 

15 563,6 12 150,9 3 412,7 

 

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség 
nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, 
tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok 
megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését. Ezek a 
tevékenységek (az egyes operatív programok technikai segítségnyújtás forrásai mellett) 
a Végrehajtás Operatív Program (VOP) forrásai révén valósulnak meg.  

A VOP 1. prioritása biztosítja a támogatások felhasználásáért felelős központi és 
horizontális intézmények feladatainak ellátását, valamint az intézményrendszer 
egészének felkészülését segítő képzési, humánerőforrás fejlesztési programok 
kidolgozását és végrehajtását. 
A támogatások sikeres felhasználásához alapvető fontossággal bír a magas színvonalon 
működő intézményrendszer, mely biztosítja a támogatások teljes abszorpciójához 
szükséges adminisztratív kapacitást. Ehhez kapcsolódóan a központi intézmények (NFÜ 
szervezeti egységei, igazoló hatóság, ellenőrzési hatóság, egyéb horizontális feladatokat 
ellátó szervezetek) hatékony feladatellátását finanszírozza.  
A hatékony és korszerű intézményrendszer megteremtésének fontos tényezője a 
megfelelő humán erőforrás rendelkezésre állása. A konstrukció célja ezzel összhangban a 
támogatások kezelésében képzett, motivált humán erőforrás biztosítása. 
 
A VOP 2. prioritás az intézményrendszer szereplői által ellátandó, főként az alapok 
felhasználásának jogszabályi követelményeiből adódó feladatok hatékony ellátásához 
kíván hozzájárulni, ennek érdekében fő céljai egyrészt a támogatások lebonyolításához 
szükséges hatékony monitoring és értékelő rendszerek rendelkezésre állásának 
biztosítása, másrészt a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos valamennyi 
követelmény teljesítése, továbbá a tanácsadói szolgáltatások helyi elérhetőségének 
biztosítása a (lehetséges) kedvezményezettek számára. 
A támogatások felhasználásának egyik fontos feltétele a jól működő monitoring és 
értékelési rendszerek kialakítása, amelyek a jogszabályi kötelezettségen túl a 
támogatások menedzsmentjéhez is elengedhetetlenek.  
Ezeken túl szükséges biztosítani, hogy a strukturális eszközök támogatásai helyesen, a 
kitűzött célokat elérve valósuljanak meg, ennek érdekében a megvalósítás 
tapasztalatainak visszacsatoló értékelése szükséges.  
 
A 1083/2006 Rendelet 69. cikke alapján a tagállamok, illetve az irányító hatóságok 
feladata tájékoztatást nyújtani az elérhető támogatásokról, mind a lehetséges 
kedvezményezettek, mind a szélesebb közvélemény számára. A jogszabályi előírások 
mellett az EU támogatási lehetőségeinek a közvéleményben való megfelelő tudatosítása 
alapvető fontossággal bír az elérhető támogatások teljes abszorpciójához szükséges, 
minőségi projektek születése szempontjából is. 
 
A 2013. évi kiadás adatok meghatározásához a még ki nem fizetett OP keret szolgált 
alapul (figyelembe véve a tényleges, és 2012 végéig várható kiadásokat) az alábbiak 
szerint:  

• 2012-2015 között az első két évben egyrészt a 2007-13-as OP-k kifizetéseinek 
felgyorsítása, az eredmények kommunikációja, másrészt a 2014-20-as időszak 
tervezése miatt ugrásszerű VOP kifizetés várható;  
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• A Kormány által elfogadott és többször módosított 2011-2013 VOP Akciótervben1 
tervezett kötelezettségvállalások évenkénti mértéke lehetővé teszi a 
költségvetésben tervezett évenkénti kifizetéseket, azokra fedezetet nyújt; 

• A kifizetések tervezett ütemezése összhangban van az N+2/N+3-as szabályokkal: 
a VOP esetében már 2010-ben teljesült a 2012-es N+3-as szabály, és várhatóan 
2012-ben már teljesülni fog a 2013-as N+2-es szabály. 
 

Regionális fejlesztési programok 

Nyugat-dunántúli Operatív Program 

M Ft 

Kiadás: Bevétel Támogatás 

19 548,6 19 488,0 60,6 
 
1. Regionális gazdaságfejlesztés 
A prioritás hétéves kerete 23,49 Mrd Ft (280 Ft/euro), melyből 23,29 Mrd Ft került 
kiírásra, amely a hétéves keret 99,15%-a.  
A megítélt támogatás közkiadás alapon 19,58 Mrd Ft, amely a hétéves keret  
83,35 %-a. A támogatási szerződések értéke eléri a 17,94 Mrd Ft-ot. A szerződéses 
állomány így a hétéves keret 76,37%-a. Kifizetések tekintetében összesen 9,69 Mrd Ft 
került átutalásra.  
A 2011-2013. évi Akciótervben 8,34 Mrd Ft került betervezésre 280 Ft/euro árfolyamon 
számolva. 2011-ben 4 kiírás jelent meg, 7,76 Mrd Ft összegben. 
A közeljövőben további felhívás közzétételét tervezzük. Ebből következik, hogy a 
prioritás keretében 2012 végéig bezárólag már megtörténhetnek a 
kötelezettségvállalások, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötésére is sor 
kerülhet.  

 
2. Turizmusfejlesztés 

 
A prioritás hétéves kerete 36,09 Mrd Ft 280 Ft/euro árfolyamon számolva.  
A keretből 34,09 Mrd Ft összeg került meghirdetésre. A megítélt támogatás közkiadás 
alapon eléri a 25,96 Mrd Ft-ot. amely a hétéves keret 71,93 %-a. A támogatási 
szerződések értéke eléri a 24,45 Mrd Ft-ot. Kifizetések tekintetében összesen 12,35 Mrd 
Ft került utalásra.  
A 2011-2013. évi Akciótervben 14,29 Mrd Ft került betervezésre 280 Ft/euro árfolyamon 
számolva. 2012-ben két felhívás jelent meg, egy kiemelt és egy standard eljárásrendű, 
összesen 6,84 Mrd Ft-os kerettel. A közeljövőben további felhívások közzétételét 
tervezzük. Ebből következik, hogy a prioritás keretében 2012. II. félévével bezárólag már 
megtörténhetnek a kötelezettségvállalások, és nagy arányban a támogatási 
szerződéskötések is. 

 
3. Városfejlesztés 
A prioritás hétéves kerete 29,08 Mrd Ft 280 Ft/euro árfolyamon számolva.  
A keretből 25,30 Mrd Ft került kiírásra, amely a hétéves keret 87,00%-a. A megítélt 
támogatás összege 24,09 Mrd Ft, közkiadás alapon, amely a hétéves keret 82,84 %-a. A 
támogatási szerződések értéke közkiadás alapon eléri a 23,22 Mrd Ft-ot. Kifizetések 
tekintetében összesen 13,01 Mrd Ft került utalásra.  
A 2011-2013. évi Akciótervben 3,78 Mrd Ft került betervezésre 280 Ft/euro árfolyamon 
számolva, melyre a kiírások megjelentetése 2012. év végéig várható. 
 

                                                 
1 a 1115/2011 (V. 28.) Korm. határozattal módosított a Végrehajtás Operatív Program 2011-2013. évekre 
szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló 1015/2011. (I. 19) Korm. határozat 
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4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 
A prioritás hétéves kerete 30,65 Mrd Ft 280 Ft/euro árfolyamon számolva, mely teljes 
egészében meghirdetésre került. A megítélt támogatás közkiadás alapon eléri a 26,36 
Mrd Ft összeget, amely a hétéves keret 86,00 %-a. A támogatási szerződéses összeg 
értéke eléri a 22,37 Mrd Ft-ot. Kifizetések tekintetében összesen 16,48 Mrd Ft került 
utalásra. A 2011-2013. évi Akciótervben 8,89 Mrd Ft került betervezésre 280 Ft/euro 
árfolyamon számolva. 2011-ben eddig 6 kiírás jelent meg, 7,83 Mrd Ft összegben. A 
prioritás keretében 2012. II. félévével bezárólag már megtörténhetnek a 
kötelezettségvállalások, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.  

 
5. Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 

A prioritás hétéves kerete 27,94 Mrd Ft 280 Ft/euro árfolyamon számolva.  
A keretből eddig 25,58 Mrd Ft összeg került meghirdetésre, amely a hétéves keret  
91,55 %-a.  

A megítélt támogatási összeg közkiadás alapon 24,51 Mrd Ft, amely a hétéves keret 
87,72 %-a. A támogatási szerződések értéke eléri a 22,34 Mrd Ft-ot. Kifizetések 
tekintetében összesen 19,08 Mrd Ft került utalásra. A 2011-2013. évi Akciótervben 5,19 
Mrd Ft került betervezésre 280 Ft/euro árfolyamon számolva.  
A közeljövőben további felhívások megjelentetése van tervben. Ebből következik, hogy a 
prioritás keretében 2012. II. félévével bezárólag már megtörténhetnek a 
kötelezettségvállalások, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.  

Az NYDOP 100%-os abszorpciója érdekében szükség van az OP keretéhez viszonyított 
többlet-kötelezettségvállalásra, ennek érdekében az NFÜ az NGM-mel folyamatosan 
egyeztet. 

Közép-dunántúli Operatív Program 

 M Ft 

Kiadás Bevétel Támogatás 

23 073,5 23 073,5 - 
 
A Program az alábbi prioritási tengelyek mentén a következő specifikus célokat 
támogatva valósul meg: 
 
1. Regionális gazdaságfejlesztés 
 
A prioritás hétéves kerete 25,93 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig 
összesen 23,19 Mrd Ft (89,43%) került kiírásra. A végleges kötelezettségvállalás 
összértéke – közkiadás alapon – 22,20 Mrd Ft (a hétéves keret 85,62%-a), az ebből 
leszerződött állomány értéke 21,55 Mrd Ft. Kifizetés mindeddig 9,33 Mrd Ft értékben 
történt. 
A 2011-2013. évi Akciótervbe 9,06 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-
2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból mindeddig 
4,85 Mrd forint meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, 
és 2012-ben teljes egészében kiírásra kerül. Ebből következik, hogy 2012 év végéig 
előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, 
és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is. 
 
2. Regionális turizmusfejlesztés 
 
A prioritás hétéves kerete 37,99 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig 
összesen 34,04 Mrd Ft (89,60%) került kiírásra (ez az adat tartalmazza a 2011-ben 
megjelent felhívásokat is). A végleges kötelezettségvállalás összértéke – közkiadás 
alapon – 28,49 Mrd Ft (a hétéves keret 74,99 %-a), az ebből leszerződött állomány 
értéke 28,29 Mrd Ft. Kifizetés mindeddig 15,25 Mrd Ft értékben történt. 
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A 2011-2013. évi Akciótervbe 12,07 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-
2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból mindeddig 
5,90 Mrd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, a 
kiírások megjelentetése 2012 végéig várható. Ebből következik, hogy 2012 év végéig 
előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, 
és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is. 
 
3. Fenntartható településfejlesztés 
 
A prioritás hétéves kerete 23,94 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig 
összesen 22 Mrd Ft (91,89%) került kiírásra. A végleges kötelezettségvállalás összértéke 
– közkiadás alapon – 24,05 Mrd Ft (a teljes keret lekötésre került), az ebből leszerződött 
állomány értéke 16,36 Mrd Ft. Kifizetés mindeddig 6,02 Mrd Ft értékben történt. 
A 2011-2013. évi Akciótervbe 6,71 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-
2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). A visszahulló támogatási 
összegek terhére újabb felhívások közzététele várható 2012 év végéig. 
 
4. Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrafejlesztés 
 
A prioritás hétéves kerete 49,92 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig 
összesen 50,04 Mrd Ft (89,00%) került kiírásra. A végleges kötelezettségvállalás 
összértéke – közkiadás alapon – 35,47 Mrd Ft (a hétéves keret 71,05%-a), az ebből 
leszerződött állomány értéke 30,99 Mrd Ft. Kifizetés mindeddig 16,88 Mrd Ft értékben 
történt. 
A 2011-2013. évi Akciótervbe 22,47 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-
2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ennek nagy része (20,21 
Mrd Ft) 2011 folyamán már meghirdetésre került, 2012-ben megjelent 1,5 Mrd Ft) és a 
közeljövőben további felhívások közzétételét tervezzük.  
 
5. Humán infrastruktúra fejlesztése 
 
A prioritás hétéves kerete 23,52 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig 
összesen 21,03 Mrd Ft (89,41%) került kiírásra. A végleges kötelezettségvállalás 
összértéke – közkiadás alapon – 22,61 Mrd Ft (a hétéves keret 96,13%-a), az ebből 
leszerződött állomány értéke 20,51 Mrd Ft. Kifizetés mindeddig 18,07 Mrd Ft értékben 
történt. 
A 2011-2013. évi Akciótervbe 2,57 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindeddig 
2,07 Mrd Ft meghirdetésére került sor (megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 280 
Ft/euro árfolyamon került tervezésre). A maradék összeg meghirdetése várhatóan csak 
2013 év első felében történik meg.  

A KDOP 100%-os abszorpciója érdekében szükség van az OP keretéhez viszonyított 
többlet kötelezettségvállalásra, ennek érdekében az NFÜ az NGM-mel folyamatosan 
egyeztet. 

 

 

Dél-dunántúli Operatív Program 

M Ft 

Kiadás Bevétel Támogatás 

26 821,3 26 328,1 493,2 
 
A Program az alábbi prioritási tengelyek mentén a következő specifikus célokat 
támogatva valósul meg: 
 
1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 
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A prioritás hétéves kerete 24,45 Mrd Ft(árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig összesen 
23,08 Mrd Ft (94,39%) került kiírásra (ez az adat tartalmazza a 2012-ben megjelent 
felhívásokat is). A végleges kötelezettségvállalás összértéke – közkiadás alapon – 22,08 
Mrd Ft (a hétéves keret 90,3%-a), az ebből leszerződött állomány értéke 20,55 Mrd Ft. 
Kifizetés mindeddig 10,03 Mrd Ft értékben történt. 
A 2011-2013. évi Akciótervbe 6,92 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-
2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból mindeddig 
6,67 Mrd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és 
várhatóan 2012 végéig teljes egészében kiírásra kerül. Ebből következik, hogy 2012 év 
végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a 
kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is. 
 
2. A turisztikai potenciál erősítése a régióban 
 
A prioritás hétéves kerete 43,12 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig 
összesen 41,12 Mrd Ft (95,36%) került kiírásra (ez az adat tartalmazza a 2012-ben 
megjelent felhívásokat is). A végleges kötelezettségvállalás összértéke – közkiadás 
alapon – 27,61 Mrd Ft (a hétéves keret 64,03%-a), az ebből leszerződött állomány 
értéke 23,48 Mrd Ft. Kifizetés mindeddig 14,45 Mrd Ft értékben történt. 
A 2011-2013. évi Akciótervbe 18.29 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-
2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból mindeddig 
16,29 Mrd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és 
várhatóan 2012. év legelején teljes egészében kiírásra kerül.  
 
3. Humán közszolgáltatások fejlesztése 
 
A prioritás hétéves kerete 42,9 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig összesen 
42,25 Mrd Ft (98,5%) került kiírásra (ez az adat tartalmazza a 2012-ben megjelent 
felhívásokat is). A végleges kötelezettségvállalás összértéke – közkiadás alapon – 37,36 
Mrd Ft (a hétéves keret 87,08%-a), az ebből leszerződött állomány értéke 31,04 Mrd Ft. 
Kifizetés mindeddig 26,95 Mrd Ft értékben történt. 
A 2011-2013. évi Akciótervbe 9,61 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-
2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból mindeddig 5,3 
Mrd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és 
várhatóan 2012 végéig teljes egészében kiírásra kerül. Ebből következik, hogy 2012. év 
végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a 
kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is. 
 
4. Integrált városfejlesztési akciók támogatása 
 
A prioritás hétéves kerete 52,98 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből 51,45 Mrd Ft 
került meghirdetésre (97,11%) 2007-2010 között. A végleges kötelezettségvállalás 
összértéke – közkiadás alapon – 49,86 Mrd Ft (a hétéves keret 94,12%-a), az ebből 
leszerződött állomány értéke 49,85 Mrd Ft. Kifizetés mindeddig 39,01 Mrd Ft értékben 
történt. 
A 2011-2013. évi Akciótervbe 1,5 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-
as Akcióterv 280 FT/euro árfolyamon került tervezésre). Ugyanakkor a prioritásban 
további kiírás nem kerül meghirdetésre. Az Akciótervben szereplő összeget várhatóan az 
eddigi projektek többletköltségének finanszírozására használják fel. 
 
5. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 
 
A prioritás hétéves kerete 60,47 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amely teljes mértékben 
meghirdetésre került, (ez az adat tartalmazza a 2012-ig megjelent felhívásokat is). A 
végleges kötelezettségvállalás összértéke – közkiadás alapon – 46,49 Mrd Ft (a hétéves 
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keret 76,88%-a), az ebből leszerződött állomány értéke 39,5 Mrd Ft. Kifizetés mindeddig 
22,85 Mrd Ft értékben történt. 
A 2011-2013. évi Akciótervbe 24,33 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-
2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból mindeddig 
23,73 Mrd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és 
várhatóan 2012 I. félévének végéig teljes egészében kiírásra kerül. Ebből következik, 
hogy 2012. év végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a 
kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is. 
 

A DDOP 100%-os abszorpciója érdekében szükség van az OP keretéhez viszonyított 
többlet kötelezettségvállalásra, ennek érdekében az NFÜ az NGM-mel folyamatosan 
egyeztet. 

 

 

Dél-alföldi Operatív Program 

M Ft 

Kiadás Bevétel Támogatás 

30 789,0 29 951,4 837,6 
 
A DAOP 100%-os abszorpciója érdekében szükség van az OP keretéhez viszonyított 
többlet kötelezettségvállalásra, ennek érdekében az NFÜ az NGM-mel folyamatosan 
egyeztet. 
 
A Program az alábbi prioritási tengelyek mentén a következő specifikus célokat 
támogatva valósul meg: 
 
1. Regionális gazdaságfejlesztés 
 
A prioritás hétéves kerete 42,63 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 19,81 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindeddig 16,84 Mrd Ft 
meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és várhatóan 
2013. I. félévének végéig teljes egészében kiírásra kerül. Ebből következik, hogy 2013. 
év végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a 
kötelezettségvállalás, a támogatási szerződések megkötése várhatóan 2013. év végén-
2014. év elején megtörténik. A tervezési időszak vége felé folyamatosan tervezni kell az 
esetleges visszahulló forrásokkal, ezek lekötését is meg kell oldani 2014. év elejére a 
megfelelő abszorpció elérése érdekében. 
 
2. Turisztikai célú fejlesztések 
 
A prioritás hétéves kerete 44,70 Mrd Ft (árfolyam: 280 HUF/EUR), amelyből a 2011-
2013. évi Akciótervbe 21,58 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindeddig 15,27 
Mrd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és 
várhatóan döntő része 2012 végéig, 2013. év legelején kiírásra kerül. Ebből következik, 
hogy 2013. II. félévének végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában 
megtörténik a kötelezettségvállalás és nagy arányban a támogatási szerződések 
megkötése is. Ennél a prioritásnál is viszonylag nagyarányú visszahulló forrással kell 
számolni, ezek lekötését is meg kell oldani 2014. év elejére a megfelelő abszorpció 
elérése érdekében. 
 
3. Közlekedési infrastruktúrafejlesztés  
 
A prioritás hétéves kerete 51,42 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 11,03 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból eddig 10,13 Mrd Ft került 
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meghirdetésre. A beadási határidők alapján – van olyan kiírás, mely csak 2012. év végén 
zár - a kötelezettségvállalások és támogatási szerződések megkötése döntően 2012-ben, 
néhány pályázat esetén 2013-ban történhet meg. Ebben a prioritásban nem jellemző a 
visszahulló forrás, a projektek forrásfelhasználása az áfa kompenzációval kiegészülve 
valószínűleg megfelelő abszorpciót eredményez a 2014. évre. 
 
4. Humáninfrastruktúra fejlesztés 
 
A prioritás hétéves kerete 45,67 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 8,15 Mrd Ft került betervezésre. Ebből 7,21 Mrd Ft meghirdetésre került, 
és a közeljövőben további felhívások megjelentetése van tervben. Ebből következik, hogy 
a prioritás keretében 2012. II. félévével bezárólag már döntően megtörténhetnek a 
kötelezettségvállalások, és 2013. év I. félévében nagy arányban a támogatási 
szerződések megkötése is. A források „visszahullása” ebben a prioritásban nem jellemző, 
az abszorpció várható mértéke megfelelő. 
 
5. Térségfejlesztési akciók 
 
A prioritás hétéves kerete 51,68 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 5,25 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindeddig 3,08 Mrd Ft 
meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése 2012-ben kerül sor. Ebből 
következik, hogy a 2013. év első félévének végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg 
vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási 
szerződések megkötése is. A „visszahulló” források várhatóan nem lesznek 
nagyarányúak, így az abszorpció megfelelőnek ígérkezik. 
 
 

Észak-alföldi Operatív Program 

 M Ft 

Kiadás: Bevétel Támogatás 

52 382,4 49 666,0 2 716,4 
 
Az ÉAOP 100%-os abszorpciója érdekében szükség van az OP keretéhez viszonyított 
többlet kötelezettségvállalásra, ennek érdekében az NFÜ az NGM-mel folyamatosan 
egyeztet. 
 
A Program az alábbi prioritási tengelyek mentén a következő specifikus célokat 
támogatva valósul meg: 
 
1. Regionális gazdaságfejlesztés 
 
A prioritás hétéves kerete 46,01 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 24,81 Mrd Ft került betervezésre. Utóbbi összegből mindeddig 13,70 Mrd 
Ft meghirdetésére került sor. 2013. év II. félévére előreláthatóan a teljes akciótervi 
keretösszegre megtörténik a kötelezettségvállalás. A támogatási szerződések megkötése 
várhatóan 2013. év végén-2014. év elején megtörténik. A tervezési időszak vége felé 
folyamatosan tervezni kell az esetleges visszahulló forrásokkal, ezek lekötését is meg kell 
oldani 2014. év elejére a megfelelő abszorpció elérése érdekében. 
 
2. Turisztikai célú fejlesztések 
 
A prioritás hétéves kerete 57,69 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 31,24 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbi összegből mindeddig 19,61 
Mrd Ft meghirdetésére került sor. A maradék forrás meghirdetése folyamatos és a döntő 
része 2012. év végéig, legkésőbb 2013. év elején kiírásra kerül. Előreláthatóan 2013. II. 
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félévének végéig a teljes keretösszegre megtörténhet a kötelezettségvállalás és nagy 
arányban a támogatási szerződések megkötése is. Ennél a prioritásnál is viszonylag 
nagyarányú visszahulló forrással kell számolni, ezek lekötését is meg kell oldani 2014. év 
elejére a megfelelő abszorpció elérése érdekében. 
 
3. Közlekedési feltételek javítása  
 
A prioritás hétéves kerete 54,77 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 24,58 Mrd Ft került betervezésre. Utóbbi összegből 22,28 Mrd Ft került 
meghirdetésre. A pályázatok beadási határidejét figyelembe véve – pl. van olyan kiírás 
mely csak 2012. év végén zár - a kötelezettségvállalásokra és támogatási szerződések 
megkötésére döntően 2012-ben, ill. 2013-ban kerülhet sor. Ebben a prioritásban nem 
jellemző a visszahulló forrás, a projektek forrásfelhasználása az áfa kompenzációval 
kiegészülve valószínűleg megfelelő abszorpciót eredményez 2014. évre. 
 
4. Humán infrastruktúra fejlesztés 
 
A prioritás hétéves kerete 65,85 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 15,57 Mrd Ft került betervezésre. Ebből 9,56 Mrd Ft már meghirdetésre 
került, és a közeljövőben további felhívások megjelentetése van tervben. 2013. I. 
félévével bezárólag a prioritás keretének döntő hányadára történhet 
kötelezettségvállalás, valamint 2013. év II. félévére a támogatási szerződések is 
nagyarányban megkötésre kerülhetnek. A források visszahullása ebben a prioritásban 
nem jellemző, az abszorpció várható mértéke megfelelő. 
 
5. Város- és térségfejlesztés 
 
A prioritás hétéves kerete 82,51 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 26,39 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindeddig 12,01 Mrd Ft 
meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetésére - pl. városrehabilitációs 
témakörben - viszont várhatóan csak 2012. év végéig kerülhet sor. Ebből következik, 
hogy 2013. év első félév végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában 
megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási szerződések 
megkötése is. A visszahulló források várhatóan nem lesznek nagyarányúak, így az 
abszorpció megfelelőnek ígérkezik. 
 
 

Észak-magyarországi Operatív Program 

 M Ft 

Kiadás: Bevétel Támogatás 

44 749,9 42 026,7 2 723,2 
 
Az ÉMOP 100%-os abszorpciója érdekében szükség van az OP keretéhez viszonyított 
többlet kötelezettségvállalásra, ennek érdekében az NFÜ az NGM-mel folyamatosan 
egyeztet. 
 
A következőkben prioritásokra bontva kerülnek bemutatásra a várható események. 
 
1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 
 
A prioritás hétéves kerete 42,96 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 17,40 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindeddig 14,75 Mrd Ft 
meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és várhatóan 
2013. I. félévének végéig teljes egészében kiírásra kerül. Ebből következik, hogy 2013. 
év végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a 
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kötelezettségvállalás, a támogatási szerződések megkötése várhatóan 2013. év végén-
2014. év elején megtörténik. A tervezési időszak vége felé folyamatosan tervezni kell az 
esetleges visszahulló forrásokkal, ezek lekötését is meg kell oldani 2014. év elejére a 
megfelelő abszorpció elérése érdekében. 

 
2. A turisztikai potenciál erősítése 
 
A prioritás hétéves kerete 61,58 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akcióterv felülvizsgálata után 27,51 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból 
mindeddig 16,60 Mrd Ft meghirdetésére került sor. A maradék forrás meghirdetése 
folyamatos és várhatóan döntő része 2012. év végéig, legkésőbb 2013. év elején kiírásra 
kerül. Előreláthatóan 2013. II. félévének végéig a teljes keretösszegre megtörténhet a 
kötelezettségvállalás és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is. Ennél a 
prioritásnál is viszonylag nagyarányú visszahulló forrással kell számolni, ezek lekötését is 
meg kell oldani 2014. év elejére a megfelelő abszorpció elérése érdekében. 
 
3. Településfejlesztés  
 
A prioritás hétéves kerete 84,82 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 13,18 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindeddig 8,56 Mrd Ft 
meghirdetésére került sor. A Környezetfejlesztés témakörben a teljes betervezett keret 
3,1 Mrd Ft-ról 5,868 Mrd Ft-ra emelkedett a kiemelten nagyarányú túligény miatt. A 
nagyszámú tartaléklistás projekt támogatását alátámasztja, hogy az ÉM régió 
árvízvédelmi szempontból kiemelt terület. Városrehabilitációs témakörben felhívás 
megjelentetésére várhatóan csak 2012. év II. felében kerül sor. Ebből következik, hogy 
2013. év II. félévére előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a 
kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is. A 
visszahulló források várhatóan nem lesznek nagyarányúak, így az abszorpció 
megfelelőnek ígérkezik. 

 
4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése  
 
A prioritás hétéves kerete 66,06 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 23,04 Mrd Ft került betervezésre. Ebből 15,55 Mrd Ft 2011 év folyamán 
már meghirdetésre került, és a közeljövőben további felhívások közzétételét tervezzük. 
Ebből következik, hogy a prioritás keretében 2012. II. félévével bezárólag már döntően 
megtörténhetnek a kötelezettségvállalások, és 2012. év végéig nagy arányban a 
támogatási szerződések megkötése is. A források visszahullása ebben a prioritásban nem 
jellemző, az abszorpció várható mértéke megfelelő. 
 
5. Térségi közlekedés fejlesztése 
 
A prioritás hétéves kerete 28,90 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 12,34 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbi keret már meghirdetésre 
került, nem várható további konstrukciók megjelenése. A beadási határidők alapján – 
van olyan kiírás mely csak 2012. év végén zár - a kötelezettségvállalások és támogatási 
szerződések megkötése döntően 2012-ben, néhány pályázat esetén 2013-ban történhet 
meg. Ebben a prioritásban nem jellemző a visszahulló forrás, a projektek 
forrásfelhasználása az áfa kompenzációt is figyelembe véve valószínűleg megfelelő 
abszorpciót eredményez a 2014. évre. 
 

Közép-magyarországi Operatív Program 

 M Ft 
Kiadás Bevétel Támogatás 

52 803,5 51 238,0 1 565,5 
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A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) pénzügyi ütemezése jelentősen eltér a 
konvergencia OP-któl.  
 
1. A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése 
 
A prioritás hétéves kerete 168,7 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 51,55 Mrd Ft került betervezésre, valamint a pénzügyi eszközök 7 éves 
teljes kerete 39,78 Mrd Ft (megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 280 Ft/euro 
árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból mindeddig 38,68 Mrd Ft meghirdetésére 
került sor. Az AT módosítással a pályázói igények függvényében megemelésre kerülnek a 
meghirdetett keretek a gyors lekötés érdekében. Ebből következik, hogy a prioritás 
keretében 2012. II. félévével bezárólag már megtörténhetnek a kötelezettségvállalások. 
 
2. A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 
 
A prioritás hétéves kerete 83,34 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 8,344 Mrd Ft került betervezésre, mely teljes egészében meghirdetésre 
került. 2012. II. félévéig. a teljes 2011-13-as AT keret lekötésére lehet számítani. 
 
3. A régió vonzerejének fejlesztése 
 
A prioritás hétéves kerete 56,81 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. 
évi Akciótervbe 10,27 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as 
Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). 2012. év II-III. negyedévében 
előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás. 
 
4. A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 
 
A prioritás hétéves kerete 102,02 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-
2013. évi Akciótervbe 8,58 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbi összeg jelentős része 
2012-ben lekötésre kerül. Előreláthatólag 1,5 Mrd forint lekötése húzódik át 2013-ra. 
 
5. A települési területek megújítása 
 
A prioritás hétéves kerete 81,22 Mrd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a módosított 
2011-2013. évi Akciótervbe nem került betervezésre forrás, mivel a teljes keret a 2007-
10-es időszakban már meghirdetésre került, tekintettel a projektek bonyolult előkészítési 
és időben elhúzódó megvalósítási idejére. 
 

A KMOP 100%-os abszorpciója érdekében szükség van az OP keretéhez viszonyított 
többlet kötelezettségvállalásra, ennek érdekében az NFÜ az NGM-mel folyamatosan 
egyeztet. 
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EEggyyéébb  UUnniióóss  eellőőiirráánnyyzzaattookk  

 

Európai Területi Együttműködés, INTERACT 2007-2013 

 
ETE (+ Interreg IVC, + ENPI)       M Ft 

Kiadás Bevétel Támogatás 

37 997,8 32 297,3 5 700,5 
 
Interact 2007-2013         M Ft 

Kiadás Bevétel Támogatás 

12,0 - 12,0 
 
2007-től új feladatként jelentkezik a 2007-2013-as programozási periódus 
Európai Területi Együttműködési Programjainak lebonyolítása. Az Európai 
Parlament és a Tanács 1080/2006-os az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 
rendelet 6. cikkelye alapján az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében az 
ERFA a következő prioritásokra összpontosítja támogatását: 
 
1. a határokon átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek 

fejlesztése a fenntartható területfejlesztésre irányuló együttes stratégiák révén, 
és elsősorban a következők által: 
a) a vállalkozói szellem ösztönzése, különösen a KKV-k, az idegenforgalom, a 

kultúra és a határokon átnyúló kereskedelem fejlesztése; 
b) a természeti és kulturális erőforrások közös védelmének és az ezekkel való 

közös gazdálkodásnak, valamint a természeti és technológiai kockázatok 
megelőzésének az ösztönzése és javítása; 

c) a városi és vidéki térségek közötti kapcsolatok támogatása; 
d) az elszigeteltség mérséklése a közlekedés, az információ, továbbá a 

hírközlő hálózatok és szolgáltatások, valamint a határokon átnyúló 
vízellátási, hulladékgazdálkodási és energiaellátási rendszerek és 
létesítmények javított elérhetősége révén; 

e) az együttműködés, a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztése az 
infrastruktúrák területén, különösen az olyan ágazatokban, mint az 
egészségügy, a kultúra, a idegenforgalom és az oktatás. 

 
2. a transznacionális együttműködés kialakítása és fejlesztése, elsősorban a 

következő kiemelt fontosságú területekre koncentrálva: 
a) innováció: tudományos és technológiai hálózatok létrehozása és 

fejlesztése, valamint a regionális K+F és innovációs kapacitások fokozása, 
amennyiben ezek közvetlenül hozzájárulnak a transznacionális területek 
kiegyensúlyozott gazdasági fejlődéséhez; 

b) környezet: az egyértelműen transznacionális dimenziójú vízgazdálkodási, 
energiahatékonysági, kockázat-megelőzési és környezetvédelmi 
tevékenységek; 

c) elérhetőség: a közlekedéshez és a távközlési szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása, valamint a közlekedés és a távközlési szolgáltatások 
minőségének fejlesztése, amennyiben ezek egyértelműen transznacionális 
dimenzióval rendelkeznek; 

d) fenntartható városfejlesztés: a policentrikus fejlesztés megerősítése 
transznacionális, nemzeti és regionális szinten, ahol egyértelmű a 
transznacionális hatás.  

 
3. a regionális politika hatékonyságának erősítése az alábbiak előmozdításával: 
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a) interregionális együttműködés, amely az innovációra és a tudásalapú 
gazdaságra, valamint a környezetvédelemre és a kockázat-megelőzésre 
összpontosít; 

b) a legjobb gyakorlat meghatározására, átadására és elterjesztésére 
vonatkozó tapasztalatcserék; és 

c) a tanulmányokat, adatgyűjtést, valamint a közösségi fejlődési trendek 
megfigyelését és elemzését magukban foglaló tevékenységek. 

 
A 2007-től Magyarország részvételével induló határ menti programok egy része a 
Strukturális Alapok forrásból uniós belső határainkon (magyar-szlovák, magyar-román, 
illetve osztrák-magyar, szlovén-magyar határ menti programok), másik része pedig IPA 
(Instrument for Pre-Accession Assistance-Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz) és 
ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument-Európai Szomszédsági és 
Partnerségi Eszköz) forrásokból (magyar-horvát, magyar-szerb határ menti programok, 
és magyar-szlovák-román-ukrán program) uniós külső határainkon valósul meg. 
 
A korábbi INTERREG IIIB transznacionális program utódprogramjai a 2007-2013-as 
programozási periódusban a dél-kelet európai transznacionális program, illetve a közép-
európai transznacionális programok. A korábbi INTERREG IIIC program utódja az 
INTERREG IVC program, az INTERACT program pedig INTERACT II 2007-2013. néven 
folytatódik tovább.  
 
Magyarország a 2007-2013-as időszakban a következő programokban vesz részt: 
 

• Magyarország-Szlovákia (HU-SK) Határon Átnyúló Együttműködés Program, 
• Magyarország-Románia (HU-RO) Határon Átnyúló Együttműködési Program, 
• Szlovénia-Magyarország (SLO-HU) Határon Átnyúló Együttműködési Program, 
• Ausztria-Magyarország (AU-HU) Határon Átnyúló Együttműködési Program, 
• Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-SR),  
• Magyarország–Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-HR),  
• Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési 

Program (HU-RO-SK-UA), 
• Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program,  
• Közép-európai Transznacionális Együttműködési program, 
• INTERREG IVC Interregionális Együttműködési program,  
• INTERACT II Program 2007-2013. 

 
A programok végrehajtását a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a 
területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. 
(VIII. 3.) Korm. rendelet és a 2007-2013. programozási időszakban az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-
Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 
végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szabályozza. 
 
  

444



Az egyes határmenti programok prioritásainak összefoglalása: 
 
  HU-RO HU-SK HU-CRO HU-SER AT-HU SLO-HU HU-SK-RO-UA 

1. 
Prioritás 

A közös 
fejlesztés 

kulcsfeltételeinek 
javítása az 

együttműködési 
térségben 

Gazdaság és 
társadalom 

Fenntartható 
környezet és 

turizmus 

Infrastruktúr
a és 

környezet 

Innováció, 
integráció és 

versenyképess
ég 

Az 
együttműködés

i térség 
vonzerejének 

fejlesztése 

Gazdasági és 
társadalmi 
fejlődés 

2. 
Prioritás 

A határtérség 
társadalmi és 

gazdasági 
kohéziójának 

erősítése 

Környezet, 
természetvédele
m, elérhetőség 

Gazdaság és 
közös 

humánerőforrá
s fejlesztés 

Gazdaság, 
oktatás és 

kultúra 

Fenntartható 
fejlődés és 
elérhetőség 

Fenntartható 
fejlődés 

Környezeti 
minőség javítása 

3. 
Prioritás 

Technikai 
segítségnyújtás 

Technikai 
segítségnyújtás 

Technikai 
segítségnyújtás 

Technikai 
segítségnyújt

ás 

Technikai 
segítségnyújtá

s 

Technikai 
segítségnyújtás 

Határok 
hatékonyságána

k növelése 
4. 

Prioritás       
Technikai 

segítségnyújtás 

 
Mind a határ menti ETE, IPA és ENPI, mind pedig a Magyarország részvételével 
megvalósuló transznacionális, illetve interregionális programok Operatív Programjait 
jóváhagyta az Európai Bizottság. Ennek következtében az első pályázati kiírások 2008. 
év végétől folyamatosan jelennek meg minden új programban. Az első projekt 
támogatási szerződései 2009 őszén kerültek aláírásra. Az egyes programok 
kiegyensúlyozottan tervezik felhasználni a periódusban rendelkezésre álló keretet.  
A projektek átfutási idejével számolva a támogatások kifizetésének intenzitása 
előreláthatóan 2013-ban éri el a legerősebb szintet tekintettel arra, hogy mind a 
határmenti, mind a transznacionális programokban 2012-ben zárulnak az utolsó 
felhívások, és a támogatási szerződések megkötése is év végéig várható, így a 2013-as 
évben kiemelt figyelmet és hangsúlyt kap a projektek végrehajtása, monitoringja, 
kifizetések felgyorsítása, valamint lezárt projektek nyomon követése. 
A Technikai Segítségnyújtás prioritások terhére történő kifizetések és a hazai 
társfinanszírozás forrásigényének tervezésére részletes kapacitás-, tevékenység- és 
költség terv alapján került sor. Technikai Segítségnyújtás forrásból többek közt a 
következők finanszírozása indokolt: szükséges kapacitás; infónapok, partnerkereső 
szemináriumok; kiadványok, információs anyagok, honlapok; hirdetés és pályázati 
felhívások; pályázatok formai és szakmai értékelése; bizottsági ülések és technikai 
megbeszélések; a programok Monitoring és Információs Rendszerének fejlesztése, 
karbantartása, illetve fordítási és tolmácsolási költségek. Fontos kiemelni, hogy a TA 
források a résztvevő országok közös forrásai, így a TA projektek menedzsmentjével 
kapcsolatos programszintű döntésről az egyes programok Monitoring Bizottságai 
határoznak. 
A fentiek értelmében 2013-ra nagyobb mértékű projektszintű kifizetés szerepel a 
tervben. A 160/2009. (VIII.3.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján a teljes hazai 
társfinanszírozás előre kerül kifizetésre a hazai partnerek részére, továbbá a 27/A.-27/C 
§-nak megfelelő esetekben az NFÜ a hazai partnernek a projektrésze pénzügyi tervében 
található ütemezése szerint megelőlegezi a közösségi hozzájárulás 15%át. Így adott 
esetben a teljes támogatási összeg 30, de legalább 10%-a előleg, illetve megelőlegezés 
formájában kerül kifizetésre. A fentiek kapcsán felmerülő kifizetések is indokolják a 
2013-ra betervezett összeg nagyságát a végrehajtás alatt álló projektek nagy számát 
tekintve. 2012. év végéig ütemezett támogatási szerződések megkötése után a hazai 
társfinanszírozási szerződéskötés és kifizetés 2013. I. negyedévére ütemezhető. 
 
A Korm. rendelet 14. § (7) bekezdése szerint a hazai partnereknek juttatott közösségi 
források kifizetését az NFÜ utólag kiadásként és bevételként beforgatja a költségvetésbe.  
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Svájci Alap támogatásával megvalósuló projektek 

            M Ft 
Kiadás Bevétel Támogatás 

14 410,5 12 221,0 2 189,5 
 
A svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról az Európai Bizottság és Svájc 
2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá. A megállapodás értelmében Svájc a 
2004 óta csatlakozott új tagállamok részére egyszeri, vissza nem térítendő 
támogatásként 5 éven keresztül összesen 1,257 milliárd svájci frank hozzájárulást 
biztosít. Ebből Magyarország részesedése 130.738.000 svájci frank (jelenlegi árfolyamon 
mintegy 32.5 milliárd Ft).A hazai szabályozás kialakítása érdekében megszületett a 
„Svájci Hozzájárulás” elnevezésű program területeiről és tárgyalási irányelveiről’ szóló 
2032/2007. (III.7.) Korm. határozat, amely kijelöli a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget a 
Svájci Hozzájárulás program tekintetében a lebonyolítás koordinációjával kapcsolatos 
feladatok ellátására. 
Svájc és Magyarország között 2007. december 20-án került aláírásra a program 
keretében finanszírozható prioritási területek köréről szóló Keretmegállapodás (kihirdette 
„a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a 
Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar 
Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről” 
szóló348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelet). 2008 októberében a Kormány meghozta a 
Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló rendeletét 
(237/2008 (IX.26.) Korm. rendelet), amely a programban résztvevő intézményi 
szereplők feladat-és hatásköreinek, illetve a program lebonyolításának részletszabályait 
rendezi.  
A közérdek/közhasznúság kiemelkedően fontos a támogatott tevékenységek 
szempontjából, mivel a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében elsősorban 
közcélt szolgáló, alapvetően nem profit szerzésére irányuló tevékenységek, projektcélok 
finanszírozhatóak. A program allokációjára vonatkozó kötelezettségvállalási határidő 
2012. június 13., amely sikeresen teljesül. Ennek megfelelően a teljes rendelkezésre álló 
forrás, azaz 100% lekötésre kerül. A programban a kifizetési határidő 2017. június 13.  
 
2013-ban a még folyamatban lévő projektek esetében (2012-ben előre láthatóan két 
projekt zár) azok végrehajtása, illetve folyamatos kifizetése várhatóan teljesül. 
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EGT és Norvég Finanszírozás Mechanizmusok 2009-2014-es időszaka 

            M Ft 
Kiadás Bevétel Támogatás 

4 520,0 3 870,0 650,0 
 
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok további működtetéséről 2008 folyamán 
született döntés. Az 2009-2014-es időszakról szóló tárgyalásokat a donor országokkal, a 
tagállamok által adott mandátum alapján, az Európai Bizottság 2008 szeptemberében 
kezdte meg. Noha a tárgyalásokat a Bizottság már 2009. december 18-án lezártnak 
tekintette (a Bizottság javaslata a tanácsi határozat-tervezetek vonatkozásában 
elkészült), a Bulgária valamint Málta által benyújtott, a kedvezményezett országok közti 
forrás-megosztásra vonatkozó módosító javaslatok miatt, az Európai Unió és a donor 
országok közötti megállapodások aláírására csak 2010. július 28-án került sor. A 
megállapodások értelmében az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 
2009-2014-es időszakában Magyarország 3. legnagyobb kedvezményezett 
országként összesen 153,3 millió Euró támogatásban részesül. A támogatások 
felhasználásának célterületeiről („programterületek”) és az intézményrendszer 
struktúrájáról és szereplőiről 2010 novemberétől 2011 augusztusáig kétoldalú 
tárgyalások zajlottak Magyarország, és a donor államokat képviselő Norvégia között. A 
kétoldalú tárgyalások eredményeként létrehozásra kerültek az EGT és Norvég 
Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakáról szóló Együttműködési 
Megállapodások (Memorandum of Understanding). Az Együttműködési Megállapodások 
aláírására 2011. októberében került sor, kötelező hatályuk elismerése a 235/2011. (XI. 
15.) Korm. rendelet, valamint a 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet kihirdetésével 
történt meg. Az Együttműködési Megállapodások értelmében a finanszírozási 
mechanizmusok felhasználása a következő megoszlásban lehetséges: 
 
EGT Finanszírozási Mechanizmus: 
 

Programterület 
Allokáció 

(%) 
Allokáció 

(EUR) Program Operátor 

Energy Efficiency 
(Energiahatékonyság) 

12,0% 8 412 000 NFÜ Környezet és Energia 
Programok Irányító Hatósága 

Renewable energy  
(Megújuló energia) 

11,0% 7 711 000 Energia Központ 

Adaptation to climate change 
(Alkalmazkodás az éghajlatváltozás 
hatásaihoz) 

10,0% 7 010 000 Donor államok közvetlenül 
szerződik (REC) 

Civil Society (NGO Fund)  
(Civil társadalom) 18,0% 12 618 000 

Donor államok közvetlenül 
szerződik (civil szervezet) 

Children and Youth at risk  
(Veszélyeztetett gyerekek és 
fiatalok) 

16,0% 11 216 000 
NFÜ Humán Erőforrás Programok 
Irányító Hatósága 

Cultural heritage  
(Kulturális örökség) 

16,0% 11 216 000 NFÜ Regionális Fejlesztési 
Programok Irányító Hatósága 

Scholarship  
(Ösztöndíjak) 2,5% 1 752 500 Tempus Közalapítvány 

Tartalékkeret 5,0% 3 505 000  
Technikai segítségnyújtás 1,5% 1 051 500  
Kétoldalú kapcsolatok előmozdítása 0,5% 350 500  
Donor államok menedzsment 
költsége 

7,5% 5 257 500  

MINDÖSSZESEN 100,0% 70 100 000  
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Norvég Finanszírozási Mechanizmus: 
 

Programterület 
Allokáció 

(%) 
Allokáció 

(EUR) Program Operátor 

Green industry innovation 
(Zöld ipari innováció) 

25,50% 21 216 000 Szent István Egyetem 

Decent work and tripartite 
dialogue 
(Méltányos munka és háromoldalú 
párbeszéd) 

1,00% 832 000 Donor államok közvetlenül szerződik 
le (Innovation Norway) 

Bilateral research cooperation 
(Kétoldalú kutatási együttműködés) 29,00% 24 128 000 Nemzeti Innovációs Hivatal 

Capacity building and 
institutional cooperation 
(Kapacitásfejlesztés és 
intézményközi együttműködés) 

10,00% 8 320 000 
NFÜ Nemzetközi Együttműködési 
Programok Irányító Hatósága 

Public Health  
(Népegészségügy) 

20,00% 16 640 000 
NFÜ Humán Erőforrás Programok 
Irányító Hatósága 

Tartalékkeret 5,00% 4 160 000  
Technikai segítségnyújtás 1,50% 1 248 000  
Kétoldalú kapcsolatok előmozdítása 0,50% 416 000  
Donor államok menedzsment 
költsége 

7,50% 6 240 000  

MINDÖSSZESEN 100,00% 83 200 000  

 
A felsorolt programterületek mindegyike esetén a fent jelzett allokáció maximálisan a 
program elszámolható költségeinek 85 %-át jelentheti, vagyis 15 % nemzeti 
társfinanszírozás nyújtása szükséges. Ez alól kivételt képez a Technikai Segítségnyújtás, 
a Kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja, és a Donor államok menedzsment költsége, 
valamint azon programok melyek program operátorát a donor országok közvetlenül 
szerződik (Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, NGO Alap, Méltányos munka és 
háromoldalú párbeszéd), melyek tekintetében nem elvárás nemzeti társfinanszírozás 
nyújtása.  
 
Az új időszak lényegi különbsége az előző ciklustól, hogy a projektszemlélet helyett a 
programszintű megközelítésre tér át. Ennek értelmében a megvalósítás a tervezési 
munkálatokkal kezdődik: az Együttműködési Megállapodásokban rögzített támogatható 
programterületek vonatkozásában, a szintén ott kijelölt ún. program operátorok 
programdokumentumok kidolgozását kezdik meg, melyet az Együttműködési 
Megállapodások hatályba lépését követő 8 hónapon belül jóváhagyásra benyújtanak a 
donor országok képviseletében eljáró FMI-nak. A végrehajtás csak a 
programdokumentumok donor országok általi jóváhagyását követően indulhat meg, így 
pályázati felhívások megjelenése 2012 végén, 2013. I. félévében várható. Több program 
esetén akár a teljes rendelkezésre álló allokáció lekötésre kerülhet 2013-ban. 
 
A programtervezéssel párhuzamosan szükséges az irányítási és ellenőrzési rendszerek 
kialakítása és a rendszerleírás benyújtása véleményezésre az FMI-nek. A rendszerleírás 
jóváhagyása is előfeltétele a program végrehajtás megkezdésének. A rendszerleírás a 
nemzeti szintű hatóságok, vagyis a Nemzeti Kapcsolattartó (NFÜ), az Igazoló Hatóság 
(MÁK) és az Ellenőrzési Hatóság (EUTAF) szervezetrendszerét és eljárásait hivatott 
bemutatni. Később a program operátorok által alkalmazott ellenőrzési és irányítási 
rendszerek leírásának benyújtása is szükséges (legkésőbb az első közbenső kifizetési 
kérelem benyújtását követő 6 hónapon belül). 
 
Az intézményrendszer fontos szereplőjét jelenti a végrehajtó ügynökség, mely szervezet 
a program operátorok munkáját támogatja a programok végrehajtása során. A 
végrehajtó ügynökség kiválasztására a nemzeti kapcsolattartó 2012 során nemzetközi 
szerződésen alapuló külön eljárást folytat le,  
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A támogatott programok lebonyolításához a donor államok gördülő előfinanszírozást 
biztosítanak. A jogosult intézmények előrejelzése alapján a donor államok először 2 x 4 
havi előleget nyújtanak, majd a közbenső pénzügyi elszámolások benyújtása 
négyhavonta történik, és ekkor újabb négyhavi időszakra történő pénzügyi előrejelzésre 
és kifizetés igénylésre van lehetőség.  
 
A tervezett pénzügyi lebonyolítási rend Magyarországon a Strukturális Alapok esetén 
alkalmazott eljárást kívánja követni. Így az Igazoló Hatóság által kezelt pénzforgalmi 
számlák fogadják majd a donor hozzájárulást, míg az NFÜ fejezeti kezelésű előirányzat-
felhasználási keretszámlán biztosítja a donor hozzájárulás és nemzeti hozzájárulás teljes 
összegének megfelelő forrás rendelkezésre állását. Az EFK számláról teljesített 
kifizetések tekintetében ezt követően megtörténik a donor hozzájárulás rendezése az 
Igazoló Hatóság által kezelt pénzforgalmi számláról az EFK számlára történő átutalással. 
 
A pénzügyi lebonyolítás, és ezen túlmenően a finanszírozási mechanizmusok 
végrehajtásának teljes szabályozása a donor országok által kiadott keretszabályzatok 
(Regulations) figyelembe vételével kormányrendelet keretében kerül rögzítésre, melynek 
kormány általi elfogadása 2012 októberében esedékes. 
 
A költségvetési tervezés kapcsán leadott tervszámok alapján 2012. évben az EGT és 
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok kapcsán 3,5 milliárd Ft bevétel és 4,1 milliárd Ft 
kiadás jelentkezik. 
 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Petykó Zoltán 
elnök 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 

 
  

449



 

450



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX. EMBERI ER ŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA  
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Az emberi erőforrások minisztere szakpolitikai feladat- és hatáskörét az egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg. A rendelet szerint a miniszter a 
családpolitikáért, az egészségbiztosításért, az egészségügyért, a gyermek- és ifjúságpolitikáért, a 
gyermekek és az ifjúság védelméért, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs 
feladatokért, az oktatásért, ennek keretében a közoktatásért, a felsőoktatásért, az iskolai nevelés-
oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszáért, a kultúráért, a sportpolitikáért, a 
szociál- és nyugdíjpolitikáért, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdítása keretében különösen a 
fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek esélyegyenlőségének, valamint a nők és 
férfiak esélyegyenlőségének előmozdításáért, a tudománypolitika koordinációjáért, a társadalmi 
felzárkózásért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, az egyházakkal való kapcsolattartás 
koordinációjáért, a nemzetiségpolitikáért, és a romák társadalmi integrációjáért felelős tagja.  
A minisztérium tervezett 2013. évi intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatai e feladatok 
végrehajtásának hátterét biztosítják. 
 
 

I.  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet céljai 
 

Oktatási ágazat 

Közoktatási terület: 

Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy érvényesüljön a minőségi oktatáshoz való hozzáférés 
mindenkinek elve, a társadalmi szolidaritás és méltányosság, valamint, hogy az oktatás segítse elő a 
gazdaság és az életminőség fejlődését. Meghatározó közpolitikai cél az állam fokozott 
felelősségének megteremtése és felelősségvállalása az oktatás felett, építkezve az Alaptörvényben 
megfogalmazottakra.  
 
A Nemzeti köznevelésről szóló új kerettörvény szabályozza az ország köznevelését, közoktatását, 
így szükséges, hogy a tárca fejezeti kezelésű előirányzatainak körében nagyobb hangsúlyt kapjanak 
azok a feladatok, illetve azok a támogatások, amelyek az új célokkal összecsengenek és 
megteremtik a rendszer átszervezésének, újjáalakításának kereteit, feltételeit. Az új kerettörvény 
csak a legfontosabb területekkel foglalkozik, a részleteket kormányrendelet, illetve miniszteri 
rendelet szintű jogszabályok szabályozzák.  
 
Ezek alapján a 2013. évben számos olyan feladatot kell ellátni, amelyek elemzések, koncepciók, 
megvalósítási tanulmányok elkészítését követően lehetővé teszik a Nemzeti köznevelési törvényhez 
csatlakozó végrehajtási rendeletek, szabályozók elkészítését, a bevezetést, illetve az új szabályozást 
támogató tájékoztató, segítő és az iskolafenntartók és köznevelési intézmények értelmező munkáját. 
Mivel mindeközben megnő az állami irányítás szerepe, súlya, és felelőssége is, szükséges a 
köznevelési intézmények és fenntartóik működésének szakmai és költségvetési ellenőrzését 
erősíteni, a tantervi-tartami szabályozás feltételeit átdolgozni, így a Nemzeti alaptanterv tartalmi 
kiegészítését, az érettségi vizsga rendszerének korszerűsítését, és ezzel párhuzamosan a pedagógus 
életpálya bevezetését is megteremteni. 
 
Felsőoktatási terület: 
A felsőoktatási szférának a következő évben is el kell látni a hagyományai és a felsőoktatási 
törvény alapján is rá háruló általános feladatait, azaz a hazai és nemzetközi hálózatok részeként 
folyó felsőfokú képzést, továbbá a kutatást, a fejlesztést és innovációt, amely az oktatás 
megalapozásán túl szolgálja a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés feladatát, a gazdasági 
technológiai haladást és a tudomány fejlesztését. 
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A felsőoktatási intézményrendszer 2013. évi működését meghatározzák az Európai Unió 2020-ig 
terjedő stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása – a 30-34 éves korosztályon belül a diplomások 
arányának növelése; a nemzetgazdaság átalakítását szolgáló Széll Kálmán Terv felsőoktatást érintő 
intézkedései; valamint a Nemzeti Felsőoktatási Rendszer működését szabályozó a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései. 
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény a felsőoktatás – megváltozott körülmények közötti – 
működőképessége biztosításához, a struktúraváltás által indukált változásokhoz, a minőségi 
követelmények teljesítéséhez teremti meg a törvényi feltételeket. 
 
A felsőoktatás intézményhálózatában a képzési kooperációra épülő intézményeken belüli és 
intézmények közötti együttműködési folyamat szervezeti, kari igényekhez igazodó képzési 
szerkezetet, a párhuzamosságok kiküszöbölését, gazdaságos működést eredményezheti. 
A felsőoktatás minőségfejlesztését határozza meg az intézményi, az oktatói és hallgatói kiválóságot 
elismerő címek és támogatások új rendszere. 
A munkaerő-szükségleti prognózisok alapján a képzési szerkezet átalakulását eredményezi a képzés 
területenkénti és intézményi elosztásának új rendszere, az állami ösztöndíjrendszer bevezetése, a 
felvételi rendszer változása, a külföldi hallgatók nagyobb arányú fogadása.  
A minőségi felsőoktatás megteremtését szolgáló forráselosztási rendszer, az intézményi 
gazdálkodás szabályozottsága, monitorozása, a fenntartói feladatok szigorodása, az ellenőrzöttség 
biztosítása a gazdaságos működés elősegítője. Az oktatási, képzési és tanulmányi fegyelem 
erősítése az oklevél minőségének garanciája. 
 
Kulturális ágazat 

A kulturális ágazat általános céljai között valósul meg a minisztérium által fenntartott kulturális 
intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban előírt kötelezettségek 
teljesítése, beleértve az új jogszabályokból, illetve meglévők módosításából adódó feladatokat is 
(pénzügyi fedezet biztosítása az előadó-művészeti törvény módosításából adódó többletfeladatok 
ellátására, illetve a világörökségi törvényben meghatározott feladatok ellátására). A kulturális 
kormányzat határozott szándéka a kiemelt programjainak végrehajtásához szükséges pénzügyi 
fedezet biztosítása. 
 
Egészségügyi ágazat 

Magyarország társadalmi és gazdasági felzárkózása az Európai Unió fejlett államaihoz 
elképzelhetetlen a lakosság jó egészsége nélkül. Ehhez biztosítani kell az egészség előfeltételeit, 
hatékony egészségfejlesztést, egészségvédelmet, valamint a megfelelő egészségügyi ellátórendszert. 
Ennek megvalósítása érdekében egy olyan, hatékonyan működő egészségügyi ellátórendszer 
kialakítására törekszünk, amelynek jó minőségű szolgáltatásaihoz, betegségétől és anyagi 
helyzetétől függetlenül, egyforma eséllyel fér hozzá az ország valamennyi lakója. Célunk, hogy 
csökkenjenek az ellátórendszer területi egyenlőtlenségei, javuljon az ellátásokhoz való hozzáférés, 
az ellátórendszer hatékonysága. A cél megvalósításának alapelveit, módjait a Semmelweis Terv és 
az ezzel összefüggésben hozott 1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat tartalmazza. Ennek főbb 
irányai a következők:  

� a nagyobb állami felelősségvállalást jelentő, az intézmények közötti együttműködést, a 
struktúraátalakítást és a betegút-szervezést támogató, új állami egészségszervezési 
intézményrendszer kialakítása és ennek segítségével a szükséges strukturális átalakítások 
megvalósítása; 

� a struktúraátalakítás keretében az egészségügyi és a szociális ágazatban tervezett fejlesztések 
összehangolása, az alapellátás és a járóbeteg-szakellátás megerősítése, illetve kompetenciáik 
tisztázása, valamint a sürgősségi ellátás újjászervezése; 
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� az egészségügyi dolgozók számára reális és kiszámítható perspektívát jelentő, az egyes 
homogén foglalkozási csoportokra kidolgozott egészségügyi életpálya-modell megalkotása, 
a szakképzési rendszer átalakítása. 

 
Szociális ágazat  

A Szociális, Család-és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság feladatai közé tartozik a család, - és 
népesedéspolitika, valamint stratégiájának a meghatározása, a gyermek és ifjúságvédelem, az 
idősügy és hozzá kapcsolódva a nyugdíjbiztosítás, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, 
illetve a segélyek és támogatások jövőjének alakítása. Hangsúlyos feladata még a fogyatékkal élők 
helyzetének javítása, a megváltozott munkaképességűekről való gondoskodás, valamint az 
esélyegyenlőség előmozdítása.   
 
Sport ágazat  

A Kormány kiemelt figyelmet fordít a lakosság egészségi állapotának javítására, a rendszeresen 
sportolók számának növelésére, a területi különbségek mérséklésére, amelyek makrogazdasági 
hatásként hosszútávon jelentős mértékben hozzájárulhatnak az egészségügyi kiadások 
csökkentéséhez. Kiemelt cél a sport stratégiai szerepének érvényesítése a nemzet egészségi 
állapotának és kulturális összetartozásának erősítése érdekében, valamint a tradicionálisan jó 
magyar olimpiai szereplések szinten tartása, illetve az eredményesség fokozása, aminek elsődleges 
eszköze a gyermek és ifjúkori egészségnevelés megalapozása lehet. 
A sport területén 2013-ban az egyik legjelentősebb feladat a 2016. évi rio de janeiro-i olimpiára és 
paralimpiára történ ő felkészülés megkezdésének biztosítása, amelyhez a sportolók eredményes 
felkészülésének elősegítésén túl olyan feladatok is kapcsolódnak, mint a doppingellenes 
tevékenység, illetve a sportegészségügyi feladatok ellátásának támogatása. A versenysporttal, 
illetve az utánpótlás-neveléssel összefüggő szakmapolitikai célként fogalmazódik meg a kiemelt 
hazai rendezésű sportesemények támogatása, a versenysport és utánpótlás-nevelés stratégiai 
fejlesztését szolgáló, illetve a tehetséggondozó programok, valamint a sportiskolai tevékenységgel 
kapcsolatos feladatok támogatása. Folytatódik az országos sportági szakszövetségek akadémiai 
rendszere kialakításának és fejlesztésének támogatása, illetve a tárca jelentős mértékben hozzájárul 
a labdarúgás, mint a legnagyobb tömegbázissal rendelkező sportág utánpótlás-neveléssel 
összefüggő feladatainak teljesítéséhez is. A versenysport mellett a szabadidősport, a diák- és 
hallgatói sport támogatása is fontos célja a tárcának, amelynek keretében meghatározó szerepet 
kap a szabadidősport-programok, illetve az egészségjavítást célzó sporttevékenységek támogatása. 
Szintén célként kerül meghatározásra a fogyatékos személyek, valamint a hátrányos helyzetű 
társadalmi rétegek sportjának támogatása. A sportszakterület továbbra is kiemelt feladataként 
kezeli az egységes sportinformációs rendszer fejlesztését, az európai uniós források bevonását a 
sport ágazat részére, kapcsolódva a társágazatok (oktatás, egészségügy) humán-fejlesztési 
elképzeléseihez, illetve a sportszakember-képzést. 
A sportlétesítmény-fejlesztés területén megfogalmazott egyik szakmapolitikai cél az állami 
tulajdonban lévő sportlétesítmények fejlesztése, amely magában foglalja az Olimpiai Központok 
fejlesztését, illetve az egyéb állami sportlétesítmények fejlesztését. A hat Olimpiai Központ 
fenntartása és működtetése alapvető fontosságú, ugyanakkor több létesítmény állapota leromlott, 
továbbá nem felel meg a sportszakmai követelménynek sem. Az egyéb állami sportlétesítmények 
további sportcélú hasznosíthatóságának felülvizsgálata 2011 decemberében lezárult, így 
sportszakmailag lényeges, hogy a stratégiai szempontból kevésbé fontosnak minősülő 
sportlétesítmények hasznosításából származó bevételt az állami sportlétesítmények fenntartására 
és/vagy fejlesztésére lehessen felhasználni. Fontos feladat az önkormányzati fenntartású 
sportingatlanok fejlesztése, amelynek keretében valósul meg a Tornaterem program, amely a 
mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetésével a közoktatási intézmények 
sportcélú létesítményeinek – sportudvarok, tornaszobák, tornatermek, tanuszodák – fejlesztésére 
irányul, valamint a Varázskapu multifunkcionális sportlétesítmény mintaprojekt, amelynek célja a 
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civil szférának is teret adó, a szabadidő-eltöltés hátteréül szolgáló, az életminőség javítását lehetővé 
tevő multifunkcionális létesítmények megvalósítása. Kiemelt feladat a Debreceni Nagyerdei 
Labdarúgó Stadion fejlesztése, amelynek célja a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 
65/2007. (VI. 27.) OGY határozatban foglalt stadionkorszerűsítési program (a labdarúgó-stadionok 
megkezdett fejlesztésének befejezése, és 4-5, az UEFA előírásainak megfelelő, világverseny 
megrendezésére is alkalmas multifunkcionális stadion létrehozása) első projektjének megvalósítása, 
illetve a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) 2017. évi rendezési jogának 
elnyerése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1388/2011. (XI.17.) Korm. határozat 
szerint a rendező Győr városa sportinfrastruktuális fejlesztésének támogatása. További fontos 
feladat a szabadidő- és alternatív sportpályák fejlesztése, amely a szabadidősportra alkalmas 
helyszínek fejlesztésére, illetőleg a rendszeres testmozgásra (fizikai aktivitásra) ösztönzésre irányul, 
valamint a sportági módszertani és edzőközpontok, utánpótlás bázisok kialakítása, amelynek 
célja, hogy a szakmai befektetők bevonásával korszerű országos módszertani és edzőközpontok, 
valamint utánpótlás bázisok jöjjenek létre, amelyek egyúttal több sportág igényeinek kielégítésére is 
alkalmasak.  
 

II.  A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 
 

        millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
Költségvetési szervek 1 535 662,2 793 004,3 742 657,9 328 261 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 331 610,7 300,0 331 310,7 - 
EMMI 1. - 20. cím összesen 1 867 272,9 793 304,3 1 073 968,6 328 261 
 
 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

a.) Az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid összefoglaló bemutatása 
 
Oktatási ágazat 

A 2013. évi költségvetési előirányzatok tervezése során figyelembevételre kerültek a más fejezetek, 
intézmények részére átadott, valamint azoktól átvett feladatokkal összefüggésben átcsoportosítandó 
összegek. A köz- és felsőoktatás szakterület esetén az EMMI Igazgatása, az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet, valamint az Oktatási Hivatal részére történik feladat és ezzel párhuzamosan 
előirányzat átadás.  

 
Kulturális ágazat 

A levéltári törvény módosítása alapján a megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba 
olvadása következtében megvalósul a Magyar Nemzeti Levéltár. A szerkezeti változás 
eredményeként a jövőben egy hatékonyabb, az ország területén azonosan magas színvonalon 
működő levéltári rendszer jön létre. 
A Kormány megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények további fenntartásáról, 
valamint a települési önkormányzatok kötelező kulturális feladatairól szóló 1094/2012. (IV. 3.) 
számú határozata 1.4. pontja úgy rendelkezik, hogy az állami tulajdonba és fenntartásba került 
közművelődési intézmények, közművelődési feladatokat ellátó alapítványok, közalapítványok és 
gazdasági társaságok állami feladatait a jövőben a nemzeti erőforrás minisztere (az időközben 
bekövetkezett névváltozás eredményeként: az emberi erőforrások minisztere, az általa irányított 
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minisztérium a továbbiakban: EMMI) irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv lássa el. Ez 
azt jelenti, hogy a megyei szintű közművelődési szakmai szolgáltatás és tanácsadás feladatot és a 
feladathoz tartozó feltételeket (ingatlanok, ingóságok, előirányzatok stb.) a Magyar Művelődési 
Intézethez és a Képzőművészeti Lektorátushoz kell rendelni. A megyei szintű közművelődési 
feladatellátás biztosítása kötelező állami feladat, amely nélkül többek között nem biztosítható a 
közművelődési szakfelügyelet megújítása; az európai uniós pályázatok működési rendje; a 
kulturális közfoglalkoztatás programjának indítása; a feladatfinanszírozásra való áttérés; amely 
nélkül települési szinten veszélybe kerül a közművelődési közfeladatok ellátása. 
 
A hivatkozott kormányhatározat a fentieken túl rendelkezik arról, hogy az állami tulajdonba és 
fenntartásba került megyei könyvtárak és megyei múzeumok, valamint kulturális és 
közgyűjteményi feladatokat ellátó alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok a 
megyeszékhely megyei jogú városok fenntartásába kerüljenek.  
Egészségügyi ágazat 

A Semmelweis Terv alapelveivel összhangban, az abban részletezett és az 1208/2011. (VI. 28.) 
Korm. határozat által meghatározott feladatok ellátásának érdekében került sor az EMMI irányítása 
alatt álló Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
felállítására. Az Intézet a Kormánynak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) rendeletével, az Egészségügyi Stratégiai 
Kutatóintézetnek, az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetnek, az Országos 
Gyógyszerészeti Intézetnek, valamint az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központnak az 
Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe történő beolvasztásával, és ezzel 
egyidejűleg a befogadó szervezet nevének módosításával 2011. május 1-jei hatállyal kezdte el 
működését.  

 

A GYEMSZI fő feladata – a jogelődintézmények feladatainak további ellátása mellett – a 
betegútszervezés megvalósítása érdekében az Állami Egészségszervezési Központ és a Térségi 
Egészségszervezési Központok létrehozása, a racionális betegutak kialakításához szükséges 
modellek kidolgozása és megvalósításuk felügyelete, intézményfenntartói feladatok ellátása az 
EMMI irányítása alatt álló egészségügyi szakellátó intézmények tekintetében. Mindezeken 
túlmenően a GYEMSZI finanszírozási módszertani központként is működik. 

 
Szociális ágazat  

A szociális szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
finanszírozásának ellenőrzése céljából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyilvántartást 
vezet 2012. január 1-jétől. A nyilvántartás az igénybevevők Társadalombiztosítási Azonosító Jelén 
alapul, emellett tartalmazza mind az adott napon, adott szolgáltatást igénybevevő legfontosabb 
adatait, mind a gyermek és ellátott által igénybe vett szolgáltatásokat, ellátásokat. Az így létrejövő 
nyilvántartási rendszer célja, hogy a szolgáltatások igénybevétele és finanszírozása egy országos 
szintű, egységes elektronikus rendszerben nyomon követhető legyen, ennél fogva támogatni tudja a 
hatékony, valós szükségletekre épülő tervezést és döntéshozatalt. A nyilvántartást napi szinten kell 
vezetni, vagyis a szolgáltatók és intézmények elektronikus adatlapon naponta nyilatkoznak arról, 
hogy a rögzített személy a szolgáltatást az adott napon igénybe vette-e.  

A Minisztérium fenntartásában működő gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdasági 
tevékenységének racionalizálása érdekében 2012. január 1-jétől az intézmények gazdálkodási 
feladataiból a könyvelés és a belső ellenőrzési feladatok központosításra kerültek, a Minisztérium 
fenntartásában működő esztergomi Gyermekvédelmi Szolgáltató Központnál. A Központ a 
minisztériumi fenntartású esztergomi speciális gyermekotthon alapjain jött létre,  önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szervként fogja össze hét gyermekvédelmi intézmény – beleértve a 
javítóintézeteket is - gazdálkodását. 
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A Kormány a rehabilitációs hatóság létrehozásáról szóló 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat 
elfogadásával döntött arról, hogy 2012. július 1-jétől a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaival kapcsolatos valamennyi feladatot a kormányhivatalok önálló szakigazgatási szerveként 
működő rehabilitációs hatóság fogja ellátni. A Korm. határozat értelmében a Kormány elrendelte, 
hogy a megváltozott munkaképességű személyek számára kialakítandó ellátórendszer, valamint a 
foglalkoztatás központú rehabilitáció szervezeti hátterének megteremtése érdekében 2012. július 1-
jével a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként önálló rehabilitációs 
hatóságot kell létrehozni. 
 
Sport ágazat 

A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő, a sportról szóló 2004. évi I. törvényben 
meghatározott közigazgatási hatósági és szolgáltatási, valamint ellenőrzési feladatokat – a 
sportpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló sportigazgatási szervként – a Nemzeti Sport 
Intézet látja el. A támogatással, illetve a támogatással összefüggő társasági adókedvezménnyel 
(sportcélú adókedvezmény) kapcsolatos szabályokat a sport támogatásával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvény, a látvány-csapatsport támogatását 
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, 
továbbá a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására, 
és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet tartalmazzák. 
 
 
b.) Az intézményrendszer összetétele címenként, a címen belüli intézmények tételes felsorolásával, 
az engedélyezett létszám feltüntetésével  
 
1. cím EMMI igazgatása                 817 fő 

EMMI igazgatása           
2.1. alcím Állami szociális intézetek               525 fő 
 Reménysugár Habilitációs Intézet 
 ÉletFa Rehabilitációs Intézet 
 Vakok Állami Intézete 
 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 
2.2. Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei               863 fő 

Károlyi István Gyermekközpont 
Budapesti Javítóintézet 
Aszódi Javítóintézet 
Zalaegerszegi Gyermekotthon 
Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon 
Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergom 
Kalocsai Gyermekotthon 
Debreceni Javítóintézet 

2.3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei  
                                                                                                                                    15.710 fő 

 
3. cím Megyei intézményfenntartó szervek, önkormányzatoktól átvett intézmények 
 
3.1. alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények     33.516 fő 
 
3.2. Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények         461 fő 
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4. cím Egyéb kulturális intézmények               533 fő 
 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
 Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 
 Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
 Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 

Hagyományok Háza 
5. cím Egyetemek, főiskolák           51.780 fő 
 Budapesti Corvinus Egyetem 
 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 Debreceni Egyetem 
 Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 Szent István Egyetem 
 Kaposvári Egyetem 
 Miskolci Egyetem 
 Nyugat-magyarországi Egyetem 
 Pécsi Tudományegyetem 
 Semmelweis Egyetem 
 Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 
 Fog és Szájbetegségek Országos Intézete 
 Szegedi Tudományegyetem 
 Pannon Egyetem 
 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
 Magyar Képzőművészeti Egyetem 
 Színház- és Filmművészeti Egyetem 
 Óbudai Egyetem 
 Széchenyi István Egyetem 
 Budapesti Gazdasági Főiskola 
 Dunaújvárosi Főiskola 
 Kecskeméti Főiskola 
 Nyíregyházi Főiskola 
 Eötvös József Főiskola 
 Eszterházy Károly Főiskola   
 Szolnoki Főiskola 
 Magyar Táncművészeti Főiskola 
 Károly Róbert Főiskola 
6. cím Egyéb oktatási intézmények               299 fő 
 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  
 Oktatási Hivatal  
7. cím Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal              50 fő 

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 
8. cím Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet              129 fő 

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 
9. cím Türr István Képző és Kutató Intézet              390 fő 
Türr István Képző és Kutató Intézet10.1. alcím Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet        694 fő 
 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 
 
10.2. alcím Gyógyító-megelőző ellátás intézetei         64.117 fő 

Országos Sportegészségügyi Intézet  
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 
Országos Idegtudományi Intézet 
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Országos Onkológiai Intézet 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet  
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
Mátrai Gyógyintézet 
Állami Szívkórház Balatonfüred 
Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet    
Parádfürdői Állami Kórház   
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház- Rendelőintézet 
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza 
Fejér Megyei Szent György Kórház 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
Szent Borbála Kórház 
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 
Szakorvosi Rendelőintézet Monor 
Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta 
Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós 
Szent Rókus Kórház és Intézményei 
Tüdőgyógyintézet Törökbálint 
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 
Tolna Megyei Balassa János Kórház 
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 
Zala Megyei Kórház 
Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő 
Szent Lázár Megyei Kórház 
Heim Pál Gyermekkórház 
Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet 
Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak 
Központi Stomatológiai Intézet 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet 
Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ 
Szent Imre Kórház 
Uzsoki Utcai Kórház 
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 
Károlyi Sándor Kórház 
Nyírő Gyula Kórház 
Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 
Mohács Város Kórháza 
Kiskunfélegyházi Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház 
Bajai Szent Rókus Kórház 
Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza 
Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza 
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház- Rendelőintézet 
Mór Városi Kórház- Rendelőintézet 
Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros 
Lumniczer Sándor Kórház- Rendelőintézet 
Karolina Kórház - Rendelőintézet 
Margit Kórház 
Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház a Debreceni Egyetem Orvos-és 
Egészségtudományi Centrum Oktató Kórháza 
Gróf Tisza István Kórház 
Árpád- Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet 
Batthyány Kázmér Szakkórház 
Selye János Kórház 
Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet 
Margit Kórház Pásztó 
Jávorszky Ödön Városi Kórház 
Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete 
Siófok Város Kórház- Rendelőintézete 
Marcali Városi Önkormányzat Kórház- Rendelőintézete 
Felső-Szabolcsi Kórház 
Kátai Gábor Kórház 
Bonyhád Városi Kórház és Rendelőintézet 
Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk 
Önkormányzati Kórház Sárvár 
Magyar Imre Kórház 
Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet 
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 
Városi Kórház Keszthely 
Kanizsai Dorottya Kórház 

11. cím Közgyűjtemények              2.342 fő 
Országos Széchényi Könyvtár 
Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Petőfi Irodalmi Múzeum 
Néprajzi Múzeum  
Iparművészeti Múzeum 
Magyar Természettudományi Múzeum 
Szépművészeti Múzeum 
Magyar Nemzeti Múzeum 
Magyar Nemzeti Galéria 
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum    
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár 
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
Országos Idegennyelvű Könyvtár 

12. cím Művészeti intézmények                981 fő 
Magyar Állami Operaház 
Pesti Magyar Színház 
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13. cím 1. Nemzeti Sport Intézet                   20 fő 
13. cím 2. Nemzeti Sportközpontok                614 fő 
14. cím Országos Mentőszolgálat             7.379 fő 

Országos Mentőszolgálat  
15. cím Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal             643 fő 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal  
16. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei             984 fő 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Országos Alapellátási Intézet 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 
Országos Gyermekegészségügyi Intézet 
Országos Kémiai Biztonsági Intézet 
Országos Környezetegészségügyi Intézet 
Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 
Országos Epidemiológiai Központ 
Országos Egészségfejlesztési Intézet 

17. cím Országos Vérellátó Szolgálat                       1.447 fő 
Országos Vérellátó Szolgálat  

18. cím Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei               143.794 fő 
 
19. cím Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet             173 fő 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
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c.) Az intézményrendszer által ellátandó általános és a 2013. évi új feladatok bemutatása, az 
intézményi előirányzatok alakulásának levezetése 
 
1. cím EMMI Igazgatása 

millió forintban, egy tizedessel 
1. cím Emberi Erőforrások Minisztériuma Igazgatása Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 9 128,8 54,8 9 074,0 817 
Változások jogcímenként:         
 Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat (tételes 
felsorolás) 

81,3 0,0 81,3 0 

20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai 25,0 0,0 25,0 0 
20/4/4 Közoktatás speciális feladatainak 

támogatása  
7,0 0,0 7,0 0 

20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok 
támogatása 

-2,0 0,0 -2,0 0 

20/5/19 Szociális ágazati fejlesztések, 
szolgáltatások és programok támogatása 

-10,0 0,0 -10,0 0 

20/12/7/4 Világörökségi törvényből adódó 
feladatok ellátása 

10,0 0,0 10,0 0 

20/12/7/5 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos 
feladatok ellátása 

5,0 0,0 5,0 0 

20/20/8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi 
látásrehabilitáció támogatása 

26,7 0,0 26,7 0 

20/23/7 Sportteljesítmények elismerése, 
megbecsülése 

4,0 0,0 4,0 0 

20/28/3 Gazdasági társaságok által ellátott 
szociális feladatok támogatása 

14,6 0,0 14,6 0 

20/46 Megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 

1,0 0,0 1,0 0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, zárolás 
bázisba építése stb.) 

-116,8 -46,8 -70,0 0 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 0,0 0,0 0,0 0 
zárolás bázisba építése -70,0 0,0 -70,0 0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0 0 

bevétel változás ei. rendezése -46,8 -46,8 0,0 0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0 0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 9 093,3 8,0 9 085,3 817 
 
Általános feladatok 
Az EMMI Igazgatása az emberi erőforrások minisztere szakpolitikai feladat- és hatáskörével az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
Korm. rendeletben meghatározott feladatainak ellátásával kapcsolatos szakmai és adminisztratív 
feladatok végrehajtó szervezete.  
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Oktatási ágazat 

A nemzeti köznevelési törvény alapján szükséges fejlesztések fedezete, továbbá a közoktatási 
szakterület által ellátandó feladatokból az EMMI Igazgatása költségvetésében került megtervezésre 
az alábbi feladatok forrása. 

A 2013. évben megvalósításra kerülő feladatok finanszírozása: megbízási díjak; folyamatban lévő 
és egyéb várható perköltségek fedezete; felszámolási díjak; a Köznevelés című lap 
megjelentetéséhez történő hozzájárulás; nemzetközi tanulói teljesítmény mérések nemzeti 
hozzájárulása és tagdíja; European Agency nemzetközi fogyatékosügyi szervezet magyar tagdíja; 
autizmus specifikus fejlesztés; Román népismeret című kézirat kiadása; nemzetiségi tankönyvek 
megalkotása és forgalmazása; tankönyvkiadással kapcsolatos igazgatási eljárási díjak; siket tanulók 
tankönyvfejlesztésével kapcsolatban kézirat elkészítése; a nemzetközi feladatok támogatása, 
utaztatás; "Mozdulj, Magyarország!" című rendezvényen átadásra kerülő serlegek finanszírozása; 
EUNEC tagdíj; Magyar Köztársaság Jó tanulója - jó sportolója pályázat; Nemzetközi 
diákolimpiákon résztvevő diákok, és felkészítő tanárok tiszteletdíjazása, jutalmazása; Ifjúsági 
Bolyai pályázat díjátadó ünnepségének költségei; közoktatási testületek működtetése. 

Ahhoz, hogy a fentiekben felsorolt feladatok zavartalanul megvalósulhassanak, a 2012. évi 
költségvetésben eredeti előirányzatként rendelkezésre bocsátott összegekhez képest a 2013. évben 
további előirányzat átadásra van szükség a következő feladatokra: a felsőoktatáshoz kapcsolódó 
nemzetközi tagdíjak, szakmai versenyek és egyéb feladatok díjai; a nemzetközi feladat ellátással 
kapcsolatos kiadások, delegációk küldése illetve fogadása; OECD, EU és az Európa Tanács oktatási 
tevékenységéhez kapcsolódó utazások, szakértői tevékenység, szakmai rendezvények, szolgáltatás 
megrendelések, fordítások, tolmácsolás fedezete; az UNESCO éves tagdíjának rendezése. 

Az előirányzat biztosítja az EU tagállamként való működés teljesítéséhez és az uniós 
döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó költségek fedezetét az oktatás területén.  

 

Kulturális ágazat 

Az EMMI Igazgatása költségvetésének keretében kerül biztosításra 
� a határon túli kulturális feladatokhoz kapcsolódó utazások, hazai és nemzetközi 

rendezvényeken való részvétel forrása,  
� a kétoldalú kulturális munkatervi feladatok igazgatási jellegű kiadásai,  
� a kulturális szakdiplomáciai feladatok fedezete,  
� a nemzetközi kulturális tagdíjak,  
� az EU tagságból eredő kulturális együttműködések forrásigénye,  
�  az ágazati feladatokhoz kapcsolódó utazások, hazai és nemzetközi rendezvényeken, 

eseményeken történő részvétel kiadásai, 
� Mozgókép Mestere címhez kapcsolódó 2013. évi díjazás forrása. 
 

2013. évi új feladatok 
� Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása.  
� Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

Egészségügyi ágazat 

Az EMMI Igazgatása költségvetése terhére kerül finanszírozásra az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) 2013. évi tagdíja, az Egészségügyi Világszervezet 2011. évi tagdíjának 2012. évben nem 
teljesülő része, a FAO/UNEP Rotterdami PIC Egyezmény titkársága működési költségeihez való 
részhozzájárulás [a Vidékfejlesztési Minisztériummal (VM-mel közös 50-50%-os arányú 
finanszírozás), az ENSZ EGB Víz és Egészség tagdíja, az OECD Control of Chemicals 2013. évi 
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tagdíjának 50%-a (VM-mel közös finanszírozás)], a WHO Dohányzás- Ellenőrzési 
Keretegyezményhez való hozzájárulás. 
 
A tárca egészségügyi ágazata széles körben lát el szakmai, koordinációs feladatokat, mind európai 
uniós tagságunkból eredően, mind pedig a többoldalú és a kétoldalú kormányközi együttműködések 
tekintetében.  
Az EMMI Igazgatásán megtervezett előirányzat szolgálja 

� az EU tagállamaként való működéshez, ezen belül az Európai Unió döntéshozatali 
folyamataiban történő részvételhez, a tanácsi és bizottsági munkacsoport üléseken, szakértői 
bizottsági üléseken, az Európai Unió szerveivel történő tárgyalásokon, illetve 
konferenciákon, értekezleteken való részvételhez szükséges külföldi kiküldetések 
finanszírozását;  

� az EU tagságból eredő ügyek intézéséhez szükséges személyi feltétel biztosítását 
(szaktanácsadás végzése); 

� az európai uniós tagsághoz, illetve a többoldalú és kétoldalú kormányközi 
együttműködésekhez kapcsolódó hazai rendezvények szervezését, támogatását 
(magyarországi rendezvények, konferenciák, munkacsoport ülések rendezése);   

� a kétoldalú együttműködések keretében külföldi delegációk, szakértők fogadásának 
finanszírozását.    

Az EMMI Igazgatása költségvetésében kerülnek biztosításra az „Év Kórháza 2012.” pályázat 
díjátadásával kapcsolatos kiadások, valamint a határon túli magyarok egészségügyi ellátását 
koordináló Értékelő Bizottság működtetésének fedezete. 

Az EMMI Igazgatásának költségvetése tartalmazza a jogelőd Egészségügyi Minisztérium és a 
Dräger Medical AG&Co. KGaA között született szerződés szerinti altató-, lélegeztetőgép, monitor 
bérlésével összefüggő kiadások fedezetét. 
 

Szociális ágazat 

Az EMMI Igazgatása költségvetésén keresztül biztosítja a szociális ágazat  
� az Országos Fogyatékosügyi Tanács működési kiadásaival kapcsolatban felmerült költségek 

finanszírozásához szükséges pénzeszközt továbbá, 
� Magyarország nemzetközi szervezetekben betöltött tagságával kapcsolatos tagdíjak 

fedezetét: az UNICEF részére fizetendő 2013. évi rendes hozzájárulást (a Magyar 
Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között fejlesztési 
együttműködésről szóló Keretmegállapodás alapján (kihirdette a 22/2009. (II. 6.) Korm. 
rendelet), az Európai Ifjúsági Alap és az Európai Ifjúsági Kártya Részegyezmény 
költségvetéséhez való hozzájárulást, 

� a Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetését a Magyar Köztársaság Kormánya és az 
Európa Tanács közötti 1996/19. Nemzetközi Szerződés alapján, 

� a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és más fogyatékosságügyi pályázatok lebonyolítói díját, 
� család- és népesedéspolitikai feladatokkal, idősügyi programokkal, megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos megbízási és vállalkozói szerződések 
költségeit. 

 

Sport ágazat 

A 2013. költségvetési évben az EMMI Igazgatásról kerül biztosításra: 
� a sportszakember-képzéssel összefüggő jegyzetek, tanulmányi segédletek, továbbá a 

szakképesítések központi programjai (tantervek) kidolgozásának, a szakmai vizsgák országosan 
egységes szóbeli tételeinek és írásbeli feladatainak, ezek értékelő lapjai kidolgozásának, 
valamint a továbbképzések megszervezéséhez az országos vizsgaelnöki és az országos szakértői 
névjegyzékben szereplő szakemberek tevékenysége anyagi elismerésének fedezete; 
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� a sportteljesítmények elismerése, megbecsülése szakmai feladatra (érmek, serlegek, oklevelek, 
kitüntetések finanszírozására) szolgáló forrás; 

� az állami, önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok felújításával és 
korszerűsítésével összefüggő feladatok, valamint a támogatások felhasználásával kapcsolatos 
ellenőrző és koordinációs feladatok ellátásához, továbbá a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztési 
programokhoz és projektekhez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátását szolgáló megbízási 
és vállalkozási szerződések forrása. 

 
2. cím Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 
 
2.1. alcím Állami szociális intézetek 

millió forintban, egy tizedessel 
2.1 alcím Állami szociális intézetek Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 2 123,6 281,1 1 842,5 525 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

6,8 0,0 6,8 0 

20/28/3 Gazdasági társaságok által 
ellátott szociális feladatok támogatása 

6,8 0,0 6,8 0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

-4,0 -4,0 0,0 0 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 0,0 0,0 0,0 0 
zárolás bázisba építése 0,0 0,0 0,0 0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0 0 

bevétel változás ei. rendezés -4,0 -4,0 0,0 0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0 0 

Többlet (jogcímenként) 8,3 0,0 8,3 0 
pedagógus életpálya bevezetése 8,3 0,0 8,3 0 

2013. évi javasolt előirányzat 2 134,7 277,1 1 857,6 525 
 
Általános feladatok 
A címhez tartozó intézmények fogyatékos személyeket ellátó, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó, tartós 
bentlakásos intézmények, amelyek alap- és szakosított szociális ellátást biztosítanak a szolgáltatást 
igénybe vevő ellátottak számára. Az intézmények országos illetékességgel működnek és a 
következő tevékenységeket végzik:  
A fogyatékos személyek részére komplex rehabilitáció nyújtása, oktatásuk, rehabilitációs célú 
foglalkoztatásuk megszervezése, illetve lakókörnyezetükbe történő visszatérésük előkészítése. 
Feladatuk továbbá a súlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek szociális ellátása, tartós 
bentlakás biztosítása, intézményi ápolása, gondozása, fejlesztő célú foglalkoztatása. 
A Vakok Állami Intézete a látássérültek részére elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetek 
pályázati támogatásában lebonyolítói feladatokat is ellát. 
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2.2. alcím Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 
millió forintban, egy tizedessel 

2.2 alcím Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 3 584,3 180,8 3 403,5 994 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 50,0 0,0 50,0 0 

19. cím Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet 

50,0 0,0 50,0 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

2,7 2,7 0,0 -131 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 0,0 0,0 0,0  0 
zárolás bázisba építése 0,0 0,0 0,0  0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0  0 

bevétel változás ei. rendezés 2,7 2,7 0,0  0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0 -131 

Többlet (jogcímenként) 8,4 0,0 8,4 0 
pedagógus életpálya bevezetése 8,4 0,0 8,4  0 

2013. évi javasolt előirányzat 3 645,4 183,5 3 461,9 863 

 

Általános feladatok 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírásai 
alapján a címhez tartozó javítóintézetek és speciális gyermekotthonok állami feladatot látnak el. 
A javítóintézetek a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt, vagy oda előzetes letartóztatásba 
helyezett fiatalkorú bűnelkövetők javító intézeti nevelése mellett gondoskodnak a fiatalok iskolai 
oktatásáról, képzéséről. A minisztérium speciális gyermekotthonai otthont nyújtó ellátást 
biztosítanak a gyermekvédelmi gondoskodásban élő kiskorúak, a súlyos pszichés tüneteket mutató 
(disszociális, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő), súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási 
zavarokkal küzdő átmenetileg, vagy tartósan nevelt kiskorúak számára, továbbá a korábban 
gyermekotthonban elhelyezetett fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosítanak. Az 
intézmények feladataként jelenik meg továbbá a menedékkérő, kísérő nélküli kiskorúak 
elhelyezése.  
 
 
2.3. alcím Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 

millió forintban, egy tizedessel 
2.3 alcím Szociális és gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti feladatellátás és irányítás 

intézményei 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0  
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 0,0 0,0 0,0   
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0   

467



Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

60 284,2 23 031,3 37 252,9 15 710 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 0,0 0,0 0,0   
zárolás bázisba építése 0,0 0,0 0,0   
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0   

bevétel változás ei. rendezés 0,0 0,0 0,0   
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0   
alrendszerek közötti "0" szaldó 

átrendezések 
60 284,2 23 031,3 37 252,9 15 710 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0   
2013. évi javasolt előirányzat 60 284,2 23 031,3 37 252,9 15 710 
 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakterületeken az állami feladatellátás kibővül, az 
ellátások finanszírozásának lebonyolítása megváltozik. A feladatellátást biztosító szakellátó 
intézmények finanszírozását szolgálja az előirányzat.   
 
3. cím Megyei intézményfenntartó szervek, önkormányzattól átvett intézmények 
3.1 alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények 

millió forintban, egy tizedessel 
3.1 alcím Megyei intézményfenntartó szervek, 

átvett intézmények 
Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0   
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 0,0 0,0 0,0   
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0  

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

133 815,4 36 487,1 97 328,3 33 516 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 133 815,4 36 487,1 97 328,3 33 516 
zárolás bázisba építése 0,0 0,0 0,0   
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0   

bevételi ei. változása 0,0 0,0 0,0   
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0   

Többlet (jogcímenként) 10 300,0 0,0 10 300,0 0 
pedagógus életpálya bevezetése 4 300,0 0,0 4 300,0   
MIK működési hiány rendezése 6 000,0   6 000,0   

2013. évi javasolt előirányzat 144 115,4 36 487,1 107 628,3 33 516 
 
Oktatási ágazat 
A megyei fenntartású közoktatási intézmények 2012. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek. Az 
állami által fenntartott intézmények szakmai irányítása és gazdálkodása a megyei 
intézményfenntartó központokon (MIK) keresztül történt már 2012. évben is. A 2013. évi 
előirányzat tartalmazza a volt megyei fenntartású közoktatási intézmények fenntartásához 
szükséges támogatást. 
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Kulturális ágazat 
A Kormány megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények további fenntartásáról, 
valamint a települési önkormányzatok kötelező kulturális feladatairól szóló 1094/2012. (IV. 3.) 
számú határozata 1.4. pontja úgy rendelkezik, hogy a közművelődési feladatokat a jövőben az 
emberi erőforrások minisztere irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv lássa el. A feladat 
ellátásához szükséges források az előirányzat részét képezik.  

A 2011. december 31-ével bezárólag megyei önkormányzatok által fenntartott intézmények, így a 
megyei levéltárak is állami tulajdonba kerültek, fenntartásukat a MIK-ek vették át. A 1107/2012. 
(IV. 11.) Korm. határozatban a megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba történő 
beolvadásáról döntött azzal, hogy feladataikat az átvevő intézmény Magyar Nemzeti Levéltár néven 
lássa el. Az előirányzat tartalmazza az átvett feladatok támogatását. 

Szociális ágazat 
Az állami feladatellátási kötelezettség alapján a szakosított szociális ellátást nyújtó 
intézményrendszer megszervezését, finanszírozását, fenntartói feladatait a MIK-ek látják el. Az 
általuk fenntartott intézmények, illetve a feladat ellátási szerződéssel kiszervezett intézmények 
működési költségeit és feladatellátáshoz szükséges fenntartói, szolgáltatásszervezési és egyéb 
működési költségeket tartalmazza az előirányzat.  
 
 
 
3.2 alcím Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények 
 
Az Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények cím költségvetési 
javaslata 2 032,7 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 72,0 millió forint bevétel és 
1 960,7 millió forint támogatás finanszíroz. Az engedélyezett létszám 461 fő. 
 

         millió forintban, egy tizedessel 
3.2 alcím Esztergom Város 

Önkormányzatától állami fenntartásba vett 
intézmények 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 2 052,5 72,0 1 980,5 461 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

0,0 0,0 0,0 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat (tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

-19,8  -19,8  

fejezetek közötti "0" szaldós 
átrendezések 

0,0 0,0 0,0 0 

zárolás bázisba építése -19,8  -19,8  
bevételi ei. változása 0,0 0,0 0,0 0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0 0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 2 032,7 72,0 1 960,7 461 
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4. cím Egyéb kulturális intézmények 
millió forintban, egy tizedessel 

4. cím Egyéb kulturális intézmények Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 4 126,4 1 910,5 2 215,9 469 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

-50,1 0,0 -50,1 0 

20/12/7/4 Világörökségi törvényből 
adódó feladatok ellátása 

133,0 0,0 133,0  0 

20/28/2 Gazdasági társaságok által 
ellátott kulturális feladatok támogatása 

-183,1 0,0 -183,1  0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

-167,3 -152,2 -15,1 64 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések -3,1 0,0 -3,1  0 
zárolás bázisba építése -12,0 0,0 -12,0  0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0  0 

bevételi ei. változása -152,2 -152,2 0,0 13 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0 51 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 3 909,0 1 758,3 2 150,7 533 

Általános feladatok 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal látja el a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvényben megfogalmazott kulturális örökségvédelmi szakmai és az e törvényből, valamint más 
jogszabályokból (különösen: építésügyi, mozgóképszakmai, előadó-művészeti) adódó hatósági 
feladatokat. Ellátja a Kulturális Örökség Napjai rendezvény országos koordinátori feladatait, 
szervezi a program-sorozatot, ezen kívül az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása következtében a KÖH 
Előadó-művészeti Osztályán ellátja a nyilvántartási, hatósági ellenőrzési, eljárásügyi, döntés-
előkészítési, adatszolgáltatási, szakértői feladatokat. 
 
A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága költségvetési támogatása az uniós projekt-támogatások 
bevonásával lehetővé teszi, hogy az általa kezelt műemlékeket megfelelő színvonalon működtesse, 
és kulturális célokra hasznosítsa.  
 
A Hagyományok Háza a népzenei, néptáncos és népi kézműves hagyaték megőrzésének, 
ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott közművelődési és közgyűjteményi 
feladatokat is ellátó művészeti intézmény. 2013-ban kiemelt jelentőségű feladatuk lesz az Amerikai 
Egyesült Államok legnagyobb, kéthetes folkfesztiválján, a Folklife fesztiválon történő részvétel. 
 
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus szakmai háttérintézményként első 
sorban országos módszertani, szakmai szolgáltató- és tanácsadó feladatokat lát el, működteti az 
ERIKANET internetes közművelődési portált, 2011. évtől ellátja a „Minősített Közművelődési 
Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásával kapcsolatos feladatokat, 
továbbá művészeti szakvéleményezői és támogatási tevékenységet végez, képzőművészeti és 
köztéri támogatási programokat valósít meg.  
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A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben 
meghatározott, továbbá az EMMI egyes, kulturális célú fejezeti kezelésű előirányzataihoz 
kapcsolódó pályázatkezelési feladatokat lát el. 
 
2013. évi új feladatok 
� Szükségessé vált a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus teljes szervezeti, 

működési és tartalmi átalakítása. Olyan országos szerepkörű nemzeti intézménnyé kell válnia, 
amely képes integrálni a magyar közművelődés irányzatait, képes a közművelődési 
intézményrendszer megújításának, a kulturális gazdaságfejlesztés irányába történő 
paradigmaváltásnak a levezényelésére, és alkalmas a megyei közművelődési feladatellátó 
szervezetek intézeti működtetésére.  

� A kultúráért felelős miniszter a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényből eredő 
egyes feladatait (így többek között az előkészítő szakmai munkálatok, a kezelési tervek 
kidolgoztatása, elkészítésének koordinációja, a szakmai és társadalmi egyeztetések lefolytatása, 
a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzéke felülvizsgálatának szakmai feladatai, 
koordinációja) egy operatív végrehajtó apparátus, ún. Titkárság útján látja el. Ez utóbbi 
Titkárság a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságának Titkárságát a testület fennállásáig 
működtető Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szervezeti egységeként működik.  

 
5. cím Egyetemek, főiskolák 

millió forintban, egy tizedessel 
5. cím Egyetemek, főiskolák Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 425 672,9 268 137,0 157 535,9 52 214 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0  0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

13 965,5 15 174,5 -1 209,0 -434 

fejezetek közötti "0" szaldós 
átrendezések 

0,0 0,0 0,0  0 

zárolás bázisba építése -1 209,0 0,0 -1 209,0  0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0  0 

bevételi ei. változása 15 174,5 15 174,5 0,0 65 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0 -499 

Többlet (jogcímenként) -21 627,7 0,0 -21 627,7 0 
Széll Kálmán Terv végrehajtása 

felsőoktatásban -23 400,0 
 

0,0 
 

-23 400,0 
  
0 

pedagógus életpálya bevezetése 972,3 0,0 972,3  0 
PPP kiadásai 800,0   800,0   

2013. évi javasolt előirányzat 418 010,7 283 311,5 134 699,2 51 780 
 
 
Általános feladatok 
Az egyetemek, főiskolák folyamatosan megújuló, versenyképes és rugalmas, a piaci igényekhez 
alkalmazkodó képzést kínálnak. Az egyes tudományágakban és a szakindítási engedéllyel 
rendelkező szakokon felsőoktatási szakképzést indíthatnak és folytatnak nappali, esti és levelező 
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tagozaton. Országos és nemzetközi beiskolázással képeznek szakembereket a munkaerőpiacra. 
Feladatuk a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerinti felnőttképzés 
folytatása is. 
Az integrált felsőoktatási intézmények az EU országaiban folyó képzés tartalmával és módszereivel 
összhangban arra törekednek, hogy a felsőfokú szakemberképzésben betöltött szerepüket megőrizve 
folyamatosan emeljék az oktatás színvonalát és az integráció eredményeként létrejött, széleskörű 
szellemi kapacitással hozzájáruljanak a magyar, illetve a közép-kelet-európai gazdaság 
fejlesztéséhez. 
Kutatási és szakértői tevékenységüket az oktatás szempontjaival összhangban alakítják ki, 
hangsúlyozva ezek szoros kapcsolatát az oktatók egyéni fejlődésével és a tananyag 
korszerűsítésével.  
A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével hozzájárulnak a 
hallgatók értelmiségi létre történő felkészítéséhez.  
 
Az egyetemi, főiskolai képzésről a többciklusú képzésre történő átállás 2011. évben befejeződött, 
előkészítés befejezését követően 2013. évtől indulhat az új, felsőoktatási szakképzés valamint az új, 
egységes osztatlan tanárképzés. A hallgatói létszám belső szerkezetének változásaként arányaiban 
növekszik a költségigényesebb informatikai, műszaki és természettudományos szakokon tanulók 
száma. 
 
 
6. cím Egyéb oktatási intézmények 

millió forintban, egy tizedessel 
6. cím Egyéb oktatási intézmények Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 5 535,2 2 346,0 3 189,2 295 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

29,8 0,0 29,8 0 

20/2/3 Közoktatási célú 
humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 

16,0 0,0 16,0  0 

20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai 13,8 0,0 13,8  0 
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

-525,6 -500,0 -25,6 4 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések -7,9 0,0 -7,9  0 
zárolás bázisba építése -17,7 0,0 -17,7  0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0  0 

bevételi ei. változása -500,0 -500,0 0,0  0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0 4 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0  0 
2013. évi javasolt előirányzat 5 039,4 1 846,0 3 193,4 299 
 
Általános feladatok 
Az Oktatási Hivatal a közoktatás tekintetében érettségi vizsgák megszervezését és lebonyolítását, 
országos szakmai ellenőrzést, országos mérést, értékelést végez, nemzetközi méréseket bonyolít le, 
középfokú beiskolázással, felvételi eljárással, tanulmányi versenyek szervezésével kapcsolatos 
feladatokat lát el. 
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Ellátja a tankönyvvé nyilvánítással, a tankönyvjegyzékkel és akkreditált kerettantervekkel 
kapcsolatos hatósági feladatokat; a közoktatási szakértői tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, a 
pedagógus-továbbképzés akkreditációját, a diákigazolványok nyilvántartásához kapcsolódó 
feladatokat, a NAFI (nem állami fenntartású intézmények) informatikai rendszer működtetését, 
üzemeltetését.  
 
A felsőoktatás tekintetében ellátja a felsőoktatási intézmények regisztrációjával kapcsolatos 
hatósági feladatokat, működteti a Felsőoktatási Információs Rendszert, ellátja a felsőoktatási 
felvételi eljárással kapcsolatos, valamint a felsőoktatási intézmények által használt nyomtatványok 
előállításával és forgalomba hozatalával összefüggő feladatokat.  
A Hivatal ellát további regisztrációs feladatokat is: például ekvivalencia központként végzettségek, 
képesítések elismerése, honosítása; államilag elismert nyelvvizsga központok ellenőrzése, 
akkreditációja. 
A Hivatalnak a szakképzés szakmai vizsgáinak megszervezésével kapcsolatos engedélyezési és 
ellenőrzési feladatai is vannak. 
A Hivatal feladatai közé tartozik a 2012/2013. tanévi országos kompetenciamérés lebonyolítása; a 
szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményének felülvizsgálata; a Nemzeti Tehetség 
Program megvalósításával összefüggő feladatok. 
 
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet jogszabályban meghatározott közfeladata elsődlegesen a 
Nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján meghatározott közoktatás-szolgáltatás, valamint 
ellátja a felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatás-szolgáltatási feladatokat. Végzi az 
ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési feladatokat és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény értelmében a feladatkörébe 
tartozó könyvtári és múzeumi kulturális közfeladatokat. 
 
2013. évi új feladatok 
Jogszabály alapján közreműködik a Nemzeti Tehetség Program megvalósításával összefüggő 
feladatokban; ellátja az érettségi vizsgákkal kapcsolatos központi fejlesztések meghatározó részét, 
fejlesztési feladatot lát el a Nemzeti Alaptanterv nemzeti köznevelési törvény által előírt 
felülvizsgálatában, átdolgozásában és a közoktatási reform bevezetését támogató kerettantervek 
kifejlesztésében; ellátja az Arany János Programiroda koordinációs feladatainak támogatását, 
amivel a három, jogszabályokban meghatározott program országos koordinálása is megvalósul; 
szervezi a környezettudatos oktatási programok, különösen az Ökoiskola programot; megszervezi 
az "Ökoiskola" című pályázatot. 
 
Magyarországnak az EURYDICE Programban való részvétele Európai Uniós tagállami 
kötelezettség. Az EURYDICE hazai irodája részt vesz a szakpolitikai döntéshozatal kialakításában 
megbízható, könnyen összehasonlítható háttér-információk biztosításával Európa 32 országának 
oktatási rendszeréről általánosságban, valamint az egyes aktuális és kulcsfontosságú oktatáspolitikai 
kérdésekről, trendekről tematikus megközelítésben.  
 
Az OFI meghatározó feladatai bővültek a Felsőoktatási Tervezési Tanács feladatkörével, továbbá 
kiemelt feladatai közé tartozik az érettségi vizsgafejlesztés, amely különösképpen a 
vizsgakoncepció, vizsgatárgyak körének, a vizsgaszintek és vizsgaformák átalakítási, 
továbbfejlesztési munkálatait jelenti.  
 
Az Arany János Programiroda ellátja a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programmal, az Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Programmal és a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Kollégiumi Programmal kapcsolatos feladatokat: 

� a program tanácsadó testületeinek, illetve a Kollégiumi Program(ok) mentorhálózatainak a 
működtetése és kapcsolattartás az érintett egyesületekkel; 
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� a programok fejlesztése, projektek megvalósítása és működtetése; 
� a programok országos tanévnyitó konferenciáinak és az országos Arany János 

tehetséggondozó konferenciájának megszervezése; 
� a programok iskolai, kollégiumi megvalósulásának szakmai ellenőrzésére; 
� az intézményekkel és a fenntartóikkal való kapcsolattartás. 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium között érvényben lévő 
környezeti nevelési Együttműködési Megállapodásban nevesített Ökoiskola Program és Hálózat 
szakmai megvalósítása az OFI feladata.  
 
 
7. cím Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 

millió forintban, egy tizedessel 
7. cím Egészségügyi Engedélyezési és 

Közigazgatási Hivatal 
Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 3 965,2 220,0 3 745,2 50 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

1 199,3 0,0 1 199,3 0 

20/22/20 Egészségügyi szakképzési 
(rezidens) rendszer működésének támogatása 

1 199,3 0,0 1 199,3  0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

32,0 32,0 0,0 0 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 0,0 0,0 0,0  0 
zárolás bázisba építése 0,0 0,0 0,0  0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0  0 

bevétel változás ei. rendezés 32,0 32,0 0,0  0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0  0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0  0 
2013. évi javasolt előirányzat 5 196,5 252,0 4 944,5 50 
 
Általános feladatok 
Feladatkörébe tartozik az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogszabályok szerinti 
nyilvántartások vezetése, hatósági, ellenőrzési feladatok ellátása, továbbá az egészségügyi szakértői 
engedélyek, gyógyászati felhasználást szolgáló kábítószerek és pszichotrop anyagokkal végzett 
tevékenységek engedélyeinek kiadása, a külföldön szerzett egészségügyi diplomák, 
szakképesítések, felsőfokú szakirányú szakképesítések elismerése, honosítása.  
Fentieken túlmenően a Hivatal azokban az ügyekben, amelyekben első fokon az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal, az országos tisztifőorvos vagy az országos tisztifőgyógyszerész jár el, ellátja 
a másodfokú eljárás lefolytatásával kapcsolatos feladatokat. 
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás szintén a Hivatal 
feladatkörébe tartozik. Ezen kívül ellátja az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel 
kapcsolatos pályáztatás lebonyolításával és a szakképzés költségvetési forrásának a kezelésével 
kapcsolatos, valamint az egészségügyi ágazatba tartozó szakképesítések tekintetében a vizsgaelnöki 
névjegyzékkel, továbbá a szakmai vizsgabizottság elnökének megbízásával kapcsolatos feladatokat 
is. 
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8. cím Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 
millió forintban, egy tizedessel 

8. cím Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 0 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 1 267,0 335,0 932,0 129 

10.2 alcím Gyógyító-megelőző ellátás 
intézeteiből kiemelve 

1 267,0 335,0 932,0 129 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

-100,2 0,0 -100,2 0 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 0,0 0,0 0,0  0 
zárolás bázisba építése -100,2 0,0 -100,2  0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0  0 

bevétel változás ei. rendezés 0,0 0,0 0,0  0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0  0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0  0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 166,8 335,0 831,8 129 

Általános feladatok 
Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet alapfeladata az egészségügyi stratégiai tartalékok 
tárolása, valamint az egészségügyi adatok kezelése az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód 
nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 
29.) Korm. rendelet alapján. 
 
9. cím Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) 
 
A TKKI a statútumban meghatározott szakmapolitikai célok közül a társadalmi felzárkózást 
szolgáló lehetőségek felkutatásában, a társadalmi felzárkózás politika eszközeinek alkalmazásában, 
a társadalmi kohézió erősítésében, az esélyegyenlőség elvű felzárkózás-politika kialakításában vesz 
részt. 
 
Feladata a társadalmi felzárkózást szolgáló, európai uniós társfinanszírozású EU-s kiemelt projektek 
előkészítése, a telep-rehabilitációs modellprogramok végrehajtása, a közfoglalkoztatási programok 
képzésekkel való támogatása, valamint munkaerőpiaci és képzési szolgáltatások nyújtása a 
decentralizált foglalkoztatási programokban. Ezen túl önerős vállalati képzések és vizsgáztatások, 
munkaerőpiaci tanácsadás, munkaerőpiaci szolgáltatások megszervezése és lebonyolítása is a 
feladatai között szerepel. A társadalmi felzárkózási feladatok hatékony ellátása érdekében stratégiai 
partnerség került kiépítésre az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal és roma 
szervezetekkel.  
 
Megkezdődött a módszertani és kutatási feladatok koordinált végrehajtása. Módszertani útmutató 
készül a telepprogramok végrehajtását segítendő, továbbá felnőttkori reprezentatív 
kompetenciamérés került végrehajtásra. A TKKI nagy súlyt fektet a nemzetközi kapcsolatok 
kiépítésére, mely alapján létrejöhet a kárpát-medencei egységes felnőttképzési tér. 
 
Foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek:  
- szociális adatbázis alapján tájékozódás az érintett területeken élő célcsoport-tagok számáról, 
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összetételéről, ellátottságáról, bevonási lehetőségeiről,  
- az érintett lakosság demográfiai, szociológiai, oktatási, foglalkoztatási, lakhatási, egészségügyi 

mutatóinak összegyűjtése, elemzése, 
- a régióban jelen lévő potenciális foglalkoztatók adatbázisának kialakítása, 
- a beruházások feltérképezése, folyamatos nyomon kísérése,  
- a beruházások munkaerőigényének feltérképezése, a munkáltató igényei, illetve a pályázati 

kiírásban foglalt előírások alapján munkakör-elemzés készítése, 
- a munkáltatók felkészítése a foglalkoztatásra, 
- az érintett egyének felkészítése a foglalkoztatásra (mentálhigiénés tanácsadás, 

személyiségfejlesztő, kommunikációs és álláskeresési tréning formájában), majd szükség szerint 
mentori segítségben részesítése, 

- a foglalkoztatás nyomon követésének, monitoring tevékenységének kidolgozása, informatikai 
rendszer kialakítása, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási lehetőségek, valamint az egyes 
foglalkoztatási formák (tipikus és atipikus formák; tranzitfoglalkoztatás, önfoglalkoztatás, 
időszakos foglalkoztatás) gyakorlatának feltérképezése, az ezekről szóló tájékoztatók 
megszervezése, 

- a közfoglalkoztatás rendszerének áttekintése és kapcsolódás a támogatási lehetőségekhez,   
- foglalkoztatást elősegítő pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
Képzési tevékenység  

a) képzések lebonyolítása: 
- 8 általános iskolai végzettség megszerzésére irányuló képzés, 
- munkaerő piaci tréning, 
- személyiségfejlesztő tréning, 
- betanító jellegű képzések, 
- szakmai képzések (munkakör betöltésére irányuló -, akkreditált -, OKJ-s képzés). 

b) a területi felzárkózási feladatokon kívül végzett képzési tevékenység: 
- regisztrált álláskeresők részére szervezett képzések,  
- önköltséges képzések szervezése, 
- munkaviszonyban állók számára szervezett képzések szervezése, 
- szakképzési hozzájárulás terhére történő képzések szervezése, 
- pályázati úton megvalósuló képzések szervezése (TÁMOP, GOP, ROP, TIOP, EU-s 

pályázatok), 
- Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott képzések lebonyolítása, 
- közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása.  

c) vizsgáztatási tevékenység: 
- akkreditált képzéseket lezáró belső vizsgák lebonyolítása, 
- OKJ-s képzéseket lezáró szakmai vizsgák (saját képzés esetén), 
- vizsgaszervezési tevékenység (OKJ-s képzések és ECDL vizsgák vonatkozásában). 

 
A képzések kimenetét tekintve a tevékenysége az alábbiakra vonatkozik: 
- látogatási igazolással záródó képzések (tréningek), 
- akkreditált képzések (nyelvi, szakmai), melyek eredménye látogatási igazolás vagy 

tanúsítvány (nyelvi képzések esetén a vizsga külső vizsgaszervező intézménynél valósul meg), 
- hatósági jellegű képzés,  
- OKJ-s képzések, melyek végeredménye sikeres szakmai vizsga esetén: OKJ bizonyítvány. 

A foglalkoztatás akadályoztatásával közvetlenül összefüggő hátrányok leküzdése érdekében a 
társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatok:  
- a helyi projektek különböző programelemeinek segítése, 
- a helyi szinten elérhető humán szolgáltatások felmérése,  
- saját, valamint a térségben elérhető kapacitásokra építve a korábban nem elérhető humán 

szolgáltatásokhoz történő hozzáférés elősegítése, 
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- rendszeres információnyújtás, konzultációs lehetőség biztosítása a helyi szervezetek és a 
felzárkózási programokban résztvevő települések önkormányzatai számára a további helyi 
fejlesztésekhez (pl. pályázati információk, tanácsadás), 

- a programba bevont külső együttműködő partnerek és szolgáltatók felkészítése, 
- a helyi programok működésére vonatkozó eljárások kialakítása,  
- folyamatos szakmai, módszertani és adminisztrációs háttér nyújtása a helyi projektek számára. 

 
Humán szolgáltatások biztosítása: 
A nyújtott szolgáltatások célja egyrészt a munkahelyteremtés, a munkához, valamint a megfelelő 
munkaerőhöz jutás, a munkahely megtartását segítő szolgáltatások nyújtása (munkaerő piaci 
szolgáltatások), másrészt a felnőttképzési tevékenységgel érintett egyének minél teljesebb körű 
kiszolgálása (felnőttképzési szolgáltatások), harmadrészt akkreditált programok megvalósítása a 
hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében.  
 
A TKKI költségvetési javaslata 4 429,2 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 
3 483,8 millió forint bevétel és 945,4 millió forint támogatás finanszíroz. Az engedélyezett létszám 
390 fő. 
 

         millió forintban, egy tizedessel 
9. cím Türr István Képző és Kutató Intézet Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 4 497,1 3 483,8 1 013,3 390 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

-1,7 0,0 -1,7  

KIM-NFM 1137/2012. (V. 3.) Korm. 
határozat NTG költségei 

-1,7 0,0 -1,7  

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat (tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

-66,2 0,0 -66,2  

fejezetek közötti "0" szaldós 
átrendezések 

0,0 0,0 0,0 0 

zárolás bázisba építése -66,2 0,0 -66,2  
bevételi ei. változása 0,0 0,0 0,0 0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0 0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 4 429,2 3 483,8 945,4 390 
 
10. cím Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 
 
10.1. alcím Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

millió forintban, egy tizedessel 
10.1 alcím Gyógyszerészeti és Egészségügyi 

Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 
Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 9 786,0 8 014,9 1 771,1 610 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 0,0 0,0 0,0 0 
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Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0  0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

273,4 300,0 -26,6 84 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 0,0 0,0 0,0  0 
zárolás bázisba építése -26,6 0,0 -26,6  0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0  0 

bevétel változás ei. rendezés 300,0 300,0 0,0  0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0 84 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0  0 
2013. évi javasolt előirányzat 10 059,4 8 314,9 1 744,5 694 
 
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. 
rendeletével, az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetnek, az Egészségügyi Szakképző és 
Továbbképző Intézetnek, az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek, valamint az Országos 
Szakfelügyeleti Módszertani Központnak az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai 
Intézetbe történő beolvasztásával, és ezzel egyidejűleg a befogadó szervezet nevének módosításával 
2011. május 1-jei hatállyal hozta létre.  
Az Intézet egyrészt ellátja az jogelődintézmények feladatait, másrészt módszertani intézményként 
funkcionál mindazon feladatok tekintetében, amelyek a Kormány által megtárgyalt Semmelweis 
Tervben, valamint az azzal összefüggésben az 1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozatban az 
egészségügyi ellátórendszer szervezeti átalakításával, a betegút-szervezéssel függnek össze, továbbá 
intézményfelügyeleti, intézményfenntartói feladatokat lát el a tárca irányítása alá tartozó 
egészségügyi intézmények felett. 
Az egészségügyi szakdolgozók támogatott továbbképzéséhez kapcsolódó feladatokat 2012. évtől a 
GYEMSZI látja el. 
 
 
10.2. alcím Gyógyító- megelőző ellátás intézetei 

millió forintban, egy tizedessel 
10.2 alcím Gyógyító-megelőző ellátás intézetei Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 279 397,7 277 930,4 1 467,3 46 153 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) -1 317,0 -335,0 -982,0 -129 

8. cím Egészségügyi Készletgazdálkodási 
Intézet 

-1 267,0 -335,0 -932,0 -129 

16. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal -24,5 0,0 -24,5 0 
17. cím Országos Vérellátó Szolgálat -25,5 0,0 -25,5 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

88 202,1 88 146,1 56,0 18 093 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 1 545,0 1 489,0 56,0 388 
zárolás bázisba építése 0,0 0,0 0,0 0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0 0 
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bevétel változás ei. rendezés 859,2 859,2 0,0 498 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0 6 
szervezeti változásból adódó 

átrendeződés 
85 797,8 85 797,8 0,0 17 201 

kerekítés 0,1 0,1 0,0 0 
Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 366 282,8 365 741,5 541,3 64 117 
 
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 
értelmében a megyei önkormányzatoknak az általuk ellátott fekvőbeteg-szakellátásokhoz és 
integrált járóbeteg-szakellátásokhoz kapcsolódó vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei 
önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga, valamint a 
Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni 
értékű joga, valamint a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő jogi személyiséggel rendelkező 
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (a megyei önkormányzat tulajdoni hányada 
erejéig) 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerültek. A törvény elrendelte továbbá a fekvőbeteg-
szakellátási kapacitások és ellátási területek újraosztását, meghatározva annak szempontjait.  

Az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. 
törvény rendelkezett - a 2011. évi CLIV. törvény analógiájára - az Esztergomi Városi 
Önkormányzat intézményeinek, valamint az ezen intézményekkel kapcsolatos vagyon és vagyoni 
értékű jogok, továbbá az intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói jogok és kötelezettségek 
állam általi átvételéről. 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel átrendezésre 
kerültek az állami és az önkormányzati feladatok. A törvény rendelkezései a települési 
önkormányzatok kötelező feladataként csak az egészségügyi alapellátást, az egészséges életmód 
segítését célzó szolgáltatásokat határozták meg, azaz a járó- és fekvőbeteg-szakellátási tevékenység 
kikerült az önkormányzatok kötelező feladatainak köréből.  
 
Az önkormányzati feladatok változásával összhangban a 2012. évi XXXVIII. törvény alapján a 
települési önkormányzatok tulajdonában és fenntartásában lévő, a törvény 1. mellékletben felsorolt 
egészségügyi intézmények, valamint az ezen intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és 
vagyoni értékű jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban levő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) 
tulajdonjogokat, továbbá az intézményekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, valamint a 
törvény 2. mellékletben felsorolt intézmények által az átvett feladat ellátásához bármilyen jogcímen 
használt, önkormányzati tulajdonban lévő vagyon 2012. május 1-jével a magyar államra a törvény 
erejénél fogva átszállt. Átvételre került és a magyar államra szállt át az átvett feladat ellátását végző 
vagy a feladat ellátásában közreműködő, a települési önkormányzat vagy az átvett intézmény által 
alapított, az átvett feladat végzésében közreműködő közalapítvány, alapítvány, és azok a gazdasági 
társaságok és egyéb gazdálkodó szervezetek, amelyek az átvett feladat ellátásában közreműködnek 
és részben (a tulajdoni hányad erejéig) vagy egészben a települési önkormányzat tulajdonában 
állnak. 
 
Az intézmények a szállítói tartozásukkal együtt kerültek átvételre. 
 
A törvényi és rendeleti feltételek megteremtésével a megyei, fővárosi egészségügyi intézmények 
állami tulajdonba és fenntartásba vételével az elmúlt 20 év legnagyobb mértékű szervezeti 
átalakítása valósult meg, amely elősegíti egy gazdaságosabb és hatékonyabb fekvő- és járóbeteg 
ellátási struktúra működtetését. 
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Az önkormányzati egészségügyi intézmények állami tulajdonba és fenntartásba vételével: 
− az önkormányzati adósságállomány konszolidációja megvalósult, ezáltal az egészségügyi ágazat 

nagymértékben hozzá tud járulni az ország versenyképességének javításához, 
− a nyújtott szolgáltatások, az intézményfenntartás és intézményfelügyelet tekintetében 

biztosítható az egységes módszertani irányítás, 
− megvalósítható a fekvő- és járóbeteg ellátás országos szintű ellátásszervezés, a térségi szintű 

betegútszervezés, ezáltal az egységes, minőségi ellátásokhoz való hozzáférésen alapuló 
ellátórendszer működtetése. 

 
 
11. cím Közgyűjtemények 

millió forintban, egy tizedessel 
11. cím Közgyűjtemények Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 15 633,6 7 430,7 8 202,9 2 343 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

-28,0 0,0 -28,0 0 

20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai 
feladatok - közgyűjtemények nemzeti 
értékmentő programja 

-28,0 0,0 -28,0 0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

-2 450,1 -2 404,7 -45,4 -1 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 0,0 0,0 0,0 0 
zárolás bázisba építése -45,4 0,0 -45,4 0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0 0 

bevételi ei. változása -2 404,7 -2 404,7 0,0 1 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0 -2 

Többlet (jogcímenként) 575,0 0,0 575,0 0 
Levéltárak integrációjával kapcsolatos 

feladatok 
100,0 0,0 100,0 0 

 Közgyűjteményekkel kapcsolatos 
feladatok 

475,0 0,0 475,0 0 

2013. évi javasolt előirányzat 13 730,5 5 026,0 8 704,5 2 342 
 
 
Általános feladatok 
A címhez tartozó muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak fenntartása és fejlesztése a 
kulturális javak széles körű hozzáférhetőségének biztosításával szolgálja a Kormányprogramban 
meghatározott feladatok megvalósítását.  
Az intézményrendszer általános feladata a közgyűjteményekben őrzött kulturális javak megőrzése, 
tudományos feldolgozása, megismertetése és közreadása, az intézmények tevékenységének 
fejlesztése, a muzeális intézmények kiállításai, a könyvtári és levéltári szolgáltatások korszerűsítése 
a 21. századi információs-kommunikációs technika alkalmazásával. 
 
A megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba történő beolvadásáról szóló 1107/2012. (IV. 
11.) Korm. határozat szerint 20 megyei levéltár beolvadásra került a Magyar Országos Levéltárba, 
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és feladataikat az átvevő intézmény, a 2012. június 1-jétől létrejött Magyar Nemzeti Levéltár látja 
el. A többletforrásból 100,0 millió forint biztosítja a Magyar Nemzeti Levéltár 2013. évi működési 
feltételeinek támogatását. 
 
12. cím Művészeti intézmények 

millió forintban, egy tizedessel 
12. cím Művészeti intézmények Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 8 337,0 2 237,0 6 100,0 798 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 0,0 0,0 0,0  0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0  0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

-1 423,7 300,0 -1 723,7 30 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 0,0 0,0 0,0  0 
zárolás bázisba építése -23,7 0,0 -23,7  0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés (Erkel Színház felújítása) 
 

-1 700,0 
 

0,0 
 

-1 700,0 
  
0 

bevételi ei. változása 300,0 300,0 0,0  0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0 30 

Többlet (jogcímenként) 4 408,7 0,0 4 408,7 153 
Erkel Színház működtetése 700,0 0,0 700,0 153 
pedagógus életpálya bevezetése 8,7 0,0 8,7 0 
 Operaházzal és az Operaházhoz tartozó 

Erkel Színház rekonstrukciójával kapcsolatos 
feladatok 

3 700,0 0,0  3 700,0 0 

2013. évi javasolt előirányzat 11 322,0,0 2 537,0 8 785,0 981 
 
Általános feladatok 
A Magyar Állami Operaház Budapest alaptevékenységébe többek között az alábbi fontosabb 
feladatok tartoznak:  

� az egyetemes opera- és balettművészeti alkotások, nemzeti alapintézménynek megfelelő 
magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzők 
műveire;  

� az opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatása, 
zenekari koncertek és egyéb művészeti rendezvények, események rendezése;  

� nemzetközi hírű operaénekesek és balett művészek vendégszerepeltetése;  
� az „Operaház Mesterművésze” díj, valamint az operaházi „Örökös tagság” gondozása;  
� új művek létrejöttének elősegítése és azok bemutatása;  
� az Operaház épületének – amely a nemzeti kulturális örökség, valamint a világörökség része 

–, valamint az Operaház történetének, működésének, tevékenységének a nagyközönség 
számára történő bemutatása;  

� a Magyar Állami Operaház Budapest birtokában lévő kulturális emlékek megőrzése, a 
műemlék épület fenntartása és gondozása;  

� az Operaház közönségkapcsolatainak folyamatos erősítése, különös tekintettel a vidéken 
élőkre, a határon túli magyarokra, a külföldi látogatókra, a műfaj új közönségének 
kinevelésére, valamint a törzsközönség megtartására és növelésére;  

� együttműködés a Budapesti Filharmóniai Társasággal;  
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� a Magyar Állami Operaház nemzetközi és hazai hírnevének erősítése érdekében külföldi és 
belföldi vendégszereplések szervezése, amennyiben ezek nem gátolják az évadterv alapján 
teljesítendő feladatok végrehajtását;  

� az opera- és a balettművészet utánpótlásképzésének részeként azoknak a fiatal 
művészeknek, akiket saját produkciójában kíván felléptetni, ösztöndíj biztosítása, 
mesterkurzusok szervezése, valamint a fiatal művészek színpadképességének fokozására 
képzés biztosítása a Magyar Állami Operaház énekstúdiójában, valamint balettkarában; 

� az állami tulajdonú, nagy értékű mesterhangszerek felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok 
ellátása; 

� az Operaházzal és az Operaházhoz tartozó Erkel Színház rekonstrukciójával kapcsolatos 
munkálatok végrehajtása. 

 
A Pesti Magyar Színház legfontosabb alapfeladatai az alábbiak: 

� a színpadi műfajok sokszínűségének változatos megjelenítése;  
� klasszikus és fél klasszikus drámai művek, magyar és külföldi kortárs színdarabok 

bemutatása;  
� a polgári színházeszmény megvalósítására törekedve műsorára tűzi és repertoárján tartja 

Európa és a világ korszerű, a polgári eszmeiséget tükröző színpadi műveit;  
� repertoárján kiemelt szerepet biztosít a magyar polgári fejlődés legjobb színpadi 

alkotásainak;  
� kiemelt figyelmet fordít a szép magyar beszéd gondozására;  
� színházművészeti szakképző iskolát – színész II. szakképzés – működtet.  

 
 
13. cím Sportintézmények 
13.1. alcím Nemzeti Sport Intézet 

millió forintban, egy tizedessel 
13.1 alcím Nemzeti Sport Intézet Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 206,0 6,0 200,0 20 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0  0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

-3,0 0,0 -3,0 0 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 0,0 0,0 0,0  0 
zárolás bázisba építése -3,0 0,0 -3,0  0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0  0 

bevételi ei. változása 0,0 0,0 0,0  0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0  0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0  0 
2013. évi javasolt előirányzat 203,0 6,0 197,0 20 
 
Általános feladatok 
A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. 
törvénnyel módosított, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény, valamint  a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, az olimpiai 
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járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, az állami sportinformációs rendszerről szóló 
166/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint a Nemzeti Sport 
Intézet által ellátandó feladatok, különösen a látvány-csapatsportágak támogatásával kapcsolatos új 
feladatok: az érintett sportszervezetek, szakszövetségek tájékoztatása, a sportfejlesztési program 
jóváhagyása, hatósági nyilvántartás vezetése, támogatási igazolások kiadásával összefüggő 
tájékoztatás, hatósági igazolás kiadása, jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének 
ügyintézése, előrehaladási jelentések feldolgozása, ellenőrzési tevékenység, záróbeszámolók 
elfogadása, a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő adatszolgáltatási tevékenység. 
 
 
13.2. alcím Nemzeti Sportközpontok 

millió forintban, egy tizedessel 
13.2 alcím Nemzeti Sportközpontok Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 5 675,3 1 963,0 3 712,3 598 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

60,0 0,0 60,0 6 

20/23/6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok 60,0 0,0 60,0 6 
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

281,3 337,0 -55,7 10 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 0,0 0,0 0,0  0 
zárolás bázisba építése -55,7 0,0 -55,7  0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0  0 

bevételi ei. változása 337,0 337,0 0,0 10 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0  0 

Többlet (jogcímenként) 3 664,0 0,0 3 664,0 0 
Tüskecsarnok 2 464,0 0,0 2 464,0  0 
Nemzeti Sportközpontok többlete (benne 

a Puskás Stadion) 
1 200,0 0,0 1 200,0 0 

2013. évi javasolt előirányzat 9 680,6 2 300,0 7 380,6 614 
 
Általános feladatok 
A Nemzeti Sportközpontok fő feladata az olimpiai központok működtetése és fejlesztése, az egyes 
sporttal kapcsolatos, kiemelt állami feladatok ellátásának elősegítése, az egyéb, állami tulajdonban 
lévő, az állami vagyon részét képező, vagyonkezelésébe, használatába, üzemeltetésébe adott, 
valamint egyes, az EMMI vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok – különösen sportlétesítmények – 
üzemeltetéséről, hasznosításáról, fejlesztéséről történő gondoskodás. 
 
 
2013. évi új feladatok 

A Nemzeti Sportközpontok a 2013. évben kiemelt feladatként tekint a 2016. évi olimpiára és 
paralimpiára való sportolói felkészülés infrastrukturális feltételeinek biztosítására. Ennek keretében 
a szükséges felújítások és karbantartások elvégzése és a sportolók felkészülésének teljes körű 
biztosítása a prioritás. További feladatot jelent a következő évek nemzetközi versenyeire és 
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eseményeire való felkészülés. Ennek keretében a Nemzeti Sportközpontok megvizsgálja az 
események lebonyolításhoz szükséges feltételeket, és amennyiben elengedhetetlen az adott 
létesítmény fejlesztése, felújítása, illetve eszközök beszerzése, akkor a jogszabályi 
követelményeknek megfelelően elvégzi azokat.  
 
Az intézet költségvetése tartalmazza a Tüskecsarnok befejezéséhez szükséges beruházási 
munkálatok költségeit, a sportolók teljesítmény-élettani, humánbiológiai és egyéb diagnosztikai 
feladatok ellátását végző Sportdiagnosztikai Központ felállításához szükséges költségeket, az 
olimpiai felkészülést elősegítő Mátraházi Edzőtábor fejlesztését, valamint az új Puskás Ferenc 
stadion beruházás 2013. évi üteméhez szükséges költségeket. 
 
 
14. cím Országos Mentőszolgálat 

millió forintban, egy tizedessel 
14. cím Országos Mentőszolgálat Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 27 107,8 26 587,4 520,4 7 379 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) -137,4 0,0 -137,4 0 

16. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal -137,4 0,0 -137,4 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

9,3 9,3 0,0 0 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 0,0 0,0 0,0 0 
zárolás bázisba építése 0,0 0,0 0,0 0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0 0 

 
bevétel változás ei. rendezés 9,3 9,3 0,0 0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0 0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 26 979,7 26 596,7 383,0 7 379 
 
Általános feladatok 
A Szolgálat ellátja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 94. §-a, valamint a mentésről 
szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. § a) pontja szerinti mentési tevékenységet, illetve biztosítja a 
mentés állami mentőszolgálatként való ellátását az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján. 
 
A Szolgálat feladata az ország egész területére kiterjedően az életmentés, a sürgősségi betegellátás, 
speciális betegszállítás, elsősegélynyújtás, közreműködik az oxyológiai kutatómunka elvi-
módszertani irányításában, részt vesz a szolgálat dolgozóinak oxyológiai szakképzésében és 
továbbképzésében, továbbá 2012. május 1-jétől a betegszállítás országos irányítását is ellátja. 
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15. cím Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
millió forintban, egy tizedessel 

15. cím Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 4 074,3 809,4 3 264,9 632 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0  0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

-129,2 -10,0 -119,2 11 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések -75,8 0,0 -75,8  0 
zárolás bázisba építése -43,4 0,0 -43,4  0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0  0 

bevétel változás ei. rendezés -10,0 -10,0 0,0  0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0 11 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0  0 
2013. évi javasolt előirányzat 3 945,1 799,4 3 145,7 643 
 
Általános feladatok 
A Hivatal rehabilitációs és orvosszakértői, illetőleg szociális szakértői szervként szakvéleményében 
megállapítja, minősíti, illetve szakhatósági állásfoglalásban rögzíti az igénylő (vagy hozzátartozója) 
egészségkárosodását, fogyatékosságát, egyes esetekben a munkaképesség változását, szakmai 
munkaképességét, rehabilitálhatóságát, rokkantságát, illetve speciális eredetű egészségkárosodását. 
Alaptevékenysége körében az intézet szakvéleményt készít és döntést hoz a keresőképtelenség 
vitatott eseteiben, a baleseti táppénz meghosszabbítása, a keresőképtelenség visszamenőleges 
igazolása, a tartós keresőképtelenség felülvizsgálata alkalmával, valamint gépjárművezetői 
egészségi alkalmasságot véleményez. Szakértői véleményt készít egyes társadalombiztosítási, 
állami, illetve szociális és családtámogatási ellátások, támogatások megállapításához is. A szociális 
területen végzett vizsgálatai körében szakvéleményt ad ki a fogyatékos személyek 
alapvizsgálatához, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatási  alkalmassági vizsgálathoz és 
felülvizsgálatokhoz, valamint a demencia súlyossági fokozatának megállapításához. 
A hivatali tevékenységek sorában szerephez jutnak a módszertani feladatok, a rehabilitációs és 
szociális ellátások iránti szükséglet és funkcióképesség, a fogyatékosság, a szakmai munkaképesség 
vizsgálati és véleményezési rendszere, továbbá a komplex rehabilitációs szolgáltatások körében a 
szakmai képzések, továbbképzések szervezése, szakmai gyakorlat kialakítása az igazságügyi 
orvostan- és az egészségbiztosítási szakorvos képzéshez. 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal látja el a szociális intézményi foglalkoztatással és a 
szociális foglalkoztatási támogatás pályáztatásával és finanszírozásával, a támogató szolgáltatás, a 
közösségi ellátások és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásával kapcsolatos 
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet és a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti feladatokat. A 
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 22/A. § és a 259/2002. (XII. 16.) Korm. rendelet 3.§ (2) 
módosítása alapján a szociális szolgáltatók, intézmények működés-engedélyezésének 
ellenőrzésének másodfokú hatósági ügyintézése a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
feladatkörben történik. 

 
A Hivatal - foglalkoztatási rehabilitációs feladatkörében - ellátja a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjával és az akkreditált munkáltatók 
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ellenőrzésével összefüggő hatósági ügyeket, továbbá a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal kapcsolatos 
jogszabályban meghatározott rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatással összefüggő 
tervezési, nyilvántartási és a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet szerint a költségkompenzációs, 
valamint a rehabilitációs költségtámogatások pályáztatási, támogatás-folyósítási feladatokat. 
A Hivatal nyilvántartást vezet a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyekről, a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókról, nyilvántartja azok ágazati azonosítóját, ellátja az 
akkreditált munkáltatók és védett műhelyek, továbbá a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal érintett munkáltatók és 
munkavállalók központi nyilvántartási feladatát. A Hivatal a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti 
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként végzi az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékkel, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel, az Országos 
Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékkel és a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével 
kapcsolatos feladatokat. 
 
A Kormány a rehabilitációs hatóság létrehozásáról szóló 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat 
elfogadásával döntött arról, hogy 2012. július 1-jétől a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaival kapcsolatos valamennyi feladatot a kormányhivatalok önálló szakigazgatási szerveként 
működő rehabilitációs hatóság fogja ellátni. A Korm. határozat értelmében a Kormány elrendelte, 
hogy a megváltozott munkaképességű személyek számára kialakítandó ellátórendszer, valamint a 
foglalkoztatás központú rehabilitáció szervezeti hátterének megteremtése érdekében 2012. július 1-
jével a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként önálló rehabilitációs 
hatóságot kell létrehozni. A rehabilitációs hatóság szakmai irányító szervének vezetője által 
ellátandó feladatokat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgatója látja el. 
 
A Hivatal a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány jogutódjaként az 
esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel összefüggő feladatokat végez. 
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16. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 
millió forintban, egy tizedessel 

16. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és 
intézményei 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 14 081,0 2 614,0 11 467,0 984 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 161,9 0,0 161,9 0 

10.2 alcím Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet 

24,5 0,0 24,5 0 

14. cím Országos Mentőszolgálat 137,4 0,0 137,4 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat (tételes 
felsorolás) 

-10,0 0,0 -10,0 0 

20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével 
kapcsolatos feladatok (Országos Epidemiológiai 
Központról) 

-10,0 0,0 -10,0 0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, zárolás 
bázisba építése stb.) 

-214,3 -8,2 -206,1 0 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések -34,1 0,0 -34,1  0 
zárolás bázisba építése -172,0 0,0 -172,0  0 
egyszeri feladatok kivétele miatti báziscsökkentés 0,0 0,0 0,0  0 
bevétel változás ei. rendezés -8,2 -8,2 0,0  0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0 0 

Többlet (jogcímenként) -106,1 0,0 -106,1 0 
Oltóanyag beszerzés -106,1 0,0 -106,1  0 

2013. évi javasolt előirányzat 13 912,5 2 605,8 11 306,7 984 
 
Általános feladatok 
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 
1991. évi XI. törvényben foglalt egészségügyi célok elérése érdekében a közegészségügy 
(környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás, munka-, sugáregészségügy és sugárbiológiai, 
toxikológia), a járványügy (fertőző- és nem fertőző betegségek epidemiológiája), az 
egészségfejlesztés (egészségnevelés, egészségvédelem), az egészségügyi igazgatás és koordináció, 
az egészségügyi és gyógyszerellátás területén az ÁNTSZ központi irányítási, koordinálási feladatait 
látja el. Feladata továbbá az egészségügy- és gyógyszerellátás területének irányítása és 
koordinálása, az egészségügyi szakfelügyeleti hálózat munkájának szakmai irányítása, 
koordinálása, és felügyelete. 
A fent meghatározott feladatokon túl itt kerülnek ellátásra a gyermekegészségüggyel, a gyermekek 
jólétével, az ezzel kapcsolatos gyermeki jogok érvényesítésével összefüggő feladatok, továbbá az 
addiktológia szakterülettel összefüggő szervezési, módszertani tevékenységek.  
Feladatellátásában az alábbi szakmai-módszertani feladatokat ellátó intézetek vesznek rész: 

 Országos Epidemiológiai Központ, 
 Országos Kémiai Biztonsági Intézet, 
 Országos Környezetegészségügyi Intézet, 

Országos „Frederic Juliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, 
 Országos Alapellátási Intézet, 
 Országos Egészségfejlesztési Intézet, 
 Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet,  
 Országos Gyermekegészségügyi Intézet. 
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Az ÁNTSZ a védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségét, köztük a védőoltások tervezésének, és az 
egyes oltóanyagok beszerzésének feladatait az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 
valamint annak felhatalmazása alapján a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM számú rendelet felhatalmazása 
alapján végzi el. 
Az OTH koordinálja a szervezett népegészségügyi szűrések – emlő-, méhnyak-, vastagbél-szűrés, 
valamint a védőnői mintaprogram lebonyolítását. 

 
17. cím Országos Vérellátó Szolgálat 

millió forintban, egy tizedessel 
17. cím Országos Vérellátó Szolgálat Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 12 453,7 10 753,3 1 700,4 1 447 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 25,5 0,0 25,5 0 

10.2 alcím Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet 

25,5 0,0 25,5 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0  0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

-25,5 0,0 -25,5 0 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 0,0 0,0 0,0  0 
zárolás bázisba építése -25,5 0,0 -25,5  0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0  0 

bevétel változás ei. rendezés 0,0 0,0 0,0  0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0  0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0  0 
2013. évi javasolt előirányzat 12 453,7 10 753,3 1 700,4 1 447 
 
Általános feladatok 
Az Országos Vérellátó Szolgálat a vérellátás országos szervezete, amely a Vérellátó Szolgálat 
Központjából és további regionális vérellátó központokból és területi vérellátókból áll. 
Feladata a regionális vérellátó központok munkájának koordinálása, a vérellátással kapcsolatos 
stratégiai tervezés ellátása, a vérkészítmények előállítása és kezelése, az országos vérkészletek 
nyilvántartása, diszpécserszolgálat működtetése. Feladatai közé tartozik továbbá a transzfúziológiai 
kutatás-fejlesztés végzése, a transzfúziológiai képzés és továbbképzés irányítása. Preparatív és 
klinikai transzfuziológiai feladatokat végez. 
Az OVSZ látja el az Eurotranszplant csatlakozás feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódó 
feladatokat. A csatlakozásról szóló szerződés megkötésére 2011 novemberében került sor, a 
csatlakozás 2012. január 1-jétől lépett életbe. 
Az Eurotransplant megállapodás értelmében október-november folyamán születik majd döntés a 
szerződés további folytatásáról. 
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18. cím Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 
millió forintban, egy tizedessel 

18. cím Köznevelési feladatellátás és irányítás 
intézményei 

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 0 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) 0,0 0,0 0,0  0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

363 102,5 17 166,7 345 935,8 143 794 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 0,0 0,0 0,0  0 
zárolás bázisba építése 0,0 0,0 0,0  0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0  0 

bevételi ei. változása 0,0 0,0 0,0  0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0  0 
alrendszerek közötti "0" szaldós 

átrendezések 
363 102,5 17 166,7 345 935,8 143 794 

Többlet (jogcímenként) 43 848,0 0,0 43 848,0 0 
pedagógus életpálya bevezetése 43 848,0 0,0 43 848,0 0 

2013. évi javasolt előirányzat 406 950,5 17 166,7 389 783,8 143 794 
 
Az államnak meghatározó szerepet kell vállalnia a köznevelésben, köznevelési feladatok 
átalakításában, ezért függetleníteni kell az oktatás színvonalát az önkormányzatok anyagi 
helyzetétől, ami az esélyegyenlőség növelésével párhuzamosan az intézményrendszer ésszerű és 
áttekinthető átalakítását is eredményezi. 
 

A köznevelési rendszer szakmai irányítása és valamennyi, a nemzeti közneveléssel, annak részeként 
a neveléssel-oktatással közvetlenül összefüggő irányítási jogkör az oktatásért felelős minisztert és a 
központi államigazgatást illeti. Az állami irányítás, fenntartás ennek megfelelően alapvetően 
szakmai irányítást jelent, amelybe beleértendő a pedagógusok, és a nevelő oktató munkát 
közvetlenül segítők fölötti munkáltatói jogok gyakorlása. 

 

Az állam által fenntartott köznevelési intézmények pedagógusainak és a pedagógiai munkát segítő 
alkalmazottak bér- és járulékköltségeit, továbbá a pedagógus életpálya modell 2013 szeptemberével 
történő bevezetésének forrását tartalmazza az előirányzat.  

Az előirányzatból a neveléssel-oktatással közvetlenül összefüggő, a szakmai tevékenységet 
támogató dologi kiadásokra 11.335,8 millió forint támogatás kerül biztosításra. 
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19. cím Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
millió forintban, egy tizedessel 

19. cím Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi előirányzat 1 160,3 124,1 1 036,2 173 
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen) -50,0 0,0 -50,0 0 

2.2 alcím Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi 
Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola 

-50,0 0,0 -50,0  0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás) 

0,0 0,0 0,0  0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
zárolás bázisba építése stb.) 

-25,2 -12,7 -12,5 0 

fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések -6,8 0,0 -6,8  0 
zárolás bázisba építése -5,7 0,0 -5,7  0 
egyszeri feladatok kivétele miatti 

báziscsökkentés 
0,0 0,0 0,0   

bevétel változás ei. rendezés -12,7 -12,7 0,0  0 
létszámváltozás 0,0 0,0 0,0  0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0  0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 085,1 111,4 973,7 173 
 
Általános feladatok 
Az Intézet állami feladatként ellátandó alaptevékenysége átfogja a szociális ágazat szociálpolitikai, 
családpolitikai, gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi, ifjúság- és drogpolitikai irányítási és 
szakmapolitikai feladatainak körét. Közvetlenül és közvetett módon elősegíti ezek integrált 
megvalósítását. Alaptevékenysége kiterjed a tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és 
szolgáltatás, valamint statisztikai és információs szolgáltatások körére. Részt vesz a fenti 
feladatokat érintő fejlesztési programok előkészítésében és lebonyolításában, működteti az 
Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot, valamint a Nemzeti Drogmegelőzési Intézetet. A 
fentieken túl az intézet az Országos Krízisintervenciós és Telefonszolgálat (amelyet a háztartáson 
belüli erőszak áldozatainak megsegítésére működtet az NCSSZI) mellett, további három telefonos 
lelki segély szolgálat munkáját koordinálja.  

Az Intézet országos szociális módszertani intézmény, amely keretén belül a 3/2008. (IV. 15.) 
SZMM rendeletben meghatározott feladatokat látja el. 

Az NCSSZI számos, az ágazat által meghirdetett pályázat esetében kezelői és lebonyolítói 
feladatokat is ellát. 

Az Intézet végzi a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat ifjúságügyi feladatainak ellátását, illetve működteti a 
Fiatalok Lendületben és az azt népszerűsítő Eurodesk programokat, amelyet az Európai Unió 
támogat és finanszíroz.  
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III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
20/1 Beruházás 
20/1/4 Kulturális beruházások 
20/1/4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 1 270,0 0,0 1 270,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
20/13/5 Előadóműv.tv.végrehajt.feladat -200,0 0,0 -200,0 
20/28/2 Kulturális gt-k -600,0 0,0 -600,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -127,0 0,0 -127,0 

Többlet (jogcímenként)    
többlet 700,0   700,0 

2013. évi javasolt előirányzat 1 043,0 0,0 1 043,0 
Az előirányzat terhére a Mátyás templom rekonstrukciója az alábbi munkálatok megvalósításával 
folytatódik: 

� a 2012. évben megvalósult belső építőmesteri és gépészeti munkákat követő teljes templom-
belső restaurálása (díszítőfestés, falfestés, elmaradt tárgyrestaurálás, stb.)  

 
20/2 Normatív finanszírozás 
20/2/2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
20/2/1 Felsőokt.int.hallg.jutt.kp.ei 2 831,3 0,0 2 831,3 
20/2/8 Egyházi felsőokt.hitéleti képzés 2 370,0 0,0 2 370,0 
20/2/10 Hallgatói létszám képzési 
többlet (egyházi, világi) 

4 800,0 0,0 4 800,0 
20/2/11 Hallg.létsz.képz.több 
.(alap.felsőokt) 1 850,0 0,0 1 850,0 
Egyéb változások        
Többlet (jogcímenként) Széll Kálmán 
Terv végrehajtása felsőoktatásban -2 600,0 0,0 -2 600,0 
2013. évi javasolt előirányzat 9 251,3 0,0 9 251,3 
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Tekintettel arra, hogy a minőségi felsőoktatás megteremtését szolgáló felsőoktatási támogatási 
rendszer kidolgozása folyamatban van, ezért a rendelkezésre álló források megtervezése egy 
jogcímen szerepel a tervezetben. Ezzel biztosítható, hogy a jogi szabályozáshoz megfelelő forrás 
álljon rendelkezésre. 
Az előirányzat tartalmazza a nem állami felsőoktatási intézmények államilag támogatott teljes idejű 
első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, mesterképzésben, valamint első felsőfokú 
szakképzésben részt vevő hallgatóinak támogatását, valamint az egyházi és alapítványi felsőoktatási 
intézményekhez nem tartozó diákotthonok támogatását. 
A finanszírozás jogi hátterét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), 
valamint az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet biztosítja. 
Az előirányzat tartalmazza továbbá az Nftv. 84.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint az egyházi 
felsőoktatási intézmények hitéleti, világi szakjain, valamint a magán- és alapítványi 
intézményekben tanuló államilag támogatott, magyar állami rész/ösztöndíjas hallgatók után 
biztosítandó költségvetési támogatást. 
 
20/2/3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 107 931,4 0,0 107 931,4 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
6 cím Oktatási Hivatal részére NAFI 
rendszer -16,0 0,0 -16,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 107 915,4 0,0 107 915,4 
 
Az előirányzat a közoktatási közfeladatokat ellátó, nem állami közoktatási intézményeket 
fenntartók támogatásának, valamint a finanszírozáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási, monitoring és 
ellenőrzési feladatok fedezetének, továbbá a Nemzeti köznevelési törvény alapján kötött 
közoktatási megállapodások finanszírozásának forrását teremti meg. 
Ezen előirányzat biztosít forrást az alábbiakra: 
� a közoktatási feladatokat ellátó nem állami intézmények fenntartói részére a finanszírozott 

pedagógus létszámra meghatározott bér- és járulékokra; 
� a közoktatási megállapodások alapján a nem állami fenntartású közoktatási intézményeket 

megillető kiegészítő támogatásokra, valamint azok igénylésének és a kiegészítő támogatás 
feltételeinek megállapításával, továbbá a folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével 
kapcsolatos kiadásokra; 

� a közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó országos nemzetiségi önkormányzat 
kiegészítő támogatásokra; 

� az előző évi elszámolások elfogadása alapján kiutalandó támogatásokra. 
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20/3 Felsőoktatási feladatok támogatása  
20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 103,3 0,0 103,3 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
20/3/33 Felsőoktatási információs 
rendszerek, EISZ koordináció 107,3 0,0 107,3 
20/30/22/2 Oktatási társadalmi,civil és 
non-profit szervezetek, 
testületek,egyesületek,bizottságok 
támogatása 61,4 0,0 61,4 
20/3/49 Felsőoktatási testületek 69,2 0,0 69,2 
6 cím Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet -13,8 0,0 -13,8 
EMMI Igazgatásra -25,0 0,0 -25,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -10,3 0,0 -10,3 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 292,1 0,0 292,1 
 
Az előirányzat egyrészt támogatást biztosít a hagyományos és új típusú képzési szerkezet 
támogatása mellet olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a normatív támogatás által 
fedezni kívánt célok megvalósulását segítik elő. Másrészt fedezetet biztosít a hátrányos helyzetű 
hallgatók tehetségének kibontakoztatásához (Mentorprogram). Ezen felül tartalmazza a 
szakkollégiumok részére biztosítható támogatást az Nftv 84.§ (4) és 110.§ (12) alapján, valamint a 
XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia lebonyolításának támogatását. 
Az előirányzat tartalmazza továbbá a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatását, a 
testület működéséhez szükséges fedezetet.  
 
Az előirányzatról kerül biztosításra továbbá a felsőoktatás-szervezési feladatokhoz és a végzett 
hallgatók pályakövetéséhez szükséges adatnyilvántartó és adatintegrációs rendszerek működtetése, 
valamint az állami ösztöndíj és részösztöndíj nyomonkövető rendszer kiépítése.  
 
Az Nftv. 19.§ (2) e)-f) pontja alapján a felsőoktatási információs rendszer alrendszereként 
működtetett központi Diplomás Pályakövető Rendszer, valamint Adattár alapú Vezetői Információs 
Rendszer fenntartása és a kötelező intézményi adatszolgáltatás központi üzemeltetése, adatainak 
értékelése ágazati feladat.   
 
Az Nftv. 64.§ (3) bekezdése alapján a miniszter felsőoktatási-fejlesztési feladatainak az ellátásához 
szükséges adatgyűjtés és kiértékelési feladatok ellátása, valamint részvétel az Európai Uniós 
tagországok egységes felsőoktatással kapcsolatos felmérési programjaiban ágazati feladat. Ennek 
része a felsőoktatási hallgatók szociális és kompetencia alapú országos felmérésének előkészítése, 
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lebonyolítása, valamint az adatok feldolgozása, kiértékelése, továbbá a felméréssel kapcsolatos 
nemzetközi csatlakozási költségek és tagsági díjak biztosítása. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (3) bekezdése kimondja: A hallgatói 
jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre. A 
beiratkozást megelőzően a hallgatóval - a Kormány által meghatározott feltételekkel - hallgatói 
szerződést kell kötni. A hallgatói szerződéskötés részleteit a magyar állami ösztöndíjas és magyar 
állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésről szóló 2/2012. (I. 20.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza, amely a szerződéskötés és a szerződés 
teljesítésének ellenőrzésére az Oktatási Hivatalt jelöli ki. A hallgatókkal történő szerződéskötési 
kötelezettség 2012. szeptember. A feladat jelentős fejlesztési erőforrást igényel, tekintettel arra, 
hogy évente körülbelül 60.000 – a felsőoktatásba belépő – hallgatót érint, a szerződés hallgatók 
általi teljesítését az oklevélszerzést követő 20 évig kell figyelemmel kísérni. Az ezt kiszolgáló 
rendszert 2012. és 2013. év folyamán kell kiépíteni. Az Oktatási Hivatalban szükségessé váló 
fejlesztések, dologi és egyéb megvalósítási költségek az Oktatási Hivatal 2013. évi 
költségvetésében tervezésre kerültek, ugyanakkor a felsőoktatási intézményekben a Korm. rendelet 
implementálásával kapcsolatos feladatokra ezen fejezeti sornak szükséges fedezetet nyújtania.  

Az előirányzat Európai Uniós társfinanszírozással megvalósított művelet fenntartását is biztosítja, 
azaz kötelezően fenntartandó. 
 
Az előirányzat biztosítja a kutatás-fejlesztés támogatására, az Nftv. 84.§ (4) bekezdés e) pontja 
értelmében végzendő feladatokhoz, valamint a Duna Régiós Kutatási és Innovációs Alap magyar 
hozzájárulásához a forrást. A támogatások egyedi döntés és pályázat alapján nyújthatók. 
A doktori iskolák támogatásának célja a doktori iskolák versenyképességének javítása, a 
versenyképes, minőségi oktatói-kutatói kapacitás megőrzése és fejlesztése, valamint a műszaki és 
természettudományos doktori iskolák többlettámogatásának biztosítása a Széll Kálmán Terv 
versenyképességi prioritásaival összhangban. 

Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája 7. prioritásterületének címe: „A tudásalapú 
társadalom kialakítása a kutatás, oktatás és az információs technológiák segítségével”. A 7. 
prioritásterület irányító testületének tagja az EMMI Tudománypolitikai Főosztályának vezetője.  

Az EU Duna-stratégiájához kapcsolódó Cselekvési terv egyik intézkedése „A nemzeti, regionális 
és uniós források kedvezőbb koordinációja a Duna régió sajátos kutatási területein, a kutatás-
fejlesztési kiválóság ösztönzése érdekében.” Az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs 
Főigazgatósága Magyarországot vezető szerepre javasolta a projektben. A Duna Régiós 
Kutatási és Innovációs Alap (Danube Region Research and Innovation Fund – DRIFF) a 
prioritásterület zászlóshajó projektjeként került meghatározásra. Magyarország által az Alapba 
befizetendő 30,0 millió forintos hozzájárulás teljes egészében Magyarországon, a magyar kutatás 
és innováció fejlesztésére kerülne felhasználásra. 

Az előirányzat támogatást nyújt a hallgatók, doktoranduszok országos képviseletét ellátó 
szervezetek, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Doktoranduszok Országos 
Szövetsége, valamint az Országos Doktori Tanács, és az Országos Tudományos Diákköri Tanács 
működéséhez és tevékenységéhez. 

A támogatás jogszabályi hátterét az Nftv. és a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet biztosítja. A 
támogatások egyedi döntés és pályázat alapján nyújthatók.  
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20/3/2 Lakitelek Népfőiskola támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 330,0 0,0 330,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -30,0 0,0 -30,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 300,0 0,0 300,0 
 
Az előirányzat a népfőiskola napi működéséhez, valamint a Kárpát-medencei népfőiskolai 
programok finanszírozásához járul hozzá. A támogatás egyedi döntés alapján nyújtható. 
 
20/4 Közoktatási feladatok támogatása 
20/4/3 Pedagógus életpálya bevezetésével járó kiadások 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 10 800,0 0,0 10 800,0 
2013. évi javasolt előirányzat 10 800,0 0,0 10 800,0 
 
A pedagógus életpálya-modell bevezetéséről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
rendelkezik. Az életpálya-modell szerinti bérezés a pedagógus pálya egészén ösztönzően hat, 
garantálja a pedagógusi munka magas minőségét, a foglalkoztatási biztonságot, a megfelelő 
megélhetést, a szakmai fejlődést, a pedagógusok társadalomban betöltött szerepének elismertségét. 
Az egyházi és egyéb – nem állami – fenntartású köznevelési intézmények pedagógusai számára 
2013. szeptember 1-jétől bevezetendő új bérezési rendszer többletkiadásaihoz biztosít fedezetet az 
EMMI fejezeti előirányzata. 
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20/4/4 Közoktatás speciális feladatainak támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 120,1 0,0 120,1 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
EMMI Igazgatásra -7,0 0,0 -7,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -12,0 0,0 -12,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 101,1 0,0 101,1 
 
Az előirányzat az alábbi feladatokhoz biztosít forrásokat a közoktatás-fejlesztés céljai érdekében: 

� az országos mérési, értékelési program továbbfejlesztése, a nemzetközi tanulói 
teljesítménymérési, és más közoktatási értékelési programokban történő részvétellel 
kapcsolatos feladatok, a mérés-értékelés szakmai hátterének kialakítása, a közoktatási 
feladatellátás, és a közoktatási programok szakmai ellenőrzésével, mérésével, elemzésével 
összefüggő feladatok és az ehhez kapcsolódó monitoring biztosítása, 

� a sajátos nevelési igényű tanulók kis példányszámú tankönyvekkel történő ellátásának 
biztosítása, a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztéséhez és gondozásához, 
óvodai neveléséhez, alap- és középfokú oktatásához, valamint a súlyosan, halmozottan 
fogyatékosok fejlesztő iskolai oktatásához, a pedagógiai szakszolgálatok tevékenyégéhez 
kapcsolódó szakmai fejlesztési feladatok, 

� a nemzetiségi oktatás anyanyelvi, népismereti és kisebbségi nyelvű közismereti 
tankönyveinek biztosítása, új tankönyvek fordítása, lejárt engedélyű tankönyvek 
átdolgozása; a tankönyvvé nyilvánítás igazgatási szolgáltatási díjainak biztosítása, 

� a közoktatás-fejlesztése, az új törvényi szabályozásból és egyéb oktatáspolitikai célokból 
következő köznevelési fejlesztésekhez, az ezekkel összefüggő, a közoktatás országos 
átszervezéséhez kapcsolódó feladatok ellátásához, az új területi közoktatás fejlesztési 
céloknak megfelelően a térségi, kistérségi feladatellátás szervezése, segítése, 
egészségnevelési, egészségfejlesztési-mentálhigiénés, feladatok megvalósítása, a környezeti 
nevelés, az iskolai drogprevenció, a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák 
fejlesztésével és támogatásával összefüggésben megvalósítandó fejlesztések megvalósítása, 
az erdei iskola/óvoda program feladatai, nevelési-oktatási intézmények biztonságával 
kapcsolatos feladatok, az Új Nemzeti Alaptanterv implementációjához szükséges feladatok 
ellátása, az új, kerettantervi szabályozás bevezetésének támogatása, oktatási programok 
fejlesztése valamint az ezekből fakadó további fejlesztési feladatok végrehajtása, 

� a Nemzeti köznevelési törvényben előírt központi oktatási információs rendszerek, személyi 
nyilvántartások megvalósítása, a digitális tananyag és taneszköz akkreditáció megteremtése, 
valamint az infokommunikációs technológiai (IKT) eszközökhöz kapcsolódó korszerű 
pedagógiai módszertan bevezetése, 
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� a kisebbségi közoktatás tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a nemzetiségi 
nevelés, oktatás anyaországi együttműködésével megvalósítandó feladatok, 

� a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktatók ösztönzése, sajátos nevelési igényű 
gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása, 

� az Út a Tudományhoz ösztöndíj program megvalósítása és az azt lebonyolító szervezet 
támogatása, 

� a közoktatás fejlesztését támogató és az iskolafenntartók részére a költségvetési törvényben 
biztosított központosított előirányzatok lebonyolítását biztosító végrehajtási rendeletekhez 
kapcsolódó igazgatási- szervezési feladatok, 

� egyéb közoktatási pályázatok lebonyolítási költségei. 
 
20/4/5 Nemzeti Tehetség Program  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 1 311,4 0,0 1 311,4 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 311,4 0,0 1 311,4 
 
Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program finanszírozását, a tehetségek segítésére 
használt támogatások hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat felhasználásával biztosítható a 
tehetséges fiatalok – tehetségük jellegének és szintjének megfelelő – folyamatos segítése tehetségük 
kibontakoztatásában és a hasznosulásának támogatásában.  

A Nemzeti Tehetség Program szervesen illeszkedik a köz- és felsőoktatás megújítását célzó 
törekvésekhez, az egyének személyiségét, tanulási sajátosságait is figyelembe vevő oktatás 
elterjesztéséhez. A tehetségek segítése és fejlesztése az életpálya helyes irányba terelését, az 
életpálya sikerességének segítését, az innováció és kreativitás ösztönzését és elterjedését, a 
gazdasági növekedést, a magasabb versenyképességet, az esélyegyenlőtlenségek csökkentését, a 
magasabb társadalmi mobilitást, a hátrányos helyzet leküzdését és a társadalom kohézióját egyaránt 
szolgálják. A Nemzeti Tehetség Programnak a foglalkoztatási stratégiában példa- és értékteremtő 
szerepe van. 

Jogszabályi háttér: 

- 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti 
Tehetség Program finanszírozásáról, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 
létrehozásának és működésének elveiről, 

- 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról. 
 
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a Kormány terveinek megfelelően, és az 1152/2011 (V. 18.) 
Korm. határozat értelmében átveszi a megszűnt Oktatásért Közalapítvány által irányított Nemzeti 
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Tehetség Program szakmai irányítását. A feladatkörbe tartozik a program szakmai tartalmának 
kialakítása, az egyes pályázatok szakmai kritériumainak meghatározása, a pályázatok szakmai 
bírálata, illetve azok folyamat- és végmonitoringja. A rendelet értelmében az OFI látja el a Nemzeti 
Tehetség Program tanácsadó-szakmai testületeként működő Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs 
Fórum titkársági feladatait is. 
 
20/4/6 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 50,0 0,0 50,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 50,0 0,0 50,0 
 
A Nemzeti köznevelési törvény alapján a közoktatás információs rendszerét az oktatásért felelős 
miniszter működteti. Kormányrendelet szabályozza a közoktatás információs rendszerének (a 
továbbiakban: KIR) létrehozását, működtetését, az információs rendszer részére történő 
adatszolgáltatás rendjét. A KIR 2001. évtől működik elektronikus elérhetőséggel. A 2011. évben 
kisebb fejlesztés valósult meg, ám ez nem követte a társadalmi, közigazgatási igényeket. Állandó 
igény van a KIR-ben tárolt adatokra, a jogszabálykövetésre, a változtatásokra való azonnali 
reagálásra, emiatt is szükséges az önálló soron való megjelenítés. A KIR működésének forrását 
továbbra is az adatkezelőnek (Oktatási Hivatal) kell biztosítania. A fejlesztői és üzemeltetői 
feladatokat jogszabály alapján az Educatio Nonprofit Kft. látja el. Az oktatásért felelős miniszter 
felel a jogszerű működésért, határozza meg a fejlesztési irányokat, és egyúttal biztosítani köteles a 
fejlesztésekhez szükséges forrást. 

A KIR számos alrendszerből áll. A legfontosabb alrendszerek közé tartozik az OM azonosító 
alapján nyilvántartott közoktatási intézmények nyilvántartására szolgáló intézménytörzs, a tanulók 
és az alkalmazottak személyes adatainak nyilvántartása, az ún. személyi nyilvántartó, a pedagógus-
igazolvány, a diákigazolvány, a középiskolai felvételi rendszer, a közoktatási intézmények által az 
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében évente gyűjtött közérdekű adatok rendszere 
(KIR-STAT). A KIR adatbázisában nyilvántartott közérdekű adatainak- és az adatközlés felületéül a 
www.kir.hu honlap szolgál. A legtöbb alrendszerből hiányzik az elektronikus adatközlési mód, 
amellyel csökkenthető az intézményi költség, lerövidülne az adatfeldolgozás ideje. 

A 2013. évre tervezett fejlesztések mögött az előző években, továbbá a nemzeti köznevelési 
törvényből és egyéb kormányzati fejlesztésekből következő kötelezettségek állnak. 
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20/4/7 Kisiskolák támogatása  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 100,0 0,0 100,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -20,0 0,0 -20,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 80,0 0,0 80,0 
 
A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetésében biztosított forrás lehetőséget teremt arra, hogy a 
működő és forráshiányos általános iskolák fenntartási költségeihez szerződés megkötése útján 
hozzájárulást adjon a minisztérium az egyes önkormányzati fenntartóknak a kötelező közoktatási 
feladataik ellátásához. 
A projekt illeszkedik a kormányprogram célkitűzéséhez, azokon a településen, ahol azt igénylik, az 
1-4. évfolyam helyben tartásának biztosítása érdekében a működő kisiskolák támogatása valósul 
meg (a kisiskolák megőrzése társadalompolitikai érdek is). 
 
20/5 Egyéb feladatok támogatása 
20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 
20/5/18/1 Határon túli oktatási feladatok támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 692,1 0,0 692,1 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -23,9 0,0 -23,9 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 668,2 0,0 668,2 
 
A tárcának a határon túli magyar oktatással kapcsolatos alapvető, a statútum szerinti 
szakmapolitikai célja a külhoni magyar közösségek identitását, megmaradását garantáló magyar 
anyanyelv és kultúra megtartása érdekében az oktatás értékeit megőrző és minőségét fejlesztő 
támogatások biztosítása, a magyar közösségek tudományos, nyelvi, kulturális kapcsolattartásának 
ösztönzése. 
A határon túli magyar nyelvű közoktatás támogatásával legfontosabb cél  
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� az anyanyelvű oktatás megőrzése és minőségének fejlesztése, a magyarországi és szülőföldi 
pedagógus-továbbképzések  támogatása;  

� a tankönyvek, oktatási segédanyagok írásának, kiadásának és megvásárlásának biztosítása;  
� a Kárpát-medencei és a nyugati szórványban folyó oktatási feladatok megerősítése; mobilitást, 

összetartozást erősítő tanulmányi kirándulások biztosítása;   
� a tanórán kívüli oktatási és identitást erősítő tevékenységek megteremtése, továbbá  
� a diákok részére elsősorban a szülőföldön szervezett magyarországi oktatási programokhoz, 

tematikus szakmai táborokhoz, és anyanyelven rendezett tanulmányi versenyekhez forrás 
biztosítása.  

A határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése terén kiemelkedő feladat a magyarországi és 
szülőföldi felsőoktatási képzésben résztvevő határon túli magyar hallgatók és oktatók 
ösztöndíjazásának lebonyolítása, a határon túli magyar felsőoktatási kihelyezett képzések és önálló 
magyar nyelvű felsőoktatási intézmények, szakkollégiumok és hallgatói szervezetek támogatása, 
amely hozzájárul a határon túli magyar közösségek értelmiségének – így a magyar nyelvű 
felsőoktatási intézmények tanári és oktatói állományának is – utánpótlása biztosításához.  
A tárca részt vesz a H/638. számú országgyűlési határozathoz (Nemzeti Összetartozás Napja, 
Magyarság Háza, Tanulmányi Kirándulás) kapcsolódó programok megvalósításában.  
Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel és pályázati úton történik. 
 
20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 50,0 0,0 50,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
EMMI Igazgatásról 2,0 0,0 2,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 52,0 0,0 52,0 
 
Az előirányzat forrást biztosít a határon túli kultúra (színház, filmművészet, irodalom, 
képzőművészet, zene- és táncművészet, hivatásos néptáncegyüttesek, hagyományőrzés, 
népművészet, stb.) támogatására, különös tekintettel az összetartozás tudatát erősítő, a 
kapcsolatfelvételt, -építést, -ápolást szorgalmazó programokra; a szórvány magyar vidékek 
kulturális tevékenységének, a tevékenységi körükbe a szórványmentést prioritásként meghatározó 
szervezetek, és az egyházak szórványmentési tevékenységének kulturális vonatkozású 
programjainak kiemelt támogatására; a határon túli magyar közművelődési, közgyűjteményi 
intézményrendszer bővítésének, fenntartásának és működésének támogatására, tevékenységük 
koordinálására, illetve társadalmi szervezetek művészeti, irodalmi és közművelődési tárgyú 
rendezvényeinek támogatására. 
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20/5/19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 126,7 0,0 126,7 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
EMMI Igazgatásról 10,0 0,0 10,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -9,9 0,0 -9,9 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 126,8 0,0 126,8 
 
Az előirányzat terhére történik az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról 
szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendeletben foglaltak megvalósítása, amelynek célja 
az idős emberek gondozásában, életvitelük megkönnyítésében, nyugdíjas éveik tartalommal való 
megtöltésében, a részükre történő kulturális és szabadidős programok szervezésében kiemelkedő 
szerepet vállaló helyi önkormányzatok munkájának, tevékenységének elismerése Idősbarát 
Önkormányzat Díjjal.  
Az előirányzat terhére történik a Tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás évének 
lezárása, és további idősügyi programok megvalósítása.  
Ugyancsak az előirányzat biztosít fedezetet a Magyar Ifjúsági Konferencia és annak Állandó 
Bizottsága működéséhez. 
Továbbá az előirányzat felhasználása szociális, család- és ifjúságügyi rendezvények, sajtótermékek, 
tájékoztatási tevékenységek támogatását, finanszírozását célozza. 
 
20/8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 
20/8/1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 105,6 0,0 105,6 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -8,3 0,0 -8,3 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 97,3 0,0 97,3 
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Az előirányzat célja a kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó 
együttműködések, a köz- és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi 
konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása; a nemzetközi oktatási, képzési módszertani 
tapasztalatok cseréjének elősegítése, valamint az anyanyelvi vendégtanár programok támogatása. 
Szintén ezen előirányzat szolgálja az idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó együttműködések, 
intézményi programok, tanártovábbképzések, kétoldalú oktatási csereprogramok előmozdítását, 
továbbá a nyelvoktatás hatékonyságának javítását célzó felmérések, nemzetközi képzési és 
módszertani tapasztalatátadások támogatását, az anyanyelvi vendégtanárok, lektorok fogadását köz- 
és felsőoktatási intézményekben. 
Kétoldalú nemzetközi együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett programok 
megvalósítását szolgáló projektek a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítványon, az Osztrák – Magyar 
Tudományos Kooperációs Akció Alapítványon, a Magyar- Amerikai Fulbright Alapítványon, a 
British Council Hungary-n keresztül valósulnak meg. 
 
20/8/2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 291,1 0,0 291,1 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -18,4 0,0 -18,4 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 272,7 0,0 272,7 
 
Az előirányzat célja az európai uniós tagságból származó kötelező feladatok ellátása keretében az 
Unió Egész életen át tartó tanulás programjában való tagállami részvétel költségeihez  történő 
hozzájárulás az  Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határozata alapján.  A határozat 
értelmében tagállami kötelezettség a program nemzeti szintű végrehajtása, az EU által előírt 
pályáztatási feladatok ellátását biztosító, uniós kritériumoknak megfelelő nemzeti iroda létrehozása, 
és a működtetéséhez megfelelő nemzeti társfinanszírozás biztosítása. A Kormány a Tempus 
Közalapítványt jelölte ki a program magyarországi működtetésére.  
Az előirányzat biztosítja további uniós oktatási programok  (Európa a polgárokért, Erasmus 
Mundus, Tempus) nemzeti kapcsolattartó pontjainak működtetését, a Bologna tanácsadó hálózat 
koordinálását, az Alumni for Europe hálózat működtetését, valamint az EU-s programokhoz 
kapcsolódó kutatásfejlesztési és esélyegyenlőségi feladatok ellátását, továbbá az EU oktatási 
szakpolitikákhoz kapcsolódó szakmai projektek koordinálását. 
Az előirányzat biztosítja továbbá a közép-európai felsőoktatási csereprogram (CEEPUS) 
feladatainak ellátását, valamint új feladatként jelenik meg, parlamenti döntést követően a Nemzeti 
Europass Központ feladatköre és az ACES-szel kapcsolatos feladatok, illetve a Pestalozzi kapcsán 
felmerülő feladatok ellátása is. 
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20/8/5 Kétoldalú munkatervi feladatok 
20/8/5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 4,5 0,0 4,5 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 4,5 0,0 4,5 
 
Az előirányzat elsődleges célja a kétoldalú kormányközi egyezményekben, nemzetközi 
megállapodásokban, kulturális munkatervekben foglalt vállalások teljesítése. A program további 
célja a magyar kultúra vonzerejének növelése, a kétoldalú kulturális programok megvalósítása, a 
munkatervi alapon érkezők fogadása, valamint a kiutazó delegációk programjaival összefüggő 
feladatok megvalósítása. Az előirányzat forrást biztosít a külföldi magyar kulturális intézet, illetve 
az oktatási és kulturális szakdiplomaták által elvégzendő, a kétoldalú munkatervekben kijelölt 
feladatok teljesítésére is.  
 
20/8/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 
20/8/10/2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 8,0 0,0 8,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 8,0 0,0 8,0 
 
Az előirányzat nyújt fedezetet a nemzetközi kulturális szerződésekből fakadó feladatok ellátására, a 
nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására, valamint a nemzetközi kulturális 
egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére. Az előirányzat forrást biztosít az 
egyezményekben nem szereplő, de a korábbi években megkezdett és jó tapasztalatokkal rendelkező 
programok folytatására, ezzel is erősítve a magyar kultúra sokszínűségének bemutatását külföldön.  
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Az előirányzat forrást biztosít a külföldi partnerek által kezdeményezett kulturális diplomáciai 
szempontból fontosnak ítélt programok magyarországi megvalósításához, a két- és többoldalú 
kulturális diplomáciai, illetve kulturális szakdiplomáciai feladatok megvalósítására, a külföldi 
magyar kulturális intézetek (magyar intézetek) programjaival összefüggő költségek, illetve a 
magyar kultúra külföldön történő megismertetését végző oktatási és kulturális szakdiplomaták által 
szervezett programokkal összefüggő költségek támogatására. 
 
20/9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok 
20/9/6 EU tagságból eredő együttműködések 
20/9/6/2 EU tagságból eredő kulturális együttműködések  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 10,0 0,0 10,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 10,0 0,0 10,0 
Az előirányzatnak biztosítania kell a tagállamként való működés teljesítéséhez és az uniós 
döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó költségek – szakértői egyeztetések, utazások – 
fedezetét. Biztosítania kell továbbá az Európai Parlament és a Tanács 1855/2006/EK számú 
határozata által létrehozott Kultúra programban (2007-2013) való részvételt, amelynek célja az 
európai jelentőségű, nemzetközi együttműködésben megvalósuló kulturális programok támogatása. 
A program hazai végrehajtását Hungarofest Nonprofit Kft. KultúrPont Iroda koordinálja, amelynek 
működési támogatását, valamint az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában történő magyar részvételhez 
szükséges meghallgatások költségeit is ezen előirányzatból szükséges fedezni. 
 
20/11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
20/11/1 Filmszakmai támogatások  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 
Többlet (jogcímenként)    

Art mozi 200,0   200,0 
2013. évi javasolt előirányzat 200,0 0,0 200,0 
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Az előirányzat az art mozikkal kapcsolatos feladatok ellátásának, a filmterjesztési munkák 
végrehajtásának a biztosítását szolgálja.  
 
 
20/11/3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 237,0 0,0 237,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Zárolás  -27,0 0,0 -27,0  
Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 210,0 0,0 210,0 
 
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. fenntartásában levő Emlékpark 
megújítására, működtetésére és egyéb szakmai programjaira szolgál a támogatás. 
 
20/11/16 Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 300,0 0,0 300,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 300,0 0,0 300,0 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja, Elektronikus 
Közigazgatás Operatív Programja, az Államreform Operatív Programja, Társadalmi Megújulás 
Operatív Programja, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja, valamint a Regionális 
Operatív Programok 2007-2008. évekre vonatkozó Akciótervének jóváhagyásáról szóló 
2142/2007.(VII.27.) Korm. határozatban „Liszt Ferenc Zeneakadémia, az európai zenei élet 
megújuló központja Budapesten” címmel kiemelt projektként került megjelölésre a Liszt Ferenc 
Zeneakadémia felújítása. 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem épületének felújítása miatt kieső bevétel pótlása, az épület 
felújítása miatti további működési fedezet. 
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20/12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 
20/12/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása 
20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 83,0 0,0 83,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
11 cím Szépművészeti Múzeumtól 
Artpool feladat tám. 28,0 0,0 28,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -23,0 0,0 -23,0 

Többlet (jogcímenként) 25,0 0,0 25,0 
Emlékpont Hódmezővásárhely 25,0 0,0 25,0 

2013. évi javasolt előirányzat 113,0 0,0 113,0 
 
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetése lehetővé teszi az országos könyvtárközi 
kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolítását mind az eredeti, mind a másolt dokumentumok 
esetében. Az előirányzat lehetőséget biztosít a közgyűjtemények értékmentő programjainak 
keretében történő veszélyeztetett helyzetű technikatörténeti országos szakmúzeumok működési 
támogatására (ez törvényi kötelezettség a 1993. évi LXXII. törvény, 1997. évi CXL. törvény 52. § 
alapján), illetve más muzeális intézmények támogatására. Ez az előirányzat szolgál az alternatív 
művészetet és az arra vonatkozó dokumentumokat gyűjtő intézmény (ArtPool) támogatására is. 
 
A 25,0 millió forint többlettámogatás a hódmezővásárhelyi EMLÉKPONT működésének 
biztosítását szolgálja. Magyarország első EMLÉKPONT-ja állandó kiállítás keretében, a 
legkorszerűbb kiállítási technológiákkal és múzeumpedagógiai lehetőségekkel élve teszi 
tapinthatóvá és mindenki számára is felfoghatóvá azokat a történelmi folyamatokat, amelyek 
Hódmezővásárhelyt és lakóit érték az elmúlt ötven esztendőben.  
 
20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 130,0 0,0 130,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -13,0 0,0 -13,0 
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Többlet Europa Cantat kórusfesztivál 
2015. évi előkészítés 15,0 0,0 15,0 
2013. évi javasolt előirányzat 132,0 0,0 132,0 
 
Az előirányzatból kell biztosítani a „Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok meghirdetéséről és 
a fejlesztési tőkefinanszírozási eszközök kiszélesítéséről szóló 1041/2005. (V. 5.) Korm. határozat 
alapján létrejött, a 2005-2006. évi Közkincs Hitel program keretében kötött támogatási 
szerződésekben vállalt tőke és ügyleti kamat támogatás 2013-ban esedékes részleteit 177,  zömében 
kistelepülési önkormányzat részére.  
Az 1057/2012. (III.9.) Korm. határozat szerint a Kormány 476 ezer eurónak megfelelő 
forintösszegben támogatja a 2015 nyarán Pécsett megrendezésre kerülő XIX. EUROPA CANTAT-
ot, Európa legjelentősebb nemzetközi kórusfesztiválját. A Kormány a magas fokú kulturális 
tartalom mellett a fenntartható kulturális finanszírozás, a turisztikai vonzerő szempontjait is szem 
előtt tartva döntött úgy, hogy támogatja a kórusfesztivál magyarországi megrendezését, amely 
várhatóan több ezer énekest és látogatót vonz majd a világ minden tájáról. A kb. 150 millió 
forintnak megfelelő támogatást a tárca költségvetésében szükséges megtervezni, évente növekvő 
intenzitással. Ennek megfelelően 2013-ban az állami támogatás a tervezett összeg 10 %-a, 2014-ben 
15%-a, míg a megvalósítás évében – 2015-ben 75%-a lesz. 
 
 
20/12/7/3 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 4,0 0,0 4,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 4,0 0,0 4,0 
 
Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján az épített 
(műemlék) és régészeti kulturális örökségi elemek védelmével, megóvásával, fenntartásával 
kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál. Az előirányzat biztosítja továbbá az 
Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) kulturális tárgyú 
egyezményeinek, valamint az Európai Unió és az Európa Tanács kulturális örökséggel összefüggő 
kezdeményezéseinek végrehajtásából fakadó szakmai feladatok támogatását. 
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20/12/7/4 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 200,0 0,0 200,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
20/25/1 Szentgotthárdi barokk templom 23,0 0,0 23,0 
20/25/2 Batthyány kastély falkutatás 40,0 0,0 40,0 
4 cím KÖH Világörökség MNBizottság -133,0 0,0 -133,0 
EMMI Igazgatásra -10,0 0,0 -10,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -20,0 0,0 -20,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 100,0 0,0 100,0 
 
Az előirányzat a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a magyarországi 
világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, fenntartásával 
kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál. 
 
20/12/7/5 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 50,0 0,0 50,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
EMMI Igazgatásra -5,0 0,0 -5,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -8,0 0,0 -8,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 37,0 0,0 37,0 
 
Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvénynek a 2011. évi 
CXLIX. törvénnyel hatályba lépett módosítása alapján a magyarországi nemzeti emlékhelyek 
védelmével, megóvásával, fenntartásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására 
szolgál. 
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20/13 Művészeti tevékenységek 
20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 250,0 0,0 250,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -25,0 0,0 -25,0 

Többlet (jogcímenként) 300,0 0,0 300,0 
Zenekarok támogatása 300,0 0,0 300,0 

2013. évi javasolt előirányzat 525,0 0,0 525,0 
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás ad lehetőséget az előadó- és alkotóművészeti 
kultúrpolitikai célok megvalósításra, ezen belül is elsősorban a terület kiemelkedő művészeti 
műhelyeinek fenntartható fejlesztésére, hagyományos értékeinek és értékteremtő munkájának 
megőrzéséhez. Ezen feladat keretén belül a képző-, ipar-, fotó-, tánc-, zene-, színházművészet, 
valamint a könyves és irodalmi élet tevékenysége, működése, programjai kerülnek támogatásra. 
Lehetőség nyílik arra, hogy a kiemelkedő műhelymunkát végző szervezetek programjai magas 
színvonalon megvalósuljanak, valamint azok működése is támogatásban részesüljön. Ez a sor 
szolgál továbbá a Budapesti Tavaszi Fesztivál támogatására is. 
 
A többlettámogatás a kiemelkedő szakmai színvonalat képviselő Concerto Budapest Zenekar 2013. 
évi működésének biztosítását szolgálja. 
 
20/13/5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti 
pályázatok)  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
20/1/4/2 Vári rekonstrukció 200,0 0,0 200,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -100,0 0,0 -100,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 100,0 0,0 1 100,0 
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Az előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása alapján a tárca számára előírt feladatok 
végrehajtására szolgál, azaz: 

� a nem minősített (nemzeti vagy kiemelt minősítést el nem nyert) előadó-művészeti 
szervezetek működési és művészeti pályázati támogatására (zenekarok, énekkarok, 
színházak és táncegyüttesek). Ezen szervezetek köre jelentősen bővül, így például e sorról 
jutnak támogatáshoz 2013. évtől az önkormányzati fenntartású szabadtéri színházak és 
 nemzetiségi színházak is.  

� fent hivatkozott szaktörvény szerinti feladat végrehajtása keretében a kiemelt művészeti 
célokra meghirdetett pályáztatásra (e pályázatokon a hatóság nyilvántartásában nem 
szereplő előadó-művészeti szervezetek is indulhatnak, például határon túli szervezetek). 

 
20/13/7 A Nemzet Színésze cím támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 144,7 0,0 144,7 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 144,7 0,0 144,7 
 
A juttatást a Nemzeti Színház egykori, illetve jelenlegi művészei kapják. Az előirányzat célja a 
magyar színművészet, a nemzeti színjátszás fejlesztése, népszerűsítése során kimagasló érdemeket 
szerzett, a címet viselő 12 színész életjáradékszerű (havi kifizetésű) támogatása. 
 
20/13/9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 100,0 0,0 100,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -10,0 0,0 -10,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 90,0 0,0 90,0 
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A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 23/A. §  (2) bekezdése alapján díjazást kötelező 
biztosítani a közkönyvtárakban kölcsönzött művek szerzőinek a közös jogkezelő szervezet útján, s 
ezt a kultúráért felelős minisztérium költségvetésében kell biztosítani. A közös jogkezelő szervezet 
a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület, amelynek a működési költségét is ez az 
előirányzat biztosítja.  
 
20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 1 423,0 0,0 1 423,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 423,0 0,0 1 423,0 
 
A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) 
Korm. rendelet alapján a nyugdíjsegélyek folyósítását 2011. május 1-től az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) vette át. Az ONYF és a tárca közötti megállapodás 
értelmében a minisztérium havonta megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alap által megelőlegezett 
nyugdíjsegélyek és a postaköltségek összegét.  
 
20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 300,0 0,0 300,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
16 cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
/OEK-ről/ 10,0 0,0 10,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 310,0 0,0 310,0 
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Az előirányzat terhére a kábítószer-fogyasztás megelőzésével és a nemzeti, intézményi szintű 
koordinációval összefüggő szakmai, szakpolitikai és egyeztetési feladatok kerülnek ellátásra. A 
2012. év végén új Nemzeti Drogstratégia kialakítására kerül sor, szükséges a stratégia 
megvalósításához kapcsolódó akcióterv szakmai előkészítése, majd az abban meghatározott 
feladatok megvalósítása. Kiemelt feladat a koordinációs mechanizmusok erősítése, a prevenció, a 
kezelést és ellátást biztosító intézményrendszer fejlesztése, a hiányzó ellátási modalitások pótlása 
(pl. az addiktológiai problémával küzdő kiskorúak rehabilitációs ellátásának kialakítása). A 
célkitűzések modell projektek támogatásával, valamint pályázati programokkal kerülnek 
megvalósításra.  
 
20/15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
20/15/1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 
20/15/1/1 Gyermek és ifjúsági célú üdültetés  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 351,2 0,0 351,2 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -35,1 0,0 -35,1 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 316,1 0,0 316,1 
Az előirányzat gyermek és ifjúsági célú üdültetésre, valamint intézményi működésre biztosít forrást, 
különösen: 
• a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum működtetése az 1008/1996. (II. 7.) Korm. határozat alapján  
• a Velencei tavi Vízi Sportiskola (VVSI) működtetése. 
 
20/15/3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
20/15/3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 150,0 0,0 150,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -20,0 0,0 -20,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 130,0 0,0 130,0 
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Az előirányzat lehetőséget biztosít a települési ifjúsági munka, a felkereső munka, közösségépítő 
programok, gyermek és ifjúsági táborok, ifjúsági találkozók megrendezésére, a határon túli ifjúsági 
szervezetek működésének támogatására. 
 
20/16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
20/16/1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 180,0 0,0 180,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -18,0 0,0 -18,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 162,0 0,0 162,0 
 
Az előirányzat célja a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, a szociális és gyermekjóléti 
ellátórendszerekkel kapcsolatos projektek, tevékenységek, a szakmai munka minőségének javítását, 
emelését célzó képzések, kutatások, szakmai anyagok, programok finanszírozása.  
 
Az előirányzat terhére megvalósuló feladatok:  
- A szociális módszertani intézmények működésének támogatása, amelyet meghatároz a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58. §-a, valamint a szociális 
módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, 
intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet.  

- Gyermekjóléti módszertani intézmények működésének támogatása, amelyet maghatároz a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (8) – (10) 
bekezdése.  

- A Karitatív Tanács szervezeteinek támogatása, amelyet meghatároz a Karitatív Tanács 
megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet. 

-  Országos Szociálpolitikai Tanács működésének támogatása, amelyet a Szociálpolitikai Tanács 
összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet határoz 
meg. 

- Egyéb, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési és módszertani tevékenységhez 
kapcsolódó programok, képzések, kutatások, szakmai anyagok, szakmai programok/szervezetek, 
aktív szociálpolitikai eszközök működésének egyedi támogatása.  
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20/16/6 Családpolitikai Programok  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 120,0 0,0 120,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
20/20/3 Család, esélyteremtési és 
önkéntes házak támogatása -16,0 0,0 -16,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -12,0 0,0 -12,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 92,0 0,0 92,0 
 
Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a népesedés és a családügy területén megvalósuló, a 
családokat erősítő, a népesedési folyamatokat befolyásoló különféle cselekvési, modellkísérleti, a 
családbarát közgondolkodást erősítő kommunikációs és egyéb szakmai programok és akciók 
végrehajtásához, valamint a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek (pl. Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete) támogatásához.  
 
20/16/7 Családpolitikai célú pályázatok  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 133,0 0,0 133,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -50,0 0,0 -50,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 83,0 0,0 83,0 
 
Az előirányzat célja, hogy támogatásban részesítse pályázati úton azokat a családok érdekében 
tevékenykedő szervezeteket, egyházakat és munkáltatókat, amelyek a családok jólétét növelő 
gyakorlati szolgáltatásaikkal és különféle programjaikkal hozzájárulnak a családbarát foglalkoztatás 
és közgondolkodás népszerűsítéséhez és a családbarát társadalom megteremtéséhez és 
fenntartásához.  
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20/17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 
20/17/1 Gyermekvédelmi Lakás Alap  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 1 745,0 0,0 1 745,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 745,0 0,0 1 745,0 
 
A gyermekvédelem intézményrendszerében felnőtt fiatalok társadalmi beilleszkedése 
megnehezített, sokan közülük hajléktalanként igényelnek később szociális gondoskodást, ezért 
kiemelkedően fontos az önálló egzisztenciájuk megteremtésének elősegítése, elsősorban a 
lakáskérdés megoldásában. Az otthonteremtési támogatás célja ezen fiatal felnőttek lakáshoz 
jutásának, tartós lakhatása megoldásának elősegítése.  
 
 
 
20/17/5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 
 
Az előirányzat a közlekedésükben akadályozott személyek számára biztosítandó támogatás 
forrásául szolgál. Célja az állapotuk miatt közlekedési nehézségekkel küzdők többlet költségeinek 
kompenzálása, ezáltal esélyegyenlőségük, társadalmi integrációjuk segítése.  
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20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -100,0 0,0 -100,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 900,0 0,0 900,0 
 
A támogatást megalapozó jogszabály a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet. A 2011 júliusától átalakult 
személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás a mozgáskorlátozott személyek közlekedését új 
és használt gépjármű vásárlásához, illetve a gépjárműnek a mozgáskorlátozott személy fizikai 
adottságaihoz igazított átalakításához történő támogatás nyújtásával segíti elő. A támogatásban 
részesíthetők száma évente kerül megállapításra. Az előirányzat magában foglalja a támogatással 
kapcsolatos lebonyolítói feladatok költségét is. 
 
 
20/17/7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása   

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 561,0 0,0 561,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 561,0 0,0 561,0 
 
Az előirányzat a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján a gyes-en, 
gyed-en lévők esetében a törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes 
kamattámogatás fedezetéül szolgáló forrás.  
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20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 150,0 0,0 150,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -15,0 0,0 -15,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 135,0 0,0 135,0 
 
Önkormányzatok, civil és szakmai szervezetek által megvalósítandó szakmafejlesztési modulok, 
képzések, gyermekvédelmi módszertani intézmények működésének támogatása, valamint az 
előirányzatból kerül támogatásra a befogadó szülői – nevelőszülői hálózatok és gyermekvédelmi 
otthonok által nyújtott ellátások propagálása, kiemelten azokon a településeken, ahol ezen ellátási 
formák kevésbé vannak jelen a helyi települési önkormányzatoknál.  
Az előirányzat terhére valósulnak meg olyan innovatív megoldásokat magába foglaló programok 
támogatása, amelyek a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek társadalmi 
integrációjának elősegítésére szolgálnak. 
 
 
 
20/19 Szociális célú humánszolgáltatások 
20/19/1 Szociális célú humánszolgáltatások állami támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 36 422,0 0,0 36 422,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 11 000,0 0,0 11 000,0 
2013. évi javasolt előirányzat 47 422,0 0,0 47 422,0 
 
Az előirányzat tartalmazza azon támogatást, amelyet jogszabály biztosít a törvényben 
meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó nem állami 
intézmények fenntartói részére. 
 

517



20/19/3 Egyházi szociális intézményi kiegészítő támogatás   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 13 000,0 0,0 13 000,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 13 000,0 0,0 13 000,0 
 
Az előirányzat azon támogatást tartalmazza, amelyet jogszabály biztosít a törvényben 
meghatározott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó egyházi fenntartású 
intézmények részére. 
 
 
20/19/4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai 
szociális munka és krízisközpont finanszírozása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 5 863,8 0,0 5 863,8 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 5 863,8 0,0 5 863,8 
 
Pályázati úton 3 éves befogadásra kerülő, támogató szolgálatokat, közösségi ellátásokat, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók, továbbá az utcai szociális munkát 
végző szolgálatok  és a krízisközpontok finanszírozási szerződés útján történő támogatása. A 
finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről 
szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.  
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20/20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok 
20/20/3/ Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 164,0 0,0 164,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
20/16/6 Családpolitikai Programok 16,0 0,0 16,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -12,9 0,0 -12,9 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 167,1 0,0 167,1 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatból a család, esélyteremtési és önkéntes házak országos hálózatának 
támogatása történik. A hálózat munkájával elősegíti a családok, hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi integrációját. Esélyteremtő és a családokat támogató programokat szervez a kiemelt 
célcsoportok részére: a családoknak, a hátrányos megkülönböztetést vagy diszkriminációt 
elszenvedett, vagy azzal fenyegetett, illetve problémákkal küzdő, kiszolgáltatott helyzetben lévő 
fogyatékossággal élőknek, nőknek, romáknak, gyerekeknek, ifjúságnak, időseknek, hátrányos 
helyzetű térségek lakosainak, a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi 
szolidaritás erősítése érdekében. A hálózat tevékenységével segíti az ifjúsággal foglalkozók 
(önkormányzatok, szervezetek, intézmények) munkáját. Előmozdítja az önkéntesség kultúrájának 
terjesztését, az önkéntes tevékenységek népszerűsítését, hozzájárul a társadalom önkéntességgel 
kapcsolatos tudat- és szemléletmódjának változásához, a Nemzeti Önkéntes Stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához, támogatja az önkéntes stratégiával összefüggő tevékenységeket. 

A fejezeti kezelésű előirányzatból valósul meg az emberkereskedelem áldozatai számára fenntartott 
shelter, valamint a háztartáson belüli erőszak legveszélyeztetettebb áldozatai számára létrehozott 
titkos ház. 

A fentiek végrehajtásában az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvényben, a 115/2003. (X. 28.) országgyűlési határozatban a társadalmi 
bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvényben és a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 elfogadásáról és a 
végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. (III. 20.) Korm. határozatban 
foglaltak az irányadók. 
 
20/20/6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 167,6 0,0 167,6 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
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Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -13,2 0,0 -13,2 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 154,4 0,0 154,4 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény, illetve az ennek előírásai alapján 
alkotott 10/2006 (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a 2007. 
évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. Az előirányzat 
célja többek között a már 5 éve sikeresen futó FECSKE modellprogram finanszírozása. A 
modellprogram lényege a fogyatékos személyeket nevelő családtagok időszakos tehermentesítése a 
fogyatékos személy számára az otthoni környezetben biztosított néhány órás szakszerű felügyelet 
révén. Ugyancsak folytatni indokolt a fogyatékosok önálló életvitelét segítő kutyák kiképzésének 
támogatását a segítőkutya-képzéssel foglalkozó civil szervezetek pályázati konstrukcióban való 
támogatása révén. Az előirányzat terhére tervezett további feladat a fogyatékosokat foglalkoztató 
vállalkozások termékeinek bemutatása, és rendezvény szervezésének támogatása. 
 
20/20/8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 562,4 0,0 562,4 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
EMMI Igazgatás -26,7 0,0 -26,7 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -56,2 0,0 -56,2 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 479,5 0,0 479,5 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja a 2009. évi CXXV. törvény a jelnyelvről és az alapja az 1998. évi 
XXVI. törvény előírásai alapján alkotott 10/2006 (II.16) OGY határozat az Országos 
Fogyatékosügyi Programról. Az előirányzat terhére 1-1, országosan hozzáférhető, azonos szakmai 
standardok alapján nyújtott szolgáltatást finanszíroz a költségvetés: a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást 
és a látássérültek részére elemi rehabilitációs szolgáltatást. A jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 
finanszírozása a tolmácsszolgálatok fenntartásához szükséges összegből, a tolmácsolt óraszám 
szerint járó kiegészítő támogatásból, és a lebonyolítás költségéből tevődik össze.  
A látássérültek részére elemi rehabilitációs szolgáltatásnyújtás finanszírozása pályázati rendszerben 
történik, a korábbi években regionális szinten kiépült elemi látásrehabilitációs központokat 
működtető civil szervezetek szolgáltatási óraszámmal arányos támogatása révén.  
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20/20/12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 500,9 0,0 500,9 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -50,0 0,0 -50,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 450,9 0,0 450,9 
 
Az előirányzat célja az állami, nem állami és egyházi fenntartók hajléktalan-ellátó szervezeteinek, 
szolgáltatásainak külön jogszabályban meghatározott működését kiegészítő támogatás biztosítása a 
konvergencia régiók vonatkozásában a Hajléktalanokért Közalapítványon keresztül, a központi 
régió vonatkozásában pedig a hajléktalan-ellátás kiegészítő forrásait kezelő szervezeten keresztül. 
Az előirányzat lehetőséget teremt a hajléktalan emberek ellátását végzők számára a 
jogszabályokban meghatározott, és állami normatív hozzájárulással támogatott programokat a téli 
időszakban és éves szinten is kiegészítő, a szolgáltatások eredményességét növelő tevékenységek 
finanszírozására.  
 
20/20/13 Autista otthonok támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 95,0 0,0 95,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 95,0 0,0 95,0 
 
Az előirányzat jogszabályi alapját a lakóotthonok működtetésére és finanszírozására vonatkozó 
ágazati jogszabály tartalmazza (1993. évi III. törvény 85/A és 85/B paragrafusok). A kizárólag, 
vagy számottevő arányban autista személyeket gondozó lakóotthonok a működtetésükre vonatkozó 
speciális szabályok miatt bizonyíthatóan költségesebbek az ilyen személyeket nem gondozó 
lakóotthonokénál. Az éves működtetés többletköltségei fedezetére pályázati rendszerben biztosít 
forrást az előirányzat. 
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20/22 Egészségügyi, szociális ágazati előirányzatok 
20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 167,1 0,0 167,1 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -39,5 0,0 -39,5 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 127,6 0,0 127,6 
 
Az előirányzaton belül került tervezésre az ágazati kutatási-fejlesztési feladatok támogatása, 
amelynek célja az új eljárások bevezetésének segítése, az adaptációs klinikai kutatások, új 
diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetésének támogatása, a népegészségügyi feladatok 
előremozdítása. 
 
Az előirányzat forrást biztosít a Népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok támogatására, 
ennek részeként a rákbetegek rehabilitációját elősegítő szövetségek, szervezetek támogatására, a 
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 
módosításának hatálybalépése kapcsán a passzív dohányzással összefüggő lakossági attitűd 
formálására szakmai és civil szervezetek összefogásával, kardiovaszkuláris betegségek 
megelőzésére. 
 
Az előirányzat terhére kerül támogatásra a magas HIV fertőzési kockázatnak kitett közösségek 
tagjai között a kockázat ismertetése és annak csökkentése, továbbá az ehhez szükséges 
magatartásformák kialakítása, a rendszeres anonim szűrés lehetőségének biztosítása.  
Az előirányzaton tervezett forrás felhasználásának célja továbbá az ifjúság egészséges szexuális 
magatartásának információval segített megalapozása, olyan programok biztosításával, amelyek 
bővítik a témával kapcsolatban (a szexuális úton terjedő betegségek megelőzése) a fiatalok 
ismeretszintjét kor és igényszintnek megfelelően. 
 
Az előirányzat szolgál forrásul az „Év Kórháza 2012.” pályázat meghirdetéséhez, amelynek 
keretében a kiemelkedő egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző kórházak kerülnek 
elismerésre. A pályázat keretében felülvizsgált területek: a vezetés, a humánerőforrás menedzsment, 
a szakmai munka minősége, az elégedettség, a pénzügyi gazdálkodás, a minőségmenedzsment és a 
prevenciós tevékenység.  
 
Az előirányzaton került megtervezésre a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának 
támogatása, amely tevékenység az OEP közreműködésében valósul meg. A nem európai uniós 
szomszédos államok (Ukrajna, Szerbia) magyar ajkú lakossága részére történő egészségügyi ellátás 
finanszírozása a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 
59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet alapján történik.  
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20/22/3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 1 221,2 0,0 1 221,2 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 221,2 0,0 1 221,2 
 
A magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005 (VII. 22.) Korm. határozat 
értelmében 2005 novemberében megalakult a 100 %-ban az Országos Mentőszolgálat – így az 
állam – tulajdonában lévő, mai nevén Magyar Légimentő Nonprofit Kft., majd a nemzetközi 
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően szerződés jött létre az osztrák HeliAir Gmbh-val, amely 
az osztrák autóklubbal (ÖAMTC) Európa egyik legnagyobb egységes légimentő-helikopter flottáját 
tulajdonló és üzemeltető cége. A szerződésben öt gép bérlése határozott időre – 10 évre – került 
meghatározásra.  
 
Ez az öt bérelt gép – a nagyjavításon átesett kettő saját tulajdonú helikopterekkel együtt – képes 
arra, hogy Magyarország területét a lehető legnagyobb mértékben lefedje, lehetővé téve ezzel a 
lakosság csaknem egészének a 15 percen belüli mentéshez való hozzáférését, biztosítva az 
esélyegyenlőséget. A forrás felhasználása a Légimentő Nonprofit Kft. megvalósításában történik. 
 
 
20/22/13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 810,0 710,0 100,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 

 
0,0  0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 
- bevételi ei. változása -710,0 -710,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 600,0 0,0 600,0 
 bevétel támogatásra váltása 600,0 0,0 600,0 

2013. évi javasolt előirányzat 700,0 0,0 700,0 
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A jelenlegi Kormány elkötelezett a vidék gyógyszerellátásának javítása iránt, amit a Nemzeti 
Együttműködés Programjában is megfogalmazott az alábbiak szerint: „A kispatikák megmaradása 
nemcsak egészségpolitikai cél, hanem nemzetpolitikai cél is. Működő kispatikák nélkül nincs élhető 
vidék.” 
 
A fentiek alapján elengedhetetlen a vidéki kisforgalmú gyógyszertárak működésének elősegítése, 
amelyhez szükséges, hogy a működési célú támogatás igénylésének lehetősége ismét a 
gyógyszertárak szélesebb köre számára – ideértve a fiókgyógyszertárak működtetőit is – 
rendelkezésre állhasson. Ennek megalapozására szükséges a szolidaritási díj ellensúlyozására, és a 
vidéki gyógyszerellátás gondjainak enyhítésére a költségvetési forrás biztosítása. 
 
20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása  
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 1 459,3 0,0 1 459,3 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
7 cím EEKH rezidens keret -1 199,3 0,0 -1 199,3 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 260,0 0,0 260,0 
 
Az előirányzat felhasználási célja az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben 
résztvevőket foglalkoztató nem állami, illetve más tárca felügyelete alá tartozó intézmények által a 
jogszabályok és a támogatási szerződések alapján fizetendő hiányszakma pótlék és helyettesítés 
támogatás biztosítása. 
 
20/23 Sporttevékenység támogatása 
20/23/4 Versenysport támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 713,8 0,0 713,8 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
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- zárolás -71,4 0,0 -71,4 
Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 642,4 0,0 642,4 
 
Az előirányzaton kerülnek tervezésre a kiemelt hazai rendezésű sportesemények rendezésének, 
valamint a rendezési jog elnyerése érdekében történő pályázatoknak a támogatását szolgáló 
források, továbbá a versenysport fejlesztésének egyéb állami feladatait, különösen a sportági 
stratégiai fejlesztési koncepciók megvalósítását, a sportszakemberek képzését, továbbképzését, 
valamint a Nemzeti Sportinformációs Rendszer üzemeltetését, fejlesztését célzó támogatások. Az 
előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. törvény és végrehajtási rendeleteinek 
rendelkezései, valamint a sport szakterület fejlesztéseiről szóló kormányhatározatok kerültek 
figyelembevételre. 
 
20/23/5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az 
MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 1 900,0 0,0 1 900,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -190,0 0,0 -190,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 710,0 0,0 1 710,0 
 
Az előirányzat terhére az országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, 
továbbá az Magyar Labdarúgó Szövetség, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás-
neveléssel összefüggő feladatainak támogatása valósul meg. Az előirányzat a sportolói életpálya 
bevezetése és fenntartása, a magyar sporttehetségek kiválasztásának és folyamatos nyomon 
követési rendszerének kiépítése érdekében támogatja a labdarúgás, a kosárlabda és a kézilabda 
sportágak kiemelt utánpótlás-nevelési központjainak akadémiai rendszerű fejlesztését, ennek 
keretében biztosítja az emelt szintű szakmai képzést és a felkészüléshez szükséges 
sportegészségügyi, sporttudományi hátteret, továbbá intézményesített kapcsolatot, átjárhatóságot a 
közoktatás intézményrendszerével a fokozott sporttevékenységgel együtt járó terhelés, időbeosztás 
rugalmas kialakítása céljából. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás egyedi döntés alapján, 
valamint pályázat útján kerül felhasználásra. Az előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi 
I. törvény rendelkezései kerülnek figyelembevételre. 
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20/23/6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését 
szolgáló feladatok támogatására 
20/23/6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 2 472,1 0,0 2 472,1 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -127,2 0,0 -127,2 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 2 344,9 0,0 2 344,9 
 
Az előirányzat célja az olimpiai, illetve paralimpiai felkészülés finanszírozása, elsősorban a 
sportolók felkészítése, edzőtáboroztatása, versenyeztetése, a kiemelt nemzetközi eseményeken való 
részvételének biztosítása, illetve a szakmai munka hátteréül szolgáló infrastrukturális háttér 
megteremtése (sportegészségügyi feltételek, sporteszközök, felszerelések, szakemberek 
munkájának támogatása stb.). Az előirányzat terhére nyújtott támogatás a Magyar Olimpiai 
Bizottság döntésével kerül elosztásra. Az előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény rendelkezései kerültek figyelembevételre. 
 
20/23/6/2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 2 301,7 0,0 2 301,7 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
20/23/7 Sportteljesítmények elismerése, 
megbecsülése 52,8 0,0 52,8 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 2 354,5 0,0 2 354,5 
Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, az olimpiai 
járadék, a Gerevich Aladár-sportösztöndíj, a sportszakmai elismerésekkel, előállításukkal, 
átadásukkal kapcsolatos költségek, az eredményességi támogatás, az idős sportolók szociális 
támogatása. Az előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. törvény, az olimpiai járadékról 
szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) 
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Korm. rendelet, a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. 
törvény rendelkezései kerültek figyelembevételre. 
 
20/23/6/4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 183,5 0,0 183,5 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 183,5 0,0 183,5 
 
Az előirányzat terhére valósul meg a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 
23.) Korm. rendelet alapján a nemzeti doppingellenes szervezet (HUNADO) feladatait ellátó 
gazdálkodó szervezet, a Magyar Antidopping Csoport Kft. 2013. évi hazai doppingellenes 
feladataiért járó ellenszolgáltatás finanszírozása, valamint a doppingellenes nemzetközi 
egyezményekből következő, a 2003. évi LXXVIII. törvényben és a 2007. évi XXXIV. törvényben, 
valamint a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) 
Korm. rendeletben meghatározott további doppingellenes feladatok és szervezetrendszer 
támogatása, az ellenőrzések lefolytatása, valamint a magyar olimpiai kerettag sportolók 
doppingmentes felkészülésének biztosítása. Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, nyílt 
közbeszerzési eljárással valósul meg.  
 
20/23/6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 2 185,8 0,0 2 185,8 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
13/2 cím Nemzeti Sportközpontok 
(Diagnosztikai Lab.) -60,0 0,0 -60,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -200,0 0,0 -200,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 925,8 0,0 1 925,8 
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Az előirányzat terhére valósul meg a közoktatási és egyesületi típusú sportiskolai rendszer normatív 
támogatása, a Héraklész Bajnokprogram, Héraklész Csillagprogram, a Sport XXI. Utánpótlás-
nevelési Program támogatása, az Olimpiai Reménységek Versenye, a Duna Kupa versenysorozat, a 
Csanádi Árpád Általános Iskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet működtetésének, az egyéb 
utánpótlás-nevelési feladatok támogatása, valamint a határon túli magyar sporttehetségek 
támogatási rendszerének kialakítása. Az előirányzaton egyedi döntéssel kerülnek elosztásra a 
források. Az előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései kerültek 
figyelembevételre. 
 
 
20/23/6/8 Fogyatékosok sportjának támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 230,0 0,0 230,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        
Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 230,0 0,0 230,0 
 
Az előirányzat támogatást nyújt a paralimpiai mozgalom fejlesztésére, a paralimpiai felkészülésre, a 
paralimpiai sportágak területén működő sportszövetségek, ezek jogi személyiséggel rendelkező 
szervezeti egységei, valamint a sportszervezetek (műhelyek) ezzel összefüggő működési és szakmai 
feladatainak ellátására, sportszakember-képzési feladatokra, a sport által megvalósuló integrációt 
elősegítő programokra, az egyéb, paralimpiai sportágak fejlesztésével összefüggő feladatok 
ellátására. A fogyatékos személyek sportjának fejlesztését szolgálja a sportszakmai, 
sportegészségügyi és sporttudományos programok támogatása is. Az előirányzaton lévő forrásból 
kerülnek finanszírozásra a sport-rehabilitációs programok, a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, 
rendszeres, terápiás jellegű sportoktatása és programjai, a fogyatékos személyek 
szabadidősportjának, valamint diáksportjának országos, megyei és helyi rendezvényei, valamint a 
fogyatékos sportolók részvétele a szervátültetettek nyári és téli világjátékán, a Speciális Olimpia 
nyári világjátékán, a Global Games nyári játékán. Az előirányzaton a Magyar Olimpiai Bizottság 
döntésével kerülnek elosztásra a források. Az előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény rendelkezései kerültek figyelembevételre. 
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20/23/7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 53,7 0,0 53,7 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
20/23/29 Kettesfogathajtó 
Világbajnokság zárolás mód -15,0 0,0 -15,0 
20/23/6/2 Sporteredmények, 
sportszakmai tevékenység anyagi 
elismerése -52,8 0,0 -52,8 
EMMI Igazgatás -4,0 0,0 -4,0 
Egyéb változások        
Többlet (jogcímenként) 158,3 0,0 158,3 
2013. évi javasolt előirányzat 140,2 0,0 140,2 
 
Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a sportszakmai elismerések (érmek, serlegek, díjak 
stb), valamint az Európa- és világbajnokságokon eredményesen szereplő sportolók, és a 
felkészítésükben résztvevő szakemberek eredményességi támogatása. Az előirányzaton egyedi 
döntéssel kerülnek elosztásra a források. Az előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény rendelkezései kerültek figyelembevételre. 
 
20/23/9 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 131,4 0,0 131,4 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 131,4 0,0 131,4 
 
Az előirányzat támogatást nyújt az olimpiai, paralimpiai felkészüléssel összefüggő 
sportegészségügyi feladatok ellátásához, így különösen az egyes válogatott kerettagok 
felkészülését segítő sportorvosok, sportpszichológusok, gyógytornászok, masszőrök és dietetikusok 
foglalkoztatásához, a felkészüléshez szükséges gyógyszerek beszerzéséhez, orvosi eszközök, 
műszerek, gépek, berendezések megvásárlásához, a területi sportorvosi szakrendelések 
kialakításához és működtetéséhez. Az előirányzat terhére nyújtott támogatás a Magyar Olimpiai 
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Bizottság döntése alapján kerül elosztásra. Az előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény, valamint a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. 
(VII. 13.) Korm. rendelet rendelkezései kerültek figyelembevételre. 
 
20/23/23 Szabadidősport támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 413,3 0,0 413,3 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -41,3 0,0 -41,3 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 372,0 0,0 372,0 
 
Az előirányzat terhére valósul meg a kiemelkedő szabadidősport-rendezvények, a szabadidősportot 
népszerűsítő kommunikációs tevékenységek, a szabadidősporttal kapcsolatos kutatások, a 
szabadidősport területén működő sportszövetségek, sportszervezetek működésének, szakmai 
tevékenységének, valamint egyéb, az egészséges életmód terjesztésével, a szabadidősport, az 
iskolai, diák- és felsőoktatási sport fejlesztésével összefüggő programok, feladatok ellátása, a nők és 
családok sportjának fejlesztése, az idősek sportjának támogatása. Szintén az előirányzat terhére 
valósul meg a munkahelyi sportegyesületi program, az egészségjavítást célzó sporttevékenységek, 
valamint a fogyatékos sportolók és halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szabadidős 
sportjának támogatása. Az előirányzaton egyedi döntéssel, valamint pályázat útján kerülnek 
elosztásra a források. Az előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései 
kerültek figyelembevételre. 
 
20/23/24 Diák- és hallgatói sport támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 335,2 0,0 335,2 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -33,5 0,0 -33,5 

Többlet (jogcímenként) 200,0 0,0 200,0 
Diák sport 200,0 0,0 200,0 

2013. évi javasolt előirányzat 501,7 0,0 501,7 
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Az előirányzatról történő támogatások célja a magyar diáksport helyzetének javítása, a hazai 
felsőoktatási sport fejlődésének elősegítése, valamint a testkulturális felsőoktatásban érdekelt 
felsőoktatási intézmények szakmai munkájának támogatása. Szintén az előirányzatról kerül 
finanszírozásra a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság, az Universitas 
Versenyrendszer, a Nyári- és Téli Universiadéra történő kiutazás, a diákolimpiai versenyrendszer, a 
diákturisztikai, a diák-szabadidős programok, a Mező Ferenc szellemi diákolimpia, valamint a 
diák- és hallgatói sport területén működő sportszövetségek, sportszervezetek, társadalmi 
szervezetek sportszakmai feladatai. Az előirányzaton a Magyar Olimpiai Bizottság döntésével 
kerülnek elosztásra a források. Az előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
rendelkezései kerülnek figyelembevételre. 
 
A többletforrás a diáksport megyei feladatainak ellátását, valamint a felsőoktatási sport 
megerősítését szolgálja, amellyel a megyei diáksport tanácsok, illetve diáksport szövetségek további 
versenyrendszerének finanszírozása kerül biztosításra.  
 
20/23/25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 15,0 0,0 15,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 15,0 0,0 15,0 
 
Az előirányzatról kerül finanszírozásra a sport, az egészséges, mozgásgazdag életmód, a fizikai 
aktivitás népszerűsítésével összefüggő kommunikációs és marketing tevékenység, tájékoztató 
rendezvények, konferenciák, programok támogatása, valamint kiadványok megjelentetése, továbbá 
a sportirányítás döntéseinek, intézkedéseinek bemutatása, megismertetése, a tájékoztatás elősegítése 
és megkönnyítése, valamint a célcsoportokkal való többoldalú kapcsolattartás megvalósítása. Az 
előirányzaton egyedi döntéssel kerülnek elosztásra a források. Az előirányzat tervezésekor a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései kerülnek figyelembevételre. 
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20/23/28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 37,2 0,0 37,2 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 37,2 0,0 37,2 
 
Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a sporttudomány területén elért eredmények 
publikálási lehetőségei, a sporttudományos műhelyek, intézetek kutatásai, a külföldi szakmai 
tanulmányutak, konferenciák és módszertani fórumok szervezése. Az előirányzat forrásul szolgál a 
sporttudomány területén tevékenykedő társadalmi szervezetek szakmai feladatainak ellátásához. Az 
előirányzat terhére nyújtott támogatás a Magyar Olimpiai Bizottság döntésével kerül elosztásra. Az 
előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései kerültek 
figyelembevételre. 
 
20/24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
20/24/10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak 
támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 960,0 0,0 960,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -96,0 0,0 -96,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 864,0 0,0 864,0 
 
Az előirányzat célja a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet 
hatálya alá tartozó, az MLSZ által, illetve az MLSZ versenyrendszerében szervezett mérkőzésnek 
helyt adó sportlétesítmények műszaki, infrastrukturális és biztonságtechnikai fejlesztése, a 
stadionbiztonsági rendszerek üzemeltetése és karbantartása, a nézőtéri erőszak visszaszorítása, 
illetve megelőzése érdekében. Az előirányzat részben egyedi döntés, részben pályázat útján kerül 
felhasználásra. 
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20/24/11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
20/24/11/2  Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 109,3 0,0 109,3 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -10,9 0,0 -10,9 

Többlet (jogcímenként) 100,0 0,0 100,0 
2013. évi javasolt előirányzat 198,4 0,0 198,4 
 
Az előirányzat célja az állami, önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok 
felújításával és korszerűsítésével összefüggő feladatok, valamint a támogatások felhasználásával 
kapcsolatos ellenőrző és koordinációs feladatok ellátásának finanszírozása. Az előirányzat 
finanszírozza az egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból megvalósuló, átfogó jellegű 
létesítményfejlesztési programok (pl.: Varázskapu modell) előkészítő és koordinációs feladatait, az 
abba illeszkedő egyedi beruházások támogatását, amely beruházási támogatás legfeljebb 7 %-a 
fordítható koordinációs feladatokra. Az előirányzat finanszírozza a sportszervezetek által fenntartott 
állami, önkormányzati és egyéb tulajdonú sport célú ingatlanok működtetését. Az előirányzat 
finanszírozza továbbá a már lezárt pályázatok (a ”Sikeres Magyarországért” Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram - Beruházás a 21. század iskolájába” program, 
Sportvállalkozások támogatási programja) kapcsán a nyertes pályázókkal hosszútávra kötött 
kamattámogatási szerződésekben foglaltak teljesítését. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül 
felhasználásra. 
 
20/24/11/3 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 0,0   0,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0     
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
Egyéb változások        
Többlet (jogcímenként) 1 579,0   1 579,0 

EYOF rendezés  1 579,0   1 579,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 579,0 0,0 1 579,0 
 
Az előirányzat a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) 2017. évi rendezési 
jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1388/2011. (XI. 17.) Korm. 
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határozatban foglaltak alapján a rendező Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sportlétesítmény 
fejlesztéseinek támogatását, továbbá a lebonyolítással kapcsolatos szakmai költségek biztosítását 
szolgálja. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. 
 
20/24/12 Magyar Sport Háza támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 302,5 0,0 302,5 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 302,5 0,0 302,5 
 
A Magyar Sport Háza beruházás finanszírozásához kapcsolódó állami kezességvállalásról szóló 
1070/2002. (V. 15.) Korm. határozat értelmében a sportban érdekelt sportági szakszövetségek – a 
Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, a 
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és a sportszakmai, illetve a sporttal foglakozó egyéb 
szervezetek – alapvető irodai elhelyezését és munkafeltételeit a Magyar Sport Házában kell 
biztosítani. Tekintettel a fentiekre, támogatást kell nyújtani a Magyar Sport Háza üzemeltetési 
költségeinek finanszírozásához, a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai 
költségeinek, valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségek, a 
sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatokhoz, egyéb, a Magyar Sport 
Házát érintő költségek fedezetéhez. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. 
 
20/24/13 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
20/24/13/1  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 208,0 0,0 208,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -20,8 0,0 -20,8 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 187,2 0,0 187,2 
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Az előirányzat célja – a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos 
feladatokról szóló 1262/2010. (XI. 30.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően – a debreceni 
Nagyerdei Labdarúgó Stadion XXI. századi, valamint az UEFA követelményeknek megfelelő 
felújításáért, fejlesztésért felelős projektcég működésének támogatása. Az előirányzat egyedi döntés 
alapján kerül felhasználásra. 
 
20/24/13/2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója  
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 3 542,0 0,0 3 542,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- zárolás -1 461,0 0,0 -1 461,0 
Többlet (jogcímenként) 6 919,0 0,0 6 919,0 

a beruházás 2014. évi zárásának 
elősegítése 6 919,0 0,0 6 919,0 
2013. évi javasolt előirányzat 9 000,0 0,0 9 000,0 
 
Az előirányzat célja – a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos 
feladatokról szóló 1262/2010. (XI. 30.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően – a debreceni 
Nagyerdei Labdarúgó Stadion UEFA 4. kategóriájú stadionná történő fejlesztése. Az előirányzat 
egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. 
 
20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott 
intézmények támogatása 
20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 
20/26/1/2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 200,0 0,0 200,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -15,7 0,0 -15,7 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 184,3 0,0 184,3 
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A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért nemzetközi együttműködési megállapodás 
alapján jött létre és működik, fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek. 
Az intézményben német nyelven graduális és posztgraduális, a német anyanyelvű államok és 
Magyarország közötti oktatási és kutatási együttműködést elősegítő képzés folyik. A támogatás 
hozzájárul Magyarország és a többi EU tagállam közti kapcsolat kifejlesztéséhez, mélyítéséhez. 
 
20/26/1/14  Autizmus Alapítvány  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 35,0 0,0 35,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 35,0 0,0 35,0 
 
Az Autizmus Alapítvány a halmozottan sérült autista és autisztikus gyermekek és serdülők speciális 
habilitációs és rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához és munkára való 
felkészítéséhez nyújt támogatást közvetlenül az Alapítvány útján és a mellette működő 
kutatócsoport tevékenységének támogatásával. 
 
20/26/1/19  Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 250,0 0,0 250,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -50,0 0,0 -50,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 200,0 0,0 200,0 
 
Az előirányzat célja a külhoni magyar közösségek identitását, megmaradását garantáló magyar 
anyanyelv és kultúra megtartása érdekében, az oktatás értékeit megőrző és minőségét fejlesztő 
támogatások biztosítása, a magyar közösségek tudományos, nyelvi, kulturális kapcsolattartásának 
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ösztönzése. E célok eléréséhez a külhoni magyarok oktatását az egységes magyar nemzeti oktatás 
dimenziójában (egységes oktatási terében) szükséges fejleszteni. 
A határon túli magyar értelmiség utánpótlása nemzetstratégiailag kiemelkedő jelentőséggel bír, 
amelynek biztosításához a tárca a határon túli magyar felsőoktatási intézmények, magyarországi 
felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzései, működésének, fejlesztésének 
támogatásával, szülőföldi felsőoktatási képzésben részt vevő határon túli magyar hallgatók és 
oktatók ösztöndíjazásával járul hozzá. Az előirányzat hozzájárul továbbá szakkollégiumok, elit 
kollégiumok, hallgatói szervezetek működtetéséhez.  
 
20/26/2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 
20/26/2/10  Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 500,0 0,0 500,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -10,0 0,0 -10,0 

Többlet (jogcímenként)    
Zenekarok támogatása 400,0 0,0 400,0 

2013. évi javasolt előirányzat 890,0 0,0 890,0 
 
Az előirányzat szolgál a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány működési feltételeinek javítására, 
hazai és külföldi fellépéseinek támogatására, hangszerállományának bővítésére, valamint az 
Európai Utas Alapítvány, az Arany János Alapítvány, a Magyar Fordítóház Alapítvány és a 
Szépirodalmi Figyelő Alapítvány szakmai tevékenységének a támogatására. 
A többletforrás a Fesztiválzenekar 2013. évi programtervének megvalósítását biztosítja.  
 
20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 
20/28/1 Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 787,5 0,0 787,5 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
20/26/1/3 Nemzetközi Pető András 
Közalapítvány  121,2 0,0 121,2 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
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- zárolás -78,8 0,0 -78,8 
Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 829,9 0,0 829,9 
 
Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása az alábbi nonprofit gazdasági társaságok általános 
(működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai feladatok 
támogatásához: 

� EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
� OMSZI Intézményfenntartó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
� Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú 

Kft. 
� Alternatív Közgazdasági Gimnázium Nonprofit Kft. 
� Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. 

 
Az előirányzaton új feladat a Nemzetközi Pető András Nonprofit Kft., amely a Nemzetközi Pető 
András Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő alakításáról szóló 
1140/2011. (V. 12.) Korm. határozat alapján a Nemzetközi Pető András Közalapítvány jogutódja.  
 
Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Nonprofit Kft. a 2012. évtől jelentkező feladat, a társaság 
az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá 
történő alakításáról szóló 1170/2011. (V. 26.) Korm. határozat alapján jött létre.   
 
 
20/28/2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása  
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 6 597,6 0,0 6 597,6 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
20/1/4/2 Vári rekonstrukciók 600,0 0,0 600,0 
4 cím MMIKL 183,1 0,0 183,1 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -600,0 0,0 -600,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 6 780,7 0,0 6 780,7 
 
 
Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása az alábbi részben vagy egészben állami tulajdonban 
lévő kulturális feladatokat ellátó non-profit gazdasági társaságok általános (működési, felhalmozási) 
költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai feladatok támogatásához.  
 

� Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Koncert- és Fesztiválszervező Nonprofit 
Kft. 
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� Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervező és -rendező Nonprofit Kft. 
� Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és -rendező Nonprofit Kft. 
� Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft. 
� Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft. 
� Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. 
� MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. 
� Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.  
� Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. 
� Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft. 
� Műcsarnok Nonprofit Kft. 
� Művészetek Palotája Nonprofit Kulturális Szolgáltató Kft. 
� Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 
� NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. 
� Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. 
� Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 
� Várgondnokság Nonprofit Kft. 

 
 
20/28/3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása  
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 232,3 0,0 232,3 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
2 cím Vakok Állami Intézete -6,8 0,0 -6,8 
EMMI Igazgatás -14,6 0,0 -14,6 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 210,9 0,0 210,9 
 
 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény. A Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. tárgyévi működési kiadásaira nyújt támogatást az 
előirányzat. A szervezet szakmai műhelymunkát végez akkreditált képzéseket tart, speciális 
szakképző iskola fenntartója, különféle fogyatékosságügyi témájú pályázatok szakmai 
közreműködői feladatait látja el.  
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20/30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
20/30/22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
20/30/22/2  Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, 
bizottságok támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 85,5 0,0 85,5 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai -61,4 0,0 -61,4 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -10,5 0,0 -10,5 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 13,6 0,0 13,6 
 
Az előirányzat nyújt fedezetet az Országos Diákparlament megrendezésére, a közoktatási 
szakterület országos tevékenységi körű oktatási, nevelési társadalmi szervezetei (szövetségek, 
egyesületek) működésének pályázati rendszerű támogatására, a szervezetek működési költség 
támogatására, a közoktatási szakterülethez kapcsolódó feladatok megoldásához szakértői és 
háttérdokumentumok, tanulmányok, kutatások finanszírozására. 
 
20/30/23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
20/30/23/2  Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 122,5 0,0 122,5 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0   
- zárolás -7,5 0,0 -7,5 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 115,0 0,0 115,0 
 
Az előirányzat - közművelődést megillető rész-előirányzatából valósul meg 4 országos hatókörű 
népfőiskolai szövetség és a TIT működési költségeinek támogatása, továbbá magyar nyelv napjáról 
szóló országgyűlési feladatok végrehajtásában közreműködő két civil szervezet támogatása.  
Az ismeretterjesztő programokat szervező, felnőttképzést folytató, tudományos ismeretterjesztő 
folyóiratokat kiadó, intézményeket fenntartó, valamennyi megyében tagszervezettel rendelkező 
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Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91.§ (1) c) pontja alapján 
kötelezettség.  
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 91. § (1) c) pontja előírja a népfőiskolai mozgalmak működési költségeinek 
támogatási kötelezettségét. Ezeknek a szervezeteknek a közművelődési szerepvállalása az 
élethosszig tartó tanulás, ezen belül is az iskolai rendszeren kívüli nem-formális felnőttképzésre, 
informális tanulásra koncentrálódik. Jelentős szerepet látnak el a leghátrányosabb rétegekkel való 
foglalkozásban, képzésükben és a határon túli magyar kulturális szervezetekkel való 
együttműködésben. A támogatás lehetővé teszi az országos hatókörű népfőiskolák számára a 
létesítő okiratukban meghatározott alaptevékenységük ellátásához szükséges minimális működési 
feltételek biztosítását, valamint a szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzését. 
A magyar nyelv napjáról szóló 66/2011. (IX. 29.) OGY határozatában foglalt feladatok végrehajtása 
kiemelt feladat, melyet erős hazai és nemzetközi figyelem kísér. Az előirányzatból az anyanyelvi 
programunk megvalósításában fontos partnereink, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Magyar 
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása valósul meg. 
Az előirányzat továbbá az országos hatókörű művészeti és kulturális örökségvédelmi társadalmi 
szervezetek működésének és programjainak támogatását is lehetővé teszi. 
 
20/30/23/3  Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 500,0 0,0 500,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -50,0 0,0 -50,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 450,0 0,0 450,0 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL törvény 91. § (1) c) pontja alapján a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) 
működési költségeinek támogatása a kultúráért felelős miniszter irányítása alatt álló minisztérium 
költségvetési fejezetében kerül megtervezésre. A támogatás az országos hatókörű szervezet 60, más 
fenntartóval nem rendelkező közművelődési intézményének, könyvtárának, művészeti 
együttesének éves működését biztosítja. Az intézmények egy része egyedüliként lát el az adott 
településen közművelődési feladatokat, de önkormányzati fenntartóval nem rendelkeznek. A 
támogatás összegének belső megosztásáról, felhasználási arányairól a TEMI elnöksége dönt úgy, 
hogy az intézmények számára meghirdetett belső pályázatot a TEMI szakértői csoportja bírálja el, s 
tesz javaslatot a felosztásáról az elnökségnek. 
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20/30/23/4 Magyar Írószövetség támogatása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 30,0 0,0 30,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 30,0 0,0 30,0 
 
Az előirányzaton szereplő összeg a Magyar Írószövetség 2013. évi működésének támogatása. Az 
Írószövetség irodalmi estek, műsorok, irodalmi találkozók rendezésével népszerűsíti a magyar 
szépirodalmat és olvasást, e mellett a magyar irodalom és a magyar írótársadalom szolgálatát 
vállalja. A magyar kulturális diplomácia egyik műhelyeként alakítja kapcsolatait más országok, 
mindenekelőtt a szomszédos közép-európai országok irodalmi szervezeteivel. Mindmáig a 
legnagyobb taglétszámú írószervezet, mintegy 900 tagja van, egyharmad részben határon túl élő 
magyar írók.  
 
20/30/24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
20/30/24/1  Magyar Vöröskereszt támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 100,1 0,0 100,1 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 100,1 0,0 100,1 
 
Az előirányzat a szervezet kiemelt központi és koordinációs feladatainak ellátására és 
működtetésére, nemzetközi kapcsolattartásra, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok 
ellátására, működtetésére szolgál az alábbiak szerint: 

� képzési tevékenységek, 
� a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának fejlesztése, programjainak támogatása 

(országos találkozó, országos HIV/AIDS prevenciós verseny megrendezése, ifjúsági 
önkéntesek oktatása), 
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� nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli Európai Unió Irodával, 
� nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel, 
� véradásszervezés az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött Együttműködési Megállapodás 

alapján, 
� elsősegély nyújtási programban részvétel (közúti járművezető jelöltek vizsgáztatása, 

Országos Elsősegélynyújtó Verseny megrendezése, az elsősegélynyújtás Világnap 
megszervezése, lebonyolítása, stb.), 

� szociális programok szervezése (pl. családvédelmi programok, kirándulások, táborok, 
„Együtt a jövőért” program), 

� katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi országok özön- és árvíz, valamint a hazai belvíz 
okozta katasztrófák károsultjainak megsegítése). 

 
 
20/30/24/2  Magyar Rákellenes Liga támogatása  
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 30,0 0,0 30,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 30,0 0,0 30,0 
 
 
A Magyar Rákellenes Liga tevékenysége a széles körű felvilágosításra és a személyes tanácsadásra 
irányul, ezzel segítik a rákbetegeket a gyógyulásban, illetve az egészséges embereket a rák 
megelőzésében. A Liga tevékenysége során – többek között – elkötelezett civilek bevonásával 
hirdeti az egészség fontosságát, nehezen megközelíthető régiókba szűrőbuszokat indít, valamint 
betegklubokat szervez a rákkal küzdők számára. Akkreditált továbbképzések szervezésével ezen 
felül elősegíti a háziorvosok, szakorvosok, ápolók folyamatos szakmai fejlődését, illetve a beteg-
orvos közötti bizalmi viszony erősítését, közvetítő szerepet játszva a betegjogok maradéktalan 
érvényesülése érdekében. Az előirányzat biztosítja a Liga feladatainak megvalósítását. 
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20/30/24/3  Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása  
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 36,3 0,0 36,3 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 36,3 0,0 36,3 
 
Az előirányzat terhére pályázat útján olyan társadalmi, civil és non-profit szervezetek, illetve 
szakmai társaságok (orvos-szakmai tudományos társaságok, beteg-szakmai szervezetek) 
részesülhetnek támogatásban, akik az egészségügyi szolgáltatás minőségének javítása érdekében 
végeznek szakmai tevékenységet. 
 
20/30/24/4  Magyar ILCO Szövetség támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 30,0 0,0 30,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 30,0 0,0 30,0 
 
A Magyar ILCO Szövetség fő tevékenysége a stomás (kivezetéssel élő) betegek számára - a 
rehabilitáció megvalósulása érdekében - klubfoglalkozások tartása, folyamatos tanácsadással, 
lehetőséget biztosítva szakorvossal történő találkozásokra is. Emellett rendszeresen szerveznek 
rehabilitációs kirándulásokat, valamint gyermekek részére nyári táborokat. Önkéntes segítő sorstársi 
szolgálatot működtetnek, továbbá gyógyászati segédeszközöket adományoznak a rászorulók 
részére. Az előirányzat a Szövetség feladatainak megvalósítását szolgálja. 
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20/30/24/5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 20,0 0,0 20,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 20,0 0,0 20,0 
 
A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat, illetve a hálózatot jogi személyként képviselő Magyar 
Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága 1971 óta működteti a gyermekkori 
daganatos betegségek kiindulására, kiterjedésre és szövettani típusára, prognosztikai faktoraira, a 
kezelés módjára és eredményességére, illetve a beteg további sorsára, késői utánkövetésére 
vonatkozó adatokat összegző Gyermektumor Regisztert. A Regiszter alapításával Magyarország 
messze megelőzte korát, ilyen regiszterek annak idején még alig működtek Európában. A daganatos 
betegekkel foglalkozó nemzetközi szakmai szervezetet, a SIOP Europe (European Society of 
Pediatric Oncology) által kidolgozott irányelvek szerint minden EU tagállamban alapvető feltétel a 
Gyermektumor Regiszter működtetése, amelyet Magyarország immár 40 éve teljesít. A 
Gyermektumor Regiszter létesítésére és fenntartására vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően 
a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat működteti a Regisztert. Az előirányzat a Regiszter 
működtetésének kiadásait biztosítja. 
 
20/30/24/6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 20,0 0,0 20,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 20,0 0,0 20,0 
 
A Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona több mint 20 éves megalakulás óta a 
gondozottak családközpontú, komplex pszichoterápiájára, illetve rehabilitációjára törekszik.  
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A Rehabilitációs Otthon olyan családsegítő lelki gondozást végző civil szervezet, amely a speciális 
egészségügyi problémákkal sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gondozását sokoldalúan 
igyekszik megvalósítani. 
Az Otthon célkitűzése a testi-lelki megerősítésen, remény-nyújtáson túl a beteg kreativitásának 
ösztönzése, és a szociális beilleszkedés minden oldalú támogatása. 
A szakmai munkában minden alkalmazott módszer arra irányul, hogy a család megváltozott 
képességű gyermekét alkotói képességeiben jutalmazott felnőtté akarja nevelni, aki nem 
leszázalékolt egyén, hanem kompetens ember. 
Az Otthonban kialakított rehabilitációs modell kiterjeszthető volt más súlyos, vagy tartós 
egészségkárosodásban, más krónikus betegségben szenvedő (gyermek- és ifjúkori diabetes, 
neurológiai károsodások, genetikai elváltozások, más anyagcsere-betegségek, autizmus) gyermekek 
és családtagjaik lelki gondozására. Hazai körülmények között más intézményben nincs lehetőség 
krónikusan beteg gyermekek tervszerű rehabilitációjára. 
A Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona elnevezés magában foglalja a felnőtt korú 
betegcsoportok lelki támogatását is. Az Otthonba irányított felnőtt daganatklubok tagjainak magas 
százaléka még gyermeket nevel, tehát rehabilitációjuk nem csak humánus követelmény, hanem 
gazdasági érdek is. 
Az előirányzat biztosítja az Otthon modell értékű, szakmai műhelyteremtő munkájának további 
fenntartását. 
 
20/30/25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
20/30/25/5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok 
támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 238,5 0,0 238,5 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -30,0 0,0 -30,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 208,5 0,0 208,5 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény illetve az ennek előírásai alapján 
alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a 
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. Az 
előirányzat a fogyatékos embereket vagy segítőiket képviselő helyi, regionális illetve országos civil 
szervezetek működésére, szakmai programjainak és a tagjaiknak vagy a célcsoport érdekében 
nyújtott szolgáltatásainak finanszírozására nyújt fedezetet. Az említett civil szervezeti kör több ezer 
fogyatékos személy érdekképviseletét látja el.  
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20/30/25/6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 130,0 0,0 130,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -8,0 0,0 -8,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 122,0 0,0 122,0 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény illetve az ennek előírásai alapján 
alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a 
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A 
szervezet (pontosan: Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége) támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosításán kívül a képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi 
segítségnyújtás, a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet 
által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Országos Fogyatékosügyi Program 
célkitűzései között vagy az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. 
 
20/30/25/7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 165,0 0,0 165,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -11,0 0,0 -11,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 154,0 0,0 154,0 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény illetve az ennek előírásai alapján 
alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a 
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A 
szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosításán kívül a képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi 
segítségnyújtás, a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet 
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által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Országos Fogyatékosügyi Program 
célkitűzései között vagy az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. 
 
20/30/25/8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 160,0 0,0 160,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -11,0 0,0 -11,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 149,0 0,0 149,0 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény illetve az ennek előírásai alapján 
alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a 
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A 
szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosításán kívül a képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi 
segítségnyújtás, a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet 
által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Országos Fogyatékosügyi Program 
célkitűzései között vagy az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. 
 
20/30/25/9 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 165,0 0,0 165,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -11,0 0,0 -11,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 154,0 0,0 154,0 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény illetve az ennek előírásai alapján 
alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a 
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A 
szervezet (Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége) támogatása magában foglalja az 
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országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül a képviselt 
fogyatékos személyek részére általános jogi segítségnyújtás, a szervezet hagyományaihoz igazodó 
szakmai programok, továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, 
amelyek az Országos Fogyatékosügyi Program célkitűzései között vagy az ENSZ Egyezmény 
valamely bekezdésében szerepelnek. 
 
20/30/25/10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 20,0 0,0 20,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -1,0 0,0 -1,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 19,0 0,0 19,0 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény illetve az ennek előírásai alapján 
alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a 
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A 
szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosításán kívül a képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi 
segítségnyújtás, a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet 
által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Országos Fogyatékosügyi Program 
célkitűzései között vagy az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. 
 
20/30/25/11 Autisták Országos Szövetsége  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 50,0 0,0 50,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -3,0 0,0 -3,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 47,0 0,0 47,0 
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Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény illetve az ennek előírásai alapján 
alkotott 10/2006. (II.16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a 
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A 
szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosításán kívül a képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi 
segítségnyújtás, a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet 
által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Országos Fogyatékosügyi Program 
célkitűzései között vagy az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. 
 
20/30/25/12 Siketvakok Országos Egyesülete  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 20,0 0,0 20,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- zárolás -1,0 0,0 -1,0 
Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 19,0 0,0 19,0 
Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény illetve az ennek előírásai alapján 
alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a 
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A 
szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosításán kívül a képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi 
segítségnyújtás, a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet 
által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Országos Fogyatékosügyi Program 
célkitűzései között vagy az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. 
 
20/30/25/13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos 
Szövetsége  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 30,0 0,0 30,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -1,0 0,0 -1,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 29,0 0,0 29,0 
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Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény illetve az ennek előírásai alapján 
alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a 
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A 
szervezet támogatása magában foglalja az érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosításán kívül a tagszervezetek és a képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi 
segítségnyújtás, a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet 
által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Országos Fogyatékosügyi Program 
célkitűzései között vagy az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. 
 
20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 678,7 0,0 678,7 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -60,0 0,0 -60,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 618,7 0,0 618,7 
 
Az előirányzat terhére támogathatóak azok a szervezetek, amelyek hagyományos karitatív 
tevékenységük mellett a szociális ellátórendszer állami feladatainak megvalósításában aktív 
szerepet vállalnak: szociális területen az ország legnagyobb intézményfenntartói, mindezek mellett 
olyan programokat és modelleket is bemutatnak, melyek a felmerülő szociális nehézségekre 
gyorsan reagáló vagy innovatív megoldásokat kínálhatnak.  
 
20/30/26 Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
20/30/26/2  Magyar Olimpiai Bizottság  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 500,0 0,0 500,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -50,0 0,0 -50,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 450,0 0,0 450,0 
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Az ernyőszervezeti rendszer átalakítását követően a korábbi öt köztestületes struktúra helyett egy 
nagy ernyőszervezet jött létre a sport nem-kormányzati oldalán. Az előirányzat által biztosított 
forrás terhére a köztestület látja el az olimpiai és nem olimpiai sportágak, a paralimpiai sport, a 
fogyatékosok verseny- és szabadidősportja, a diák-, egyetemi és főiskolai sport, a szabadidősport, 
valamint a sporttudományos munka területén a szakmai és érdekképviseleti szervek, szervezetek 
adminisztratív és szakmai munkáját. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. 
 
20/35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 300,0 300,0 0,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 300,0 300,0 0,0 
 
Az előirányzat a 2007 januárjában bevezetett, a lakossági vezetékes gázfogyasztás és 
távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szerinti 
támogatás fedezetéül szolgált, amely támogatási forma 2011. augusztus 31-ével kivezetésre került a 
szociális ellátórendszerből. Pótlásáról a 2011. szeptember 1-jével kibővült lakásfenntartási 
támogatás gondoskodik, az előirányzatról 2018. január 5-ig kifizetések teljesíthetők az ÁFA 
elszámolás és a számlakorrekciók miatt. Az előirányzaton keletkező bevétel a számlakorrekciókból 
és a jogosulatlan idénybevételből adódó kifizetések visszafizetéséből adódik. 
 
20/39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 4 813,0 0,0 4 813,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -200,0 0,0 -200,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 4 613,0 0,0 4 613,0 
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. szociális törvény által 2006-ban 
bevezetett szociális foglalkoztatás célja, hogy a szociális intézményben ellátott – sérült és hátrányos 
helyzetű (fogyatékos, hajléktalan, pszichiátriai és/vagy szenvedélybeteg) – személyek 
foglalkoztatásának képességeinek és készségeinek legmegfelelőbb foglalkoztatási formában és 
munkakörben dolgozhasson, számára biztosított legyen az élethosszig tartó tanulás, fejlődés és 
előrelépés lehetősége. 
A támogatási rendszert érintő folyamatban lévő jogszabályi módosítások következtében a fejezeti 
kezelésű előirányzatra vonatkozó felhasználási szabályok 2013. január 1.-től megváltoznak.  
 
20/46 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 11 718,6 0,0 11 718,6 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen)       
1. cím EMMI Igazgatásra -1,0 0,0 -1,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -497,2 0,0 -497,2 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 11 220,4 0,0 11 220,4 
 
A 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának 
elősegítése érdekében bértámogatás adható. A támogatás a megváltozott munkaképességűek 
alacsonyabb termelékenységét kompenzálja, valamint segíti fejlesztésüket a nagyobb 
termelékenység elérésére és a nyílt munkaerőpiacra történő visszatérésre. 
 
20/47 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 24 500,0 0,0 24 500,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 24 500,0 0,0 24 500,0 
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A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján ebben a támogatási formában 
szerepelnek a költségtámogatással és a költségkompenzációval rendelkező munkaadók.  
 
20/51 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 250,0 0,0 250,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként)    
NGM többlet 702,0   702,0 

2013. évi javasolt előirányzat 952,0 0,0 952,0 
 
Az előirányzat célja a fejezet ágazati felügyelete alá tartozó év közben felmerülő feladatok 
megoldása, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódóan a Magyar Államkincstár 
által végzett feladatok díjának biztosítása. 
 
 
 
 
20/54 Nemzeti Együttműködési Alap 
 
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § p) és 71/E. § e) pontja szerint a miniszter a 
társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége körében ellátja a Nemzeti 
Együttműködési Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
A Nemzeti Együttműködési Alap forrása biztosít fedezetet az Alap testületei (Tanács és 
kollégiumok) által kialakított pályázati rendszeren keresztül civil szervezetek működését és szakmai 
programjai megvalósítását célzó pályázatokra. 
 
Az előirányzat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján a civil szervezetek 
támogatásához, a civil szervezetek működési alapjainak megteremtéséhez, társadalmilag hasznos és 
közösségteremtő tevékenységük elismeréséhez, közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük 
támogatásához biztosít fedezetet. 
A Nemzeti Együttműködési Alap kezelését a Wekerle Sándor Alapkezelő látja el.  
Az Alap terhére a pályázati kiírások kedvezményezettjeinek támogatása, az egyedi támogatási 
döntések és a kezelési (ennek részeként a testületi tagok költségtérítése) költség finanszírozható. 
 
A Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 3042,0 millió 
forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 3 042,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
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millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
3 380,0 

  
3 380,0 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- 1122/2012. (V.16.) Korm. 

határozatban elrendelt csökkentés 
 

-338,0 
  

-338,0 
Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 3 042,0  3 042,0 
 
 
20/55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
 
20/55/1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési 
intézmények, kulturális programok) 
20/55/1/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 
 
Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények 
működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített 
kutatók illetménykiegészítésére, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésére 
biztosít fedezetet. Az előirányzat felhasználására és az elszámolás módjára a minisztérium 
megállapodást köt a kedvezményezettekkel. A keretösszeg negyedéves bontásban kerül kiutalásra. 
 
Az Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat költségvetési javaslata 750,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 750,0 
millió forint támogatás finanszíroz. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
750,0 

 
0,0 

 
750,0 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 750,0 0,0 750,0 
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20/55/1/2 Egyházi kulturális programok támogatása 
 
A támogatás célja, a kiemelten közösségépítő jellegű, elsősorban az ifjúság nevelését, valamint a 
család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, kulturális projektek támogatása.  
 
Támogathatóak az ifjúsági zenei rendezvények, táborok, hitéleti tartalmat megjelenítő kiállítások, 
egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a hitélethez kapcsolódó 
képző- és alkotóművészeti pályázatok, a hitéleti tartalmat középpontba helyező filmklubok, 
tematikus konferenciák (diákkonferencia), színházi rendezvények, továbbá egyházzenei fesztiválok, 
kórustalálkozók, kulturális csereprogramok (különös tekintettel a határon átnyúló programokra), 
valamint ezek utazási, szervezési és adminisztratív költségei is. Támogatásban részesülnek az 
általános kulturális programokon belül az egyházi kulturális rendezvények, programok hangsúlyos 
megjelenítését elősegítő – e tekintetben a kulturális marketing eszközeit is igénybe vevő – 
kezdeményezések. Fontos támogatandó feladat az írott és elektronikus sajtóban való megjelenés 
intenzívebbé tétele, a kulturális információközvetítő hálózatokban való megjelenés és aktív 
részvétel elősegítése, illetve információs felületek, adatbázisok kialakítása, működtetése. 
 
Az előirányzatból támogatható az egyházi kulturális tevékenységgel szorosan összefüggő 
létesítmények, beruházások, különös tekintettel közösségi házak, ifjúsági központok kialakítása, 
illetve a meglévők infrastruktúrájának javítása. Az előirányzat, jellegéből adódóan nagy értékű 
tárgyi eszköz vásárlására is lehetőséget biztosít, így adott esetben az egyes rendezvények, 
programok technikai infrastruktúrája is támogatható a keretből.  
 
Az Egyházi kulturális programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 
50,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 50,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
50,0 

 
0,0 

 
50,0 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 50,0 0,0 50,0 
 
 
20/55/2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása 
 
20/55/2/1 Hittanoktatás támogatása 
  
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 24. § (1) bekezdése szerint az egyház az 
állam és a helyi önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményben - a tanulók és a 
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szülők igényei szerint - hit- és erkölcstanoktatást tarthat, továbbá felsőoktatási intézményben hitéleti 
tevékenységet folytathat. 
 
A hit- és erkölcstanoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai 
életrendet figyelembe véve, az iskolában pedig oly módon szervezhető, hogy alkalmazkodjon a 
kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez. A hit- és erkölcstanoktatás tartalmának meghatározása, a 
hit- és erkölcstanoktató alkalmazása és ellenőrzése, az ezzel összefüggő igazgatási cselekmények 
végzése, így különösen a hit- és erkölcstanoktatásra való jelentkezés megszervezése; előmeneteli 
értesítések, bizonyítványok kiadása, a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. 
A hit- és erkölcstanoktatás költségeit – törvény, illetve az egyházzal kötött megállapodás alapján – 
az állam biztosítja. 
 
A Hittanoktatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 3 100,0 millió 
forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 3 100,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
3 100,0 

 
0,0 

 
3 100,0 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 3 100,0 0,0 3 100,0 
 
20/5/2/2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) 
 
A program keretében támogatásban részesíthetők az egyházközségek által indított képzések, 
ifjúsági klubok, nyári táboroztatások, valamint az egyházi iskolák által nyújtott nem iskolarendszerű 
képzések, szolgáltatások (nem intézményrendszeren belüli felnőttoktatás, felnőttképzés, népfőiskola 
típusú oktató/nevelő tevékenységek egyházi iskolák által szervezett határon túli és belüli nyári 
egyetemek, szórványban nyújtott hétvégi képzések, tanodák, diákkörök, hitéleti tematikájú 
vetélkedők, táborok, műhelymunkák, utazások, cserekapcsolatok). Mindezek mellett az önkéntesség 
évéhez kapcsolódó képző, oktató-nevelő programok is támogathatók a program keretében.  
Az előirányzat azon – közvetlenül vagy közvetve az oktatást szolgáló  – egyházi épületek 
infrastruktúrájának korszerűsítéséhez is támogatást nyújt, amelyek jellegük miatt oktatási intézmény 
kategóriában nem jutnak támogatási forráshoz. Prioritást élveznek a hitéleti oktatást, képzést 
megvalósító intézmények, valamint a „közösségi tér”-ként használható, komplex funkcionalitású 
épületek. A támogatásból részesülhetnek az ifjúsági központok, konferencia központok, valamint az 
ifjúsági, nevelési, oktatási létesítmények beruházásai, felújításai, eszközbeszerzései. 
 
Az Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési javaslata 200,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 200,0 millió 
forint támogatás finanszíroz. 
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millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
200,0 

 
0,0 

 
200,0 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 200,0 0,0 200,0 
 
 
20/55/3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 
 
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4. §-
a értelmében az egyes egyházak jogosultak a személyi jövedelemadó meghatározott részének, az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározottak 
szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy 
százalékára. A törvény 4. § (2) és (3) bekezdései biztosítják, hogy az egyházakat megillető összeg - 
a jogszabályban meghatározott kritériumok alapján - kiegészíthető legyen. A támogatások együttes 
alapja az egyházak számára a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-
ok összege, de legalább a nyilatkozattal érintett évre bevallott, az összevont adóalapot terhelő, 
adókedvezményekkel csökkentett személyi jövedelemadó 0,5%-ának és az egyházak számára a 
magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok összegének pozitív 
különbözete. E kiegészítés összegéből az egyes egyházak a javukra rendelkező magánszemélyek 
arányában részesülnek. 
 
A támogatást (felajánlás és annak kiegészítése) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint 
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 
meghatározása szerinti, 2012. január 1-től egyházként működő szervezeteknek lehet átutalni. 
 
Az Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési javaslata 10.580,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 10.580,0 
millió forint támogatás finanszíroz. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
10 580,0 

 
0,0 

 
10 580,0 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        
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- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 10 580,0 0,0 10 580,0 
 
20/55/4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 
 
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-
a alapján, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. 
törvény hatálya alá tartozó, az egyház által nem természetben visszakért, számára át nem adott, 
vagy az  2. § (4) bekezdése szerint nem rendezett egyházi ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igény 
közös megegyezés esetében járadék forrásává alakítható, amely az egyház hitéleti és közcélú 
tevékenységének finanszírozására használható fel. Vagyis azon egyházak, amelyek egykori 
ingatlanjaik természetbeni igényléséről járadék ellenében, közös megegyezéssel, a Kormánnyal 
kötött megállapodásokban lemondtak, ún. ingatlanjáradékban részesülnek. A katolikus, református, 
evangélikus, baptista egyházak, zsidó hitközségek, valamint a budai szerb ortodox egyházmegye 
kiemelt közfeladat átvállalásai miatt ún. kiegészítő járadékra is jogosultak. A járadékalapot, 
valamint a járadék mértékét a megállapodások rögzítették. A járadék mértéke 2001-től a 
járadékalap 5%-a. A járadékot és a kiegészítő járadékot évente az éves átlagos fogyasztói árindex-
szel valorizálni kell, majd a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi tényleges éves 
átlagos fogyasztói árindex ismeretében a zárszámadási törvény jóváhagyását követően a szükséges 
korrekciót végre kell hajtani. 
 
Az Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési 
javaslata 16 950,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 16 950,0 millió forint 
támogatás finanszíroz. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
16 950,0 

 
0,0 

 
16 950,0 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 16 950,0 0,0 16 950,0 
 
 
20/55/5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 
 
20/55/5/1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótléka 
 
Az előirányzat fedezetet biztosít az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek jövedelempótlékára, a határon túli magyar szórványú települések gyülekezeteiben 
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magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatására, valamint a teljes 
egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó 
fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és – kivételesen – 
használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására. Az 1138/2001. (XII. 26.), az 
1140/2001. (XII. 26.), az 1039/2002. (IV. 19.), valamint a 2172/2004. (VII. 12.) Kormány-
határozatok rendelkeztek 22 egyház esetében a megállapodások megkötéséről.  
Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 
fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 1 600,0 millió forint kiadási előirányzatot 
tartalmaz, amelyet 1 600,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
1 600,0 

 
0,0 

 
1 600,0 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 600,0 0,0 1 600,0 
 
 
20/55/5/2 Egyházi szórványprogramok támogatása 
 
A támogatás a határon túli szórványban élő és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi 
közösségeknek kíván segítséget nyújtani. Olyan programok, tevékenységek támogatására nyújt 
lehetőséget, melyeket a szórványban működő egyházi intézmények végeznek és munkájuk a 
szórványban lévő magyar nyelvű hitélet megmaradását segíti. Támogatásban részesülhetnek a 
szórványban működő egyházközségek infrastruktúrájuk kiépítésére, felújítására, magyar nyelvű 
liturgikus és egyéb kiadványaik megjelentetésére, közösségi programjaik és projektjeik 
megvalósítására. Kiemelten azon egyházi szórványprogramok kapnak támogatási prioritást melyek 
a Kárpát-medencei magyar egyházi kapcsolati háló stratégiai célként való megerősítését szolgálják. 
Egyben az előirányzatból nyernek támogatást azon programok is, amelyek segítik a magyarországi 
szórvánnyá vált, elnéptelenedő vagy a lakótelepi közösségekben közösségi kapcsolataikat elvesztő 
közösségek körében működő egyházi tevékenységek hatékonyságát.  
 
Ezen előirányzatból részesülhetnek támogatásban a hitéleti, pasztorációs, valamint ifjúsági 
programok és az egyházi alternatív oktatási tevékenységek, képzések is (esti gimnáziumok, hétvégi 
magyar nyelv- és történelemoktatás), illetve a médiával kapcsolatos programok, amennyiben ezek 
kifejezetten szórványterületen jelennek meg.  
 
Az Egyházi szórványprogramok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 
200,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 200,0 millió forint támogatás 
finanszíroz. 
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millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
200,0 

 
0,0 

 
200,0 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 200,0 0,0 200,0 
 
 
 
20/55/5/3 Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak 
támogatása (Testi és lelki kenyér) 
 
A program a magyarországi hátrányos helyzetű közösségek, települések, térségek lelki-szociális 
felzárkóztatását célozza, komplex program keretében. Ezen hátrányos helyzetű területek jelentős 
része Trianon tragédiáját követően elvesztette kapcsolatát  a hagyományos térségi partnereivel, így 
kézenfekvő, hogy ezek a fejlesztési programok építsenek az Európai Unió által biztosított 
határmenti regionális együttműködés lehetőségeire is és ezen a területen is megkezdődjön a 
kapcsolatok újraszövése. Kiemelt feladat, hogy a határmenti együttműködés egyaránt 
megvalósuljon kőben (utak, közös fejlesztési projektek) és emberben (közös szociális és lelki 
gondozási programok).   
 
A program kiemelt célja a hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programok mentén az 
egyházi kezdeményezések támogatása, illetve ösztönzése. Az előirányzatból finanszírozhatók az 
egyházi karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő létesítmények, hitéleti, karitatív, 
oktató/képző/átképző „központok” működési költségei. Kiemelt prioritásként jelenik meg a 
leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkózása programjaiban, valamint a közfoglalkoztatás 
programjaiban való egyházi részvétel ösztönzése és segítése. 
 
Mindezek mellett ebből az előirányzatból a hátrányos helyzetű közösségek, települések, térségek 
felzárkózását segítő egyházi programok, kezdeményezések fejlesztési, beruházási projektjei is 
támogathatók, különös tekintettel a munkaerő piaci átképzést megvalósító intézmények 
infrastrukturális fejlesztéseire. Ugyancsak a program keretében valósítható meg az egyházi 
karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő létesítmények, (hitéleti, karitatív, 
oktató/képző/átképző „központok”) beruházási és felújítási költségeinek támogatása.  
A Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása 
(Testi és lelki kenyér) fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 200,0 millió forint 
kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 200,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
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millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
200,0 

 
0,0 

 
200,0 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 200,0 0,0 200,0 
 
20/55/7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 
 
Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok 
állagmegóvási, felújítási valamint egyházi fenntartású, hitéleti illetve közfeladatokat ellátó 
intézmények beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít 
támogatást.  
 
Az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások fejezeti kezelésű előirányzat 
költségvetési javaslata 1 350,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 1 350,0 millió 
forint támogatás finanszíroz. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
1 350,0 

 
0,0 

 
1 350,0 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások        

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 350,0 0,0 1 350,0 
 
20/56 Nemzetiségi támogatások 
 
Az előirányzat fedezi 

- a nemzetiségi civil szervezetek működési támogatását,  
- a nemzetiségi intézmények működési és fejlesztési támogatását,  
- a nemzetiségi kultúra identitásának és oktatásának támogatását,  
- a Nemzetiségek Napja megszervezésének költségeit,  
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- a Nemzetiségi Ösztöndíj forrásigényének fedezetét,  
- a nemzetiségi intézmények átvételével kapcsolatos feladatbővülés támogatását,  
- intervenciós támogatások nyújtását az önhibájukon kívül (finanszírozási, támogatási háttér 

megváltozása) bajba jutott önkormányzatoknak,  
- nemzetiségi intézményeknek,  
- valamint nemzetközi kötelezettségként a kisebbségi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben a 

magyar fél által vállaltak  
forrásait.  
 
A Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 567,1 millió forint 
kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 567,1 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
617,1 

 
0,0 

 
617,1 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások     

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -50,0 0,0 -50,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 567,1 0,0 567,1 
 
 
20/57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 

Az előirányzat felhasználását a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások 
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet szabályozza.  

Az Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása alcím költségvetési javaslata 
1 236,5 millió forint kiadási (támogatási) előirányzatot tartalmaz az előző évi előirányzattal 
megegyező összegben az alábbiak szerint: 

 
 

Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése 
2013. évi 
kiadási 

(támogatási) 
előirányzat) 

Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 44,9 
Országos Horvát Országos Önkormányzat és Média 144,5 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 214,1 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 89,6 
Országos Roma Önkormányzat és Média 267,2 
Országos Lengyel Önkormányzat és Média 47,0 
Országos Örmény Önkormányzat és Média 42,5 
Országos Szlovák Önkormányzat és Média 128,0 
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Országos Szlovén Önkormányzat és Média 64,0 
Szerb Országos Önkormányzat és Média 78,7 
Országos Ruszin Önkormányzat és Média 36,1 
Ukrán Országos Önkormányzat és Média 36,2 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
1 236,5 

 
0,0 

 
1 236,5 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások     

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 236,5 0,0 1 236,5 
 
20/58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 
 
Az előirányzat szolgálja az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott, átvett 
intézmények, illetve ezek kapcsán keletkezett feladatbővülés költségeit.  
 
Az Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények alcím költségvetési 
javaslata 662,8 millió forint kiadási (támogatási) előirányzatot tartalmaz – 2012. évhez képest a 
pedagógus életpályára biztosított 129,0 millió forinttal növelt összegben – az alábbiak szerint: 
  
 

Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése 
2013. évi kiadási 

(támogatási) 
előirányzat) 

Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 30,2 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények támogatása 

 
12,5 

Országos Horvát Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

 
64,6 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények támogatása 

 
168,0 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények támogatása 

 
25,5 

Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 78,6 
Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 18,6 
Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 
Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 158,7 
Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 21,9 
Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 61,4 
Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,8 
Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
501,4 

 
0,0 

 
501,4 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 

pedagógus életpálya bevezetése 129,0 0,0 129,0 
BM-KIM Szekszárdi Német 

Színház 32,4 0,0 32,4 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások     

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 662,8 0,0 662,8 
 
 
20/59 Társadalmi felzárkózást elősegítő programok 
 
20/59/4 Roma kultúra támogatása 
 
Az előirányzat fedezetet nyújt a roma kulturális szervezetek, alkotóközösségek tevékenységének, a 
cigány nyelv ápolásának, fejlesztésének költségeire, a hagyományok megőrzésének, átadásának a 
fiatalabb korosztályok számára, a generációk közötti párbeszéd erősítésének, közösségi programok 
megvalósításának támogatására. 
 
A Roma kultúra támogatása fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 60,0 millió forint 
kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 60,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
60,0 

 
0,0 

 
60,0 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások     

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 60,0 0,0 60,0 
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20/59/5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, 
szakkollégiumok 
 
Az előirányzat fedezetet nyújt  

• A hátrányos helyzetű emberek, köztük romák felzárkózását, társadalmi-gazdasági 
integrációját elősegítő programok működtetésére. Hátrányos helyzetű kistérségek 
felzárkózását segítő programok támogatására. Szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és 
szociális integrációjának kiadásaira. Személyek és települések felkészítésére szociális 
gazdaság típusú programokban való részvételre.  

• A hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, 
tehetséggondozásának előmozdítására, roma nemzetiségi oktatási intézmény működésének 
támogatására, roma szakkollégiumok létrehozásának és működésének támogatására. 

• A gyermekek esélyteremtését szolgáló programok támogatására, különös tekintettel a korai 
életkorban nyújtott szolgáltatásokra és működtetésük támogatására.  

• A kulturális autonómia intézményeinek támogatására, roma identitás ápolására, annak 
szélesebb körben való megismertetésére. 

 
A Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 
fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 510,0 millió forint kiadási előirányzatot 
tartalmaz, amelyet 510,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
600,0 

 
0,0 

 
600,0 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások     

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -90,0 0,0 -90,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 510,0 0,0 510,0 
 
20/59/6 Felzárkózás-politika koordinációja  
 
Az előirányzat fedezetet nyújt az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program 
szegénység céljához, és az uniós roma keretstratégiához kapcsolódó, a Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási és Roma Stratégiában és a megvalósítását szolgáló intézkedési tervben, valamint a 
Roma Integráció Évtizede Programban vállalt feladatok, továbbá a Kormány és az Országos Roma 
Önkormányzat között létrejött keret-megállapodásban vállalt feladatok, intézkedések nyomon 
követéséhez, értékeléséhez, monitorozásához, az ehhez szükséges statisztikai és információs 
rendszerek fejlesztéséhez, nemzetközi szakértői koordinációhoz, kommunikációhoz, a következő 
uniós fejlesztési időszak stratégiai megalapozásához kötődő szakértői feladatok ellátásához. 
 
A Felzárkózás-politika koordinációja fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 96,0 
millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 96,0 millió forint támogatás finanszíroz. 
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millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
300,0 

 
0,0 

 
300,0 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások     

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás 0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) -204,0 0,0 -204,0 
2013. évi javasolt előirányzat 96,0 0,0 96,0 
 
 
20/59/7 Roma ösztöndíj programok 
 
Az előirányzat fedezetet nyújt 
a) A hátrányos helyzetű, elsősorban roma hallgatók tanulmányai folytatásának, illetve eredményes 
befejezésének, valamint felsőoktatásba való bejutásukat, illetve bennmaradásukat elősegítő 
programok támogatására, valamint az 
b) Útravaló-MACIKA esélyegyenlőségi ösztöndíjprogram folytatásának, valamint a többségében 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatását végző közoktatási intézmények felzárkóztató 
munkájának támogatására. 
 
A Roma ösztöndíj programok fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 2 067,1 millió 
forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 2 067,1 millió forint támogatás finanszíroz. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 
2 223,1 

 
0,0 

 
2 223,1 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 

pedagógus életpálya bevezetése 129,0 0,0 129,0 
BM-KIM Szekszárdi Német 

Színház 32,4 0,0 32,4 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások     

- egyszeri feladatok kivétele 0,0 0,0 0,0 
- zárolás -156,0 0,0 -156,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 2 067,1  2 067,1 
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Központi kezelésű előirányzatok 
 
21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 
Az Alap tartalmazza a családi támogatásokat, a korhatár alatti ellátásokat, a jövedelempótló és 
jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat valamint a különféle jogcímen adott térítéseket. 
 
21/1 Családi támogatások 
A családi támogatások körébe a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozási segély, 
a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, az 
életkezdési támogatás, a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, valamint a 
gyermektartásdíjak megelőlegezésének költségvetési forrása tartozik. Az egyes ellátások 
előirányzatainak tervezésénél figyelembe kellett venni, hogy az ellátások nominális értének 
fenntartásával a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozási segély, a 
gyermeknevelési támogatás, az életkezdési támogatás, továbbá a pénzbeli és természetbeni 
gyermekvédelmi támogatások összege 2013-ban nem emelkedik. 
 
21/2 Korhatár alatti ellátások 
Az előirányzat tartalmazza a szolgálati járandóságot, és a korhatár előtti ellátást, balettművészeti 
életjáradékot. Az ellátások tervezése a 2012. évi várható kiadásokra, a létszámban bekövetkező 
változásokra, valamint a nyugdíj várható emelkedésének mértékére figyelemmel történt.  
Az előirányzat kialakításában szerepet játszott, hogy jelentős és sikeres erőfeszítések történtek a 
kapcsolódó rendszer átalakítása területén, annak érdekében, hogy létrejöjjön egy szolidaritási 
elemeket is tartalmazó rendszer. Ennek egyik lényegi eleme, hogy a korábbi előrehozott öregségi 
nyugdíjat és a korkedvezményes ellátást korhatár előtti ellátásként, illetve a fegyveres testületek 
volt tagjai szolgálati nyugdíját szolgálati járandóságként a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 
jelzett előirányzata biztosítja.  
 
21/3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
Az előirányzat az átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítés és kereset-kiegészítése, a 
mezőgazdasági járadék, a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka, a politikai 
rehabilitáció és más nyugdíj-kiegészítés, a házastársi pótlék, a megváltozott munkaképességűek 
kereset-kiegészítése és az egyéb támogatások finanszírozását szolgálja. Az ellátások tervezése a 
2012. évi várható kiadásokra és a létszámban bekövetkező változásokra tekintettel történt, azzal, 
hogy a mezőgazdasági járadék, továbbá az átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése, 
és kereset-kiegészítése esetében az ellátások összege a nyugdíj várható emelkedésének megfelelően 
került számításba vételre. 
 
21/4 Különféle jogcímen adott térítések 
A különféle jogcímen adott térítések előirányzat biztosítja a közgyógyellátás, az egészségügyi 
feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás és a folyósított ellátások utáni térítés finanszírozását. 
Az ellátások tervezése a 2012. évi várható kiadásokra és a létszámban bekövetkező változásokra 
tekintettel történt. 
 
22 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása  
 
Az 1 520,0 millió forint összegű kiadási előirányzat a települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok általános működési, valamint feladatalapú támogatására szolgál.  
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III.3. Több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre 
vonatkozó hatásai 

 
Oktatási ágazat 
 
20/8/1 Kétoldalú nemzetközi oktatási és képzési programok fejezeti kezelésű előirányzat 

millió forintban, egy tizedessel 

Program, beruházás 
fejlesztés megnevezése 

Időtartama 

2013. 2014. 2015. 2016. További 
évek 

Összesen 
Támogatás 

 
Támogatás 

 
Támogatás 

 
Támogatás 

 
Támogatás 

 

Glasgow-i Egyetemmel 
évek óta sikeres 
nemzetközi együttműködés 
folytatása 

2012-2014 3,3 3,3    6,6 

Torontói Egyetemmel való 
nemzetközi együttműködés 

2013-2014 6,0 6,0    12,0 

Alberta Egyetemmel való 
nemzetközi együttműködés 
folytatása 

2013-2014 6,0 6,0    12,0 

2013. évi magyar KEK 
elnökség és a 2013-2014. 
évi magyar Visegrádi 
Csoport (V4) elnökség 

2013-2014 15,0 5,0    20,0 

British Council Hungary a 
több éves sikeres angol 
nyelv oktatás 
programjának folytatása 

2013-2014 2,0 2,0    
 

4,0 

Hazai egyetemek 
nemzetközi feladatainak 
megvalósítására 

2013-2014 15,6 15,6    31,2 

 

A külföldi egyetemekkel való nemzetközi együttműködés – Glasgow-i Egyetem, Torontói Egyetem 
Alberta Egyetem – a magyar nyelv- és irodalom, történelem, társadalomtudomány és kultúra 
oktatása és népszerűsítése érdekében már évek óta sikeresen működő magyar vendégoktatói 
program folytatása. A program a fogadó ország jelentős mértékű hozzájárulásával működik. 
A British Council Hungary az angol nyelv oktatás tanulását elősegítő tevékenységek támogatása 
magas színvonalú szakmai programokkal (pl. angolnyelv-tanárok szakmai továbbképzése, 
angolnyelv-tanárok szakmai hálózatainak fejlesztése). 
Magyarország a Visegrádi Négyek (V4) soros elnöki feladatait 2013. július 1- 2014. június 30 
között látja el. A V4 Elnökség részben egyidejűen valósul meg a Közép-Európai Kezdeményezés 
(KEK) elnökségi feladataival. Az 1031/2012. (II. 21.) Kormányhatározat is rendelkezik erről. 
Az egyetemek kétoldalú tudományos és oktatási nemzetközi kapcsolataink folytatására és 
fejlesztésére támogatást kívánunk nyújtani a 2013. és 2014 években. A támogatás révén valósul 
meg a Balaton francia tudományos együttműködési program, valamint Magyarország külpolitikai 
stratégiája és oktatási szakdiplomáciai célkitűzéseinek megfelelően a kétoldalú latin, ázsiai és 
Balkán régióhoz kötődő kiemelt oktatási programok, cserekapcsolatok és kezdeményezések. 
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20/2/3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 
millió forintban, egy tizedessel 

Program, beruházás fejlesztés 
megnevezése 

Időtartama 

2013. 2014. 2015. 2016. További 
évek 

Összesen 
Támogatás 

 
Támogatás 

 
Támogatás 

 
Támogatás 

 
Támogatás 

 

Közoktatási megállapodás 2012 
pályázat 

2012.08.31-
2017.08.30. 

1.440,0 1.440,0 1.440,0 1.440,0 960,0 6.720,0 

Közoktatási megállapodások 
alapján  

 2.217,5 1.337,6 876,4 309,9 249,8 4.991,2 

Országos nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött 
közoktatási megállapodások 
alapján 

2012.01.01-
2016.12.31. 

60,03 60,03 60,03 60,03  240,12 

Nemzetiségi iskolák átvétele 
következtében kötött közoktatási 
megállapodások alapján 

2012.07.01-
2017.06.30. 

328,67 328,67 328,67 328,67 164,335 1.479,015 

 
2003-2007. között az éves költségvetési törvény felhatalmazást adott az oktatásért felelős miniszter 
részére egyedi megállapodás kötésére állami támogatásra közalapítványokkal, alapítványokkal, 
társadalmi szervezetekkel, közhasznú társaságokkal, országos kisebbségi önkormányzatokkal a 
közoktatási feladatot ellátó intézményeik tevékenységének támogatására. Emellett a Közokt. tv. 81. 
§ (8) bekezdése alapján közoktatási megállapodás megkötésére került sor azokkal a fenntartókkal, 
amelyek közoktatási intézménye térségi vagy országos, vagy pedagógiai programja alapján 
kiemelkedő jelentőségű feladatot lát el. 
 
Az egyedi elbírálás alapján megkötött közoktatási megállapodások alapján az alábbi jogcímeken 
részesülhetnek a fenntartók kiegészítő támogatásban:  
- sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 
- magatartási, tanulási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók ellátása 
- hátrányos helyzetű tanulók ellátása 
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ellátása 
- rászoruló tanulók ellátása  
- jogviszony létesítéséhez kapcsolódó térítési díj átvállalásával érintett tanulók ellátása 
- zeneművészeti ágon tanulók ellátása 
- egyéb művészeti ágon tanulók ellátása 
- egyházi kiegészítő támogatással megegyező összegű támogatás 
- általános célú kiegészítő támogatás 
- intézmény külön támogatása 
A támogatás fajlagos összege az ellátott feladattól függően, megállapodásonként eltérő.  
A korábbi években megkötött közoktatási megállapodások alapján 2013. január 1-jétől 21 
közoktatási feladatot ellátó intézmény fenntartója részesül kiegészítő támogatásban. Ezen 21 
intézményből 2013-ban 8, 2014-ben 5, 2015-ben 2, 2016-ban 3, 2018-ban 1, 2023-ban 1 intézmény 
fenntartójával kötött közoktatási megállapodás veszti hatályát. 1 intézmény kiegészítő támogatása 
pedig kifutó rendszerben szűnik meg. 
Az Országos nemzetiségi önkormányzatok közül a Magyarországi Románok Országos 
Önkormányzata és a Szerb Országos Önkormányzat kiegészítő támogatásra 2012. január 1-jétől 
jogosult öt éves időtartamra. 
A nemzetiségi iskolák 2012. évben történő átvétele következtében új közoktatási megállapodások 
megkötésére kerül sor 2012. július 1-jével szintén öt éves időtartamra. 
2012 májusában „Közoktatási megállapodás 2012” pályázat kiírására került sor. A pályázatok 
beadásának határideje 2012. június 11., a pályázaton elnyerhető kiegészítő támogatás összesen 
480,0 millió forint 2012. évben. A pályázat nyerteseivel az oktatásért felelős miniszter közoktatási 
megállapodást köt 2012. augusztus 31. naptól öt éves időtartamra. 
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Kulturális ágazat 

millió forintban, egy tizedessel 
 

 
Program, beruházás 

fejlesztés megnevezése 

Időtartama 

2013. 2014. 2015. 2016. További évek 

Összesen Támogatás 
 

Támogatás 
 

Támogatás 
 

Támogatás 
 

Támogatás 
 

20/1/4/2 Vári rekonstrukciók 
(Szent György tér, Mátyás-
templom) 

2006-2014 1 043,0  757,0     1 800,0 

Magyar Nemzeti Levéltár - az 
elektronikus (digitális) 
levéltár c. kiemelt program 
fenntartási költségei (5 éves 
időtartam, 60,0 m Ft/év) 
 

2011-2015 60,0 60,0 60,0 0 0 180,0 

20/12/7/2 Közművelődési 
szakmai feladatok 
Közkincs hitelprogram - a 
vidéki kulturális 
infrastruktúra fejlesztése 
(Nemzeti Kulturális Alap 
Igazgatósága 
lebonyolításában) 

2006-2025 123,0 123,0 123,0 123,0 993,0 1485,0 

20/13/4 Művészeti 
tevékenységek és egyéb 
fejezeti feladatok támogatása 
A Budapesti Tavaszi 
Fesztivál közös támogatása az 
Önkormányzati Minisztérium, 
az OKM és Budapest Főváros 
Önkormányzata között 
létrejött megállapodás alapján 
(Budapesti Fesztiválközpont 
Kht. bonyolításában) 

2009-2013 170,0     170,0 

 
A Mátyás-templom rekonstrukciója 
Az évek zajló húzódó beruházás jelenleg hátralévő munkálatai a teljes templombelső restaurálását 
(díszítő festés, főoltár tisztítás, textíliák restaurálása, múzeumi berendezési tárgyak és eszközök 
beszerzése, falfestés, elmaradt tárgyrestaurálások) teszik ki, amelynek összköltsége várhatóan 
1.800,0 millió forint. A 2013. évi előirányzatból ezen munkák arányos részének elvégzése 
valósulhat meg.  

 
Magyar Nemzeti Levéltár - az elektronikus (digitális) levéltár c. kiemelt program fenntartási 
költségei 
A konzorciumi formában a Magyar  Nemzeti Levéltár, Budapest Főváros Levéltára, valamint a 
Kopint-Datorg Zrt. közreműködésével megvalósuló fejlesztés kapcsán, az EMMI fenntartása alá 
tartozó  Magyar Nemzeti Levéltár által működtetett, 2012-ben már üzemelő projektelemek 
fenntartására 5 éven keresztül évenként 60,00 millió forint betervezése szükséges. 
 
Közkincs hitelprogram kamat és tőketörlesztés támogatása (a vidéki kulturális infrastruktúra 
fejlesztése (a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága lebonyolításában)) 
Az előirányzatból kell biztosítani a „Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok meghirdetéséről és 
a fejlesztési tőkefinanszírozási eszközök kiszélesítéséről szóló 1041/2005. (V. 5.) Korm. határozat 
alapján létrejött, a 2005-2006. évi Közkincs Hitel program keretében a közösségi kulturális 
színterek felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, illetve új kulturális terek kialakítására felvett 
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hitelek utáni tőke és ügyleti kamat támogatás adott évre esedékes részleteit 177, zömében 
kistelepülési önkormányzat részére.  
A támogatottak több mint 50%-a (117) 2000 fő alatti, önhibáján kívül hátrányos helyzetű település, 
az ország legrosszabb helyzetben lévő régióiból. Számukra a hitel kamatterhei mellett a tőke 50, 
illetve 25 százalékának visszafizetését is átvállalta tárca: ezer fő alatti települések esetében 50 %-át, 
ezer és kétezer fő közti településen a tőkehányad 25 %-át. 
A hitelprogram 20 éves időtartamú, és a tőketörlesztés kezdési időpontja miatt várhatóan 2027-ig 
tart. Az adott év támogatási összegét jelentősen befolyásolhatja az euró – forint árfolyamának 
változása. A Közkincs hitelprogram 2013. évi forrásigénye 123,0 millió forint. 
 
A Budapesti Tavaszi Fesztivál programjának támogatása 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának jogelődje (OKM), Budapest Főváros Önkormányzata és 
a Belügyminisztérium jogelődje (ÖM) 2008. december 23-án háromoldalú együttműködési 
megállapodást kötöttek a Budapesti Tavaszi Fesztivál (továbbiakban: BTF) közös támogatásáról. A 
háromoldalú megállapodás a BTF finanszírozásáról 2009. és 2013. közötti időszakra érvényes.  
A támogatás alapja, hogy az évtizedek óta megrendezésre kerülő BTF az ország turisztikai és 
kulturális arculatát formálni képes, Európa-szerte ismert, kiemelkedő művészeti eseménysorozat.  
A 2012. évi támogatási szerződés keretén belül 170 millió forinttal támogatta az EMMI a Budapest 
Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozatot.  
 
 
Egészségügyi ágazat 

1. cím EMMI Igazgatása  

 millió forintban, egy tizedessel 
 
 

Program, beruházás fejlesztés 
megnevezése Időtartama 

2013. 2014. 2015. 2016. További 
évek 

 
Összesen Támogatás 

 
Támogatás 

 
Támogatás 

 
Támogatás 

 
Támogatás 

 

altató-, lélegeztetőgép, monitor 
bérlésével összefüggő kiadások 

2013. évre 1 364,0 7 161,0    8 525,0 

 
Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások 

A jogelőd Egészségügyi Minisztérium és a Dräger Medical AG&Co. KGaA között 2006. február 
13-án – a magyarországi aneszteziológiai géppark megújítása céljából – tartós bérleti és 
szervizszerződés került aláírásra. A bérleti szerződés 8 éves futamidejű tartós bérleti konstrukció, 
amely keretein belül beszerzésre került összesen 319 altatógép, 416 lélegeztetőgép és 544 monitor.  

A szerződés értelmében – 2007. január 1-től – a bérleti díjat tizennégy egyenlő részletben, 
félévente, Euróban kell megfizetni, amely 1 évre levetítve 4.010.258 (+ ÁFA) eurot tesz ki.  

Az orvotechnikai eszközök 100 egészségügyi intézmény részére kerültek térítésmentes átadásra a 
tárca és az egyes intézmények közötti megállapodások alapján. Az euro alapú szerződés miatt a 
Ft/euro árfolyam jelentősen befolyásolja a bérleti díjból eredő fizetési kötelezettséget. 

Az Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások támogatására 1.364,0 millió 
forint került 2013. évre tervezésre.  

A bérleti szerződés 2013. év végig jelent fizetési kötelezettséget, amely időszakot követően a 
szakmai feladat folyamatos biztosításához a jelen tervezési fázisban új gépek vásárlását tartjuk 
szükségesnek. Tekintettel arra, hogy a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmények átvétele jelenleg is 
zajlik, a kórházi eszközök GYEMSZI által koordinált felmérése után válik ismertté, hogy az egyes 
ellátó intézményekben milyen eszközfejlesztésre van szükség. A folyamatban lévő felmérés az 
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időközben zajló struktúra- és kapacitás átalakítások adatait is figyelembe veszi. Amennyiben a 
jelenlegi bérleti konstrukcióban szereplő eszközök beszerzése válik indokolttá, úgy az aktuális 
becsült beszerzési összár hozzávetőleg 7.000,0 millió forint. 
 
16. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

millió forintban, egy tizedessel 
 
 

Program, beruházás 
fejlesztés megnevezése 

 
 
Időtartama 

2013. 2014. 2015. 2016. További 
évek 

 
 
 

Összesen 
 

Támogatás 
 

 
Támogatás 

 

 
Támogatás 

 

 
Támogatás 

 

 
Támogatás 

 

Oltóanyag beszerzés 2014-2017.  7 177,0 7 464,0 7 762,6 8 073,1 8 396,0 38 872,7 

 
Oltóanyag beszerzés 

Az ÁNTSZ 2011-2013. évekre szóló oltóanyag beszerzéséhez a 2018/2010. Korm. határozat 
biztosította a fedezetet. A továbbiakban is a jelenlegi oltóanyagok beszerezése került tervezésre 
évente 4 % inflációval számolva, figyelembe véve, hogy az oltóanyagok import beszerzési 
alapanyagai folyamatosan nőnek. 

Az életkorhoz kötött kötelező védőoltási rendben alkalmazott, valamint a védőoltási rendbe nem 
tartozó kötelezően alkalmazott oltóanyagok biztosítását hivatott szerződések 2013. december 31-én 
lejárnak. Az életkorhoz kötött kötelező védőoltási rendben alkalmazott oltóanyagok beszerzésére 
korábban három éves szerződéssel, a pneumococcus elleni oltóanyag beszerzésére egyéves 
szerződéssel történt a beszerzés. 

Új közbeszerzési eljárást az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokra, a 2014-2017. évekre 
szükséges kiírni, mivel így jelentős árkedvezmény érhető el, illetve az oltóanyag ellátás is 
folyamatos és stabil maradhat. A 4 évre történő tender kiírásban tehát csak azok az oltóanyagok 
szerepelnének, amelyek esetében nem várható, hogy változás következik be és a felhasználásra 
kerülő oltóanyag mennyiség nagy biztonsággal meghatározható, illetve prognosztizálható, ezek a 
következők: 
- 5 komponensű oltóanyag a 2; 3; 4; hónapos korú gyermekek alapimmunizálására és a 18 hónapos 

gyermekek emlékeztető oltására; 
- 4 komponensű oltóanyag a 6 évesek emlékeztető oltására; 
- kombinált kanyaró, rubeola, munpsz vakcina a 15 hónapos korúak és a 11 évesek oltására; 
- 3 komponensű DTaP vakcina a 11 évesek oltására; 
- hepatitis B vakcina a 13 évesek oltására; 
- Pneumococcus elleni vakcina kisgyermekeknek; 
- BCG tuberkulózis elleni vakcina; 
Minden egyéb oltóanyag évente kerül beszerzésre. 
 
Az európai szinten kimagasló eredményeket elért magyarországi életkorhoz kötött kötelező 
védőoltási rendet és a védőoltással megelőzhető betegségek területén elért eredményeket nemzeti 
értékként kell kezelni, a ráfordított költségek befektetésünk a jövő generáció egészségébe. Az 
életkorhoz kötött kötelező védőoltási rend az oltásra kötelezett populáció ~99 %-os átoltottságával, 
a védőoltással megelőzhető fertőző megbetegedések számának jelenlegi szintre csökkenésével 
olyan nemzeti érték, amely az orvostudomány fejlődésével a mindenkori kormányok anyagi 
hozzájárulásával, az egészségügyi dolgozók áldozatvállalásával, valamint a lakosság 
támogatottságával jöhetett létre.  
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20/22/03 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 
         millió forintban, egy tizedessel 

Program, beruházás fejlesztés 
megnevezése Időtartama 

2013 2014 2015 2016 További 
évek 

 
Összesen Támogatás 

 
Támogatás 

 
Támogatás

 
Támogatás 

 
Támogatás 

 

légimentés eszközpark bérlésével 
összefüggő kiadások 

2014-2016 1 221,2 1 694,6 1 457,9 1 457,9  5 831,6 

 
A magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005. (VII. 22.) Korm. határozat 
értelmében 2005 novemberében megalakult a 100 %-ban az Országos Mentőszolgálat – így az 
állam – tulajdonában lévő Légimentő Kht., majd a nemzetközi közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően szerződés jött létre az osztrák HeliAir Gmbh-val, amely az osztrák autóklubbal 
(ÖAMTC) Európa egyik legnagyobb egységes légimentő-helikopter flottáját tulajdonló és 
üzemeltető cége. A szerződésben öt gép bérlése határozott időre – 10 évre – került meghatározásra.  

Ez az öt bérelt gép – a nagyjavításon átesett kettő saját tulajdonú helikopterekkel együtt – képes 
arra, hogy Magyarország területét a lehető legnagyobb mértékben lefedje, lehetővé téve ezzel a 
lakosság csaknem egészének a 15 percen belüli mentéshez való hozzáférését, biztosítva az 
esélyegyenlőséget. 
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Sport ágazat  

millió forintban, egy tizedessel 

Program, beruházás 
fejlesztés megnevezése Időtartama 

2013. 2014. 2015. 2016. További évek 

Összesen 
Támogatás Támogatás Támogatás Támogatás Támogatás 

Beruházás a 21. századi 
iskolába-
kamattámogatás 

2003-2025 35,0 17,4 9,2 1,9 0,09 63,6 

Sportvállalkozások 
támogatása-
kamattámogatás 

2005-2015 1,0 0,9 0,2 0 0 2,1 

debreceni Nagyerdei 
Labdarúgó Stadion 
Rekonstrukciója 

2011-2014 9 000,0  831,8  0  0 
9831,8 

 

Tüskecsarnok 
befejezetlen beruházás 

2011-2014 2464,0 2180,0 0 0 0 4644,0 

Istvánmező 
rehabilitációs programja 

2011-2020 0 17413,5 20300,0 16000,0 10586,5 64300,0 

Stadionbiztonsági 
Projekt 

2011-2013 864,0 0 0 0  864,0 

XIV. Nyári Európai 
Ifjúsági Olimpiai 
Fesztivál létesítmény-
fejlesztés 

2013-2017 1560,0  1440,0 824,0 2530,0 2296,0 8650,0 

XIV. Nyári Európai 
Ifjúsági Olimpiai 
Fesztivál megrendezése 

2013-2017 19,0  18,0 68,0 335,0 532,5 972,5 

2015. évi Felnőtt Női 
Kosárlabda Európa-
bajnokság 

2012-2015 0 56,0 156,0 0 0 212,0 

 
„Beruházás a 21. századi iskolába” program  

A ”Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram kormányzati 
szintű program részeként meghirdetett „Beruházás a 21. századi iskolába” program egy több 
kormányzati cikluson átívelő program, amelynek keretében tornaterem, tornaszoba, tanuszoda 
felújítás és építés kapcsán a nyertes pályázókkal, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-vel kötött 
hitelszerződések kamattámogatása kapcsán létrejött szerződésben foglaltak teljesítése folyamatos.  
 
Sportvállalkozások támogatási programja  

A program célja, hogy a sport területén működő mikro- és kisvállalkozások számára biztosítson 
kedvezményes kamatozású hitelt fejlesztések, beruházások megvalósításához. Jelenleg még a Fit-
Well Kft-vel van érvényben lévő kamattámogatási szerződés, amelynek várható kifutási ideje 2015. 
év eleje. A kamattámogatás teljes összegének lekötése még a 2008. évben megtörtént.  
 
Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója  

A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion (a továbbiakban: Stadion) rekonstrukciójával 
kapcsolatos feladatokról szóló 1262/2010. (XI. 30.) Korm. határozat előírja a fenti rekonstrukció 
megvalósítását.  
 A 2013-ban tervezett 9.000,0 millió forint összegű támogatás mellett 2014. évben 831,8 millió 
forint biztosítása szükséges. 
 
Tüskecsarnok befejezetlen beruházás 

A Tüskecsarnok projekt befejezéséről szóló 1108/2012. (IV. 11.) Korm. határozat a beruházás 
befejezéséhez a 2013-2014. évekre 4.644,0 millió forint összegű támogatást határoz meg, amelyből 
2.180,0 millió forint felhasználása 2014. évben történik meg. A beruházással a magyar egyetemi-, 
főiskolai-, diák- és szabadidő sport országos központhoz jut. 
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„Istvánmező” rehabilitációs program 

A Kormány az 1516/2011. (XII.30.) Kormányhatározatával döntött az „Istvánmező” átfogó 
rekonstrukciójáról. Az elfogadott Program alapján a 38 hektáros terület rekonstrukciós munkái több 
ütemben 2012-től 2020-ig valósulnak meg. Az első ütemben egy UEFA 5 kategóriájú sport – 
multifunkcionális stadion építése valósul meg a Budapesti Olimpiai Központ területén. A második 
ütemben a Millenáris Velodrom átalakítása, a Körcsarnok, a Gerevich Aladár Nemzeti 
Sportcsarnok, a Tornacsarnok, a Nemzeti Sportintézet és a Központi Sportiskola felújítása valósul 
meg.  
 
Stadionbiztonsági Projekt 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) által, illetve az MLSZ 
versenyrendszerében szervezett mérkőzésnek helyt adó sportlétesítmények műszaki, 
infrastrukturális és biztonságtechnikai fejlesztése, a stadionbiztonsági rendszerek üzemeltetése és 
karbantartása a nézőtéri erőszak visszaszorítása, illetve megelőzése érdekében. A Projekt 2013. évi 
folytatásával a stadionok minél szélesebb körére kiterjeszthetővé válik a sportbiztonsági rendszer.  
 
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő létesítmény-fejlesztés 
és szakmai támogatás 

A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) 2017. évi rendezési jogának elnyerése 
esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1388/2011. (XI. 17.) Korm. határozatban 
foglaltak alapján a rendezési jog Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő elnyerése 
esetén a sportlétesítmény-fejlesztésekhez (pl. uszoda, sportcsarnokok, olimpiai falu építése, 
tornatermek felújítása) 2013-2017. évek során összességében 8.650,0 millió forint támogatás 
felhasználása válik szükségessé. 

A lebonyolítással kapcsolatos szakmai költségek (pl. a versenyzők és a kísérők ellátásával, 
egészségügyi ellátásával, szervező bizottság tevékenységével, doppingellenőrzéssel összefüggő 
költségek) forrásigénye szintén a 2013-2017. évekre együttesen 972,5 millió forint. 
 
2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság 

A 2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése esetén 
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1266/2011. (VIII. 4.) Korm. határozatban foglaltak 
alapján Magyarország Kormánya támogatja a rendezési jogot elnyert Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetségét. A támogatás tartalmazza a rendezési jogdíj összegét, valamint a 
lebonyolítással kapcsolatos szakmai költségek fedezetét. 
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III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban 

 
Oktatási ágazat 
 
Közoktatás 
A közoktatási intézmények számára a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)  
közoktatáshoz kapcsolódó forrásaiból a 2007-2010-es években 59,7 milliárd forint  összegben 
kerültek meghirdetésre pályázatok. Az egyes pályázatok 12-36 hónapra adnak támogatást a pályázó 
intézményeknek, ezért ezen pályázatok keretében lebonyolított fejlesztések nagyobb része 
áthúzódott 2011-re, illetve 2013-ra.  
A pályázati kiírások a közoktatásban a kompetencia alapú oktatás elterjedését, a közoktatási 
rendszer hatékonyságának javítását, újszerű megoldások és együttműködések kialakítását, a 
halmozottan hátrányos helyzetűek számára az esélyegyenlőség megteremtését, valamint az eltérő 
oktatási igényű csoportok oktatását és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját, az 
interkulturális oktatást támogatják. A konstrukciók keretében lehetőség nyílt a pedagógusok 
felsőfokú képzésére, a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítására, a közoktatási intézmények szerepbővítésére, a tanulást segítő újszerű támogató 
formák bevezetésére, a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező 
közoktatási intézmények támogatására, diagnosztikai mérések fejlesztésére, iskolai 
tehetséggondozásra, nemzeti és migráns, valamint sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának 
támogatására.  
A 2011-2013 években a közoktatásra meghirdetendő pályázati források mintegy 88,0 milliárd 
forintot  jelentenek. Ebből 2012, május közepéig 53,5 milliárd forint  forrás került meghirdetésre 
14 kiírás keretében (ebből 4 kiemelt projekt 23,0 milliárd forint összegben). A Nemzeti Köznevelési 
Koncepció kiemelt fontosságú fejlesztési területei a fentieken túlmenően a természettudományos 
oktatás fejlesztése, az óvodák fejlesztése, a pedagógusképzés és az innovatív iskolák fejlesztése. A 
2011-2013-ban meghirdetendő pályázatok esetében a megvalósításra 8-24 hónapos időintervallum 
áll rendelkezésre. 
 
A közoktatási intézmények számára a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program  (TIOP) 
közoktatáshoz kapcsolódó forrásaiból 2007-2010-es években 31,9 milliárd forint  összegben 
kerültek meghirdetésre pályázatok, amelyek felhasználása többségben 2011. év végén lezárult, egy 
része áthúzódott 2012. évre. A kedvezményezettek a forrásból a közoktatás központi informatikai 
rendszerét, valamint a közoktatási és közművelődési intézményekben az alap informatikai 
infrastruktúra kialakítását valósították meg. Az LHH-s kistérségek hangsúlyosan is támogatásra 
kerültek. A megvalósításra 8-24 hónapos időintervallum állt rendelkezésre, ezért ezeknek a 
pályázatoknak egy része 2012-re is áthúzódott. 
A TIOP 2011-2013. évi forrásaiból további 10,6 milliárd forint  kerül meghirdetésre a köz- és 
felsőoktatás központi informatikai rendszerének bővítésére és a közoktatási intézményekben az 
informatikai eszközpark korszerűsítésére és bővítésére, amelyek megvalósítása 2013-ban várható.  
 
A közoktatási intézmények számára a Regionális Operatív Program (ROP) közoktatáshoz 
kapcsolódó forrásaiból 2007-2010-es években 137,9 milliárd forint  összegben kerültek 
meghirdetésre pályázatok. A forrásból a közoktatási intézmények építést, bővítést, felújítást és 
eszközbeszerzést valósítottak meg. A meghirdetett pályázatok egy része már zárult, de több 
pályázat esetében áthúzódik a 2013 évre. 
2012 I. negyedévében 4 felhívást jelent meg 9,39 milliárd forint  támogatási keretösszeggel. A még 
meg nem hirdetett keret 17,35 milliárd forint , amelynek felhasználására 5 konstrukció keretében 
kerül sor. A pályázatokban hangsúlyos szerepet kap az óvodafejlesztés és az iskolafejlesztéseken 
belül a tornatermek fejlesztése. 
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Felsőoktatás 

A felsőoktatási intézmények számára a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)  
felsőoktatáshoz kapcsolódó forrásaiból a 2007-2013. tervezési időszak 2007-2010. közötti 
időszakában 67,5 milliárd forint összegben kerültek meghirdetésre pályázatok, amelyek a hallgatói, 
intézményi szolgáltatásfejlesztést; digitális tananyagfejlesztést; a pedagógusképzés fejlesztését; 
minőségfejlesztést; kutatás-fejlesztést és innovációt; eszközbeszerzést, tudáshasznosulást elsegítő 
szolgáltatások fejlesztését; humán erőforrás bővítést; tudományos eredmények népszerűsítését; 
tudományos utánpótlás nevelést és a digitális tartalombővítést szolgálják. A pályázatok végrehajtása 
és zárása folyamatos.   
 
A felsőoktatási intézmények számára a TÁMOP felsőoktatáshoz kapcsolódó forrásaiból a 2011-
2013-as Akciótervből 58,55 milliárd forint összegben kerültek meghirdetésre pályázatok és kiemelt 
projektek. 2012. április 30-ig két kivétellel minden pályázat megjelent, a konvergencia régióban 
felhasználható összeg 93%-a van meghirdetve, a Közép-Magyarországi Régióban felhasználgató 
források esetében már az eredeti kereteket meghaladó lekötés történt annak érdekében, hogy az 
elszámolási szabályok miatt ne vesszen el forrás. A TÁMOP 4. felsőoktatási prioritás konvergencia 
kereteire átcsoportosítás van folyamatban Operatív Program módosítás keretében. 
A pályázatok a következő területeken szolgálják a felsőoktatás fejlesztését, igazodva az új, 
felsőoktatással kapcsolatos elképzelésekhez: 
Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása; Roma szakkollégiumok támogatása; Idegen 
nyelvi képzési rendszer fejlesztése; Alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása; IKT kutatás 
és IKT szakember képzés elősegítése; Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja. 
Meghirdetett összeg: 41,75 milliárd forint . 
Kiemelt projektek az alábbi területek fejlesztésére irányulnak: 
A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése; a Nemzeti Kiválóság Program a hazai 
hallgatói és kutatói-, valamint a nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatás rendszerét építi 
ki. További kiemelt fejlesztések a Magyar Tudományos Művek Tára és a Tudományos és 
felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása. Meghirdetett összeg: 16,79 
milliárd forint . 
A 2012-es év II. félévben kiírásra kerülő pedagógusképzést segítő pályázati konstrukció, amelynek 
tervezett keretösszege 12,36 milliárd forint , amelynek megvalósítása 2013. évben történik 
 
A felsőoktatási intézmények számára a TIOP felsőoktatáshoz kapcsolódó forrásaiból 2007-2010-es 
években 64,2 milliárd forint összegben kerültek meghirdetésre pályázatok, amelyek felhasználása 
többségben 2011. év végén lezárult. Az intézmények e forrásból építést, bővítést, felújítást és 
eszközbeszerzést, illetve informatikai fejlesztést valósítanak meg a 24-36 hónapos támogatási 
időszakban.  
A felsőoktatási intézmények számára a TIOP felsőoktatáshoz kapcsolódó forrásaiból a 2011-2013-
as Akciótervből már csak 1,55 milliárd forint összegben kerül meghirdetésre egyetlen kiemelt 
projekt, amely a tervezettek szerint a Szuper számítástechnika (HPC) fejlesztésére irányul a 
felsőoktatásban, amelynek megvalósítása 2013. évben várható. 
 
A felsőoktatási intézmények számára a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP)  
felsőoktatáshoz kapcsolódó forrásaiból 2007-2010-es években 15,0 milliárd forint összegben 
kerültek meghirdetésre pályázatok és kiemelt projektek. Ezek többségében a megvalósítás a 2012-
2013-as évekre tervezett. A forrásból építést, bővítést, felújítást és eszközbeszerzést valósítanak 
meg az intézmények a 24-36 hónapos támogatási időszakban.  
 
Kulturális ágazat 
 
A kulturális ágazat uniós fejlesztései elsősorban a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Pro gram (TIOP) keretében valósulnak 
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meg. Az ágazatpolitikai fejlesztések az 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó közművelődési, 
múzeumi és könyvtári intézményekre irányulnak, továbbá csekély arányban érintik a művészeti 
területet is.  
 
2011-2012-ben 9 pályázati felhívás jelent meg, mintegy 10,0 Mrd Ft-os kerettel (ebből 7 kiírás a 
TÁMOP, 2 pedig a TIOP forrásait teszi elérhetővé). A 2013. évben újabb pályázat megjelenése nem 
várható, a nyertes pályázatok megvalósítása megkezdődik, illetve folytatódni fog. A 2013. évben 
még tart a 2007-2008-ban meghirdetett, 2011. évben lezárult pályázatok 5 éves fenntartási időszaka, 
amely többletterhet ró az intézményekre. 
 
1,5 Mrd Ft-os kerettel a TÁMOP 3.2.3.„Építő közösségek” A) komponense az iskoláskorúak kreatív 
készségeinek fejlesztésére irányul, míg a B) komponens (0,5 Mrd Ft) a vidéken létrejövő 
többfunkciós közművelődési intézmények programkínálatát fejleszti. A TÁMOP 3.2.3 C) 
módszertani fejlesztést tesz lehetővé, amely a B) nyerteseinek szolgáltat. A TÁMOP 3.2.4. A) és B) 
„Tudásdepó Expressz” (2,1 Mrd Ft) célja a könyvtári szolgáltatások fejlesztése, országos és 
települési szinten, a könyvtári ellátás területi különbségeinek kiegyenlítése, a jobb elérhetőség 
érdekében, továbbá olvasásfejlesztő programok révén. A TÁMOP 3.2.8. B) „Múzeumok 
Mindenkinek” c. program (0,55 Mrd Ft) a gyermek- és ifjúsági korosztályra fókuszál: célja 
múzeumpedagógiai programok fejlesztése és bekapcsolása az iskolai oktatás rendszerébe. TÁMOP 
3.2.13. kódszámmal, várhatóan 11,0 Mrd Ft-ra emelt kerettel folytatódik a kulturális intézmények 
szabadidős programjait támogató, a közoktatást segítő pályázat megvalósítása. A TIOP  révén – 
szorosan a TÁMOP-ban megvalósuló szolgáltatásfejlesztésekhez igazodva – megújul az 
intézmények infrastruktúrája és felszereltsége.  
 
A regionális operatív programokban a kulturális turisztikai és kulturális célú város-rehabilitációs 
fejlesztések érintik szakmailag az ágazatot. A 2012 tavaszán meghirdetett pályázat forrásaira 
legkésőbb 2013. évben szerződés köthető, amit 2 éves megvalósítási időszak követ.  
 
A megyei intézményfenntartó központokhoz tartozó megyei intézmények esetében a pályázati 
források különösen fontosak, mivel az előírt igen magas bevételi kötelezettségek csak így 
teljesíthetők.  
 
 
Egészségügyi ágazat 
 
Az emberi erőforrások minisztere feladat és hatáskörébe tartozó egészségügyi ágazat tekintetében a 
2013. évben az uniós források lehetőséget nyújtanak a szakmapolitikailag kiemelt jelentőséggel bíró 
népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok támogatására. Kiemelendő ezen belül az 
egészségügyi ellátórendszer épített- és gép-műszer infrastruktúrájának fejlesztését célzó 
beruházások, épületgépészeti és energiahatékonysági fejlesztések, valamint az egészség megőrzési 
és egészségügyi humánerőforrás fejlesztését célzó, az egészségtudatos magatartásra ösztönzést 
szolgáló programok, az egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok, továbbá a 
szűrőprogramok országos kommunikációját biztosító kiemelt programok támogatása.  
 
Az egészségügyi ellátórendszer modernizációját, az újonnan létrejövő struktúra kialakítását, 
fejlesztését, illetve a lakosság egészségi állapotának javítását az Új Magyarország Fejlesztési Terv a 
2007-2013. közötti időszakban a TIOP, TÁMOP és ROP keretében összességében mintegy 474,0 
milliárd Ft-tal támogatja. 
 
1) A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prior itás „Az egészségügyi 
infrastruktúra fejlesztése” célja hogy hozzájáruljon egy, a jelenleginél sokkal inkább 
szolgáltatáselvű ellátórendszer kialakításához, amely az erőforrások koncentrálásával magasabb 
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átlagos minőségű és költséghatékonyabb gyógyító-megelőző ellátásokat nyújt az igénybevevőknek. 
Alapvető cél, hogy a hozzáférés egyenlőtlenségei mérséklődjenek, és a rendszer a szolgáltatások 
magasabb színvonala mellett – az állami kiadások hatékonyabb felhasználásával – hosszú távon is 
fenntartható maradjon. A prioritás keretében az ellátórendszer infrastruktúrájának hatékonysága 
olyan fejlesztésekkel kerül javításra, amelyek egyidejűleg szolgálják a lakosság-közeli és kórházon 
kívüli ellátások fejlesztését, valamint a fekvőbeteg-szakellátásban a progresszív ellátás szerint 
megvalósítandó erőforrás koncentrációt. A struktúraváltással összefüggésben az aktív fekvőbeteg 
intézeti körben számos intézményi fúzióra, szervezeti összevonásra, valamint egyes intézmények 
esetében profilváltásra kerül sor, egységesen felépülő regionális rendszert alakítva ki. A fejlesztés 
kiterjed továbbá a sürgősségi ellátás, a perinatális intenzív centrumok informatikai és a sürgősségi 
centrumok, valamint a mentés, a regionális vérellátó központok, a szív és érrendszeri betegségek 
komplex ellátásának, illetve az egészségpólusokban az egyetemek es a kiemelt csúcsintézmények 
fejlesztésére. A prioritási tengely keretében korszerű elektronikus kommunikációt biztosító 
intézményközi információrendszerek és telemedicinális rendszerek kerülnek kialakításra, melyek a 
digitális technológián alapuló terápiás es diagnosztikai eszközök beszerzésével együtt lehetővé 
teszik a progresszív betegellátási szinteken a szolgáltatások minőségének javulását, hatékony 
infokommunikációt és az erőforrások koncentrációját. 

 
2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program két kiemelt területen: az egészségfejlesztés és 
egészségtudatos magatartásra ösztönzéshez, a magyar lakosság egészségtudatosságának erősítésére, 
illetve az egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás és szolgáltatásfejlesztésre 
nyújt támogatást. A TÁMOP 6. prioritástengely „Egészségmegőrzés és egészségügyi 
humánerőforrás fejlesztés” egyrészt a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését célozza az 
egészségügyi ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó-képességének javításával; másrészt a 
lakosság egészségi állapotának javításához járul hozzá, melynek révén növekszik az egészségben 
eltöltött évek száma.  

A TÁMOP források felhasználásának gyorsítása érdekében  a Semmelweis Tervben foglaltakkal 
összhangban új szakmai koncepciók készültek az egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok (TÁMOP 6.1.2.), valamint a humánerőforrást támogató képzési programok 
(TÁMOP 6.2.2., 6.2.4.) tekintetében. 
 
3) A Regionális Operatív Programok mindegyikében lehetőség nyílik a helyi és térségi 
közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. A Regionális Operatív Programokban 
megfogalmazott prioritások célja a humán szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása - 
kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetű térségekben -, a helyi szinten biztosítandó 
egészségügyi alap és a térségi alapon szervezett járóbeteg szakellátás, valamint az egészségügyi 
rehabilitáció infrastrukturális fejlesztése. 

A Regionális Operatív Programok keretei között meghirdetett pályázatok támogatják az alapellátás 
infrastrukturális fejlesztéseit, a háziorvosi rendelők korszerűsítését, egészségházak kialakítását és 
fejlesztését, ösztönözve az alapfokú egészségügyi ellátások fizikai integrációját. 

Továbbá a ROP-ok a járóbeteg-szakellátás, valamint az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások 
fejlesztését is jelentős pályázati forrásokkal támogatják. 
 
4) A Környezet és Energia Operatív Program 7.4.0. Egészségügyi intézmények energetikai 
racionalizálása című konstrukció kifejezetten az egészségügyért felelős tárca irányítása alatt álló, 
központi költségvetésből finanszírozott, önállóan működő és gazdálkodó, országos hatáskörű 
egészségügyi ellátó intézmények energiafelhasználás csökkentést célzó projektjeinek előkészítését 
kívánta támogatni a megújuló energiaforrás alapú technológiák alkalmazásának, valamint a 
hagyományos energiaforrások hatékonyabb felhasználásának elősegítése érdekében. A nyertes 
pályázók a támogatást olyan projektdokumentációk kidolgozására fordíthatják, melyeket a 
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Környezet és Energia Operatív Program 4. és 5. prioritásának keretében meghirdetett energetikai 
korszerűsítést szolgáló felhívásokra nyújthatnak be. 

Jelenleg a KEOP-2009-5.3.0/A. és a KEOP-2009-5.3.0/B. jelű pályázatok 2010. június 30-i 
felfüggesztése óta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nem hirdetett meg olyan felhívást, amelyre az 
előkészítés (KEOP-2009-7.4.0 konstrukció) eredményeként előálló projektdokumentációt pályázat 
formájában be tudnák nyújtani a projektgazdák. 

A Környezet és Energia Operatív Program 4. prioritástengely „Megújuló er őforrások” 
keretében a megújuló energiából előállított hő- és/vagy villamosenergia termelésre, valamint 
bioetanol előállítására és megújuló energiaforrások alkalmazásával kombinált épületenergetikai 
fejlesztésekre fókuszáló projektek támogatására kerül sor, amelynek eredményeként a megújuló 
energiaforrásokból termelt hő- és villamosenergia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson 
belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó CO2 kibocsátás 
mérsékléséhez. 

Az 5. prioritás „Hatékony energia-felhasználás” célja az épületek (különös tekintettel a központi 
és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi 
és irodaépületeire), továbbá a távhőszolgáltatók és –termelők energia-takarékosság növelésére, az 
energia-hatékonyság javítására irányuló beruházásainak elősegítése, támogatása. 
 
Tekintettel arra, hogy a Környezet és Energia Operatív Program pályázatainál a fejlesztési igények 
jelentősen meghaladják a rendelkezésre álló keretösszeget (cca. 160 Mrd Ft), a Magyar Állam 
tulajdonában álló ingatlanok esetében a minél hatékonyabb forrásfelhasználás biztosítása érdekében 
– kormányzati felhatalmazás útján – az MNV Zrt. koordinálja a fejlesztési igények priorizálását a 
tárcák javaslatainak figyelembevétele mellett, ezen tevékenységén keresztül pedig meghatározza a 
benyújtható pályázatok körét. 
 
5) Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2.A.1 „Előkészítési tevékenységek 
támogatása a hozzáférés javítása érdekében” konstrukció keretében az elektronikus 
egészségbiztosítási kártya bevezetésével kapcsolatos feladatainak előkészítése céljából az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár 71,0 millió Ft támogatást nyert el. Az EKOP-3.1.1-09 „Az ÁNTSZ 
gyors reagálási képességét növelő komplex információs rendszerének fejlesztése a külső 
szolgáltatások és belső hatékonyság növelésének támogatására” konstrukcióban az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal 1.791,0 millió Ft támogatásban részesült az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat gyors reagálási képességet növelő komplex információs rendszerének 
fejlesztése a külső szolgáltatások és belső hatékonyság növelésének támogatása érdekében.  
 
2011. júliusban készült el az egészségügyi ágazat informatikai fejlesztési koncepciója (e-Health 
koncepció). A koncepció összefoglalja a korszerű, megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel 
rendelkező, egyenlő hozzáférést biztosító szolgáltatások nyújtására képes infrastruktúra 
kialakításához szükséges, informatikai kompetenciát igénylő célokat, tevékenységeket és 
eszközöket, azaz egységes szerkezetbe foglalja az uniós forrásokból (TIOP, TÁMOP, ROP, KMOP, 
EKOP) megvalósítani tervezett e-Health projekteket: humánerőforrás monitoring rendszer 
kialakítása, országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis és alkalmazás fejlesztése, 
elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése, Nemzeti Elektronikus Kártyán 
alapuló e-TAJ funkcionalitás megvalósítása, stb. 
 
Az 1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat a 2011-2013. évi Akcióterv keretében kiemelt 
projektként nevesítette az EKOP 2.3. „Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, 
egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása” című konstrukciót, 
amely két komponenst, fejlesztési tervet foglal magában. Az egyik komponenseként 
ügyfélkapcsolati rendszer (CRM), valamint az alapvető nyilvántartások szolgáltató képes 
alapnyilvántartássá való kialakítása történik meg 2,0 milliárd Ft értékben. A másik komponensben 
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az egészségügyi (intézményeken belüli és intézmények közötti) informatikai fejlesztésekhez 
alapvető fontosságú, központi és intézményi páciens-azonosítási rendszer, továbbá az e-Recept 
fejlesztés megvalósítása történik meg  
 
 
Szociális ágazat  
 
A szociális ágazat uniós fejlesztései elsősorban a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében valósulnak meg.  
Az uniós források kizárólag fejlesztési tevékenységre fordíthatók, működésre nem használhatók fel, 
azok nem váltják ki a hazai költségvetési forrásokat.  
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) az Új Széchenyi Terv átfogó céljaihoz, a 
foglalkoztatás bővítéséhez és a tartós növekedéshez elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára 
irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. 
A jelenleg hatályos Akcióterv alapján 2013. évben az alábbi felsorolt projektek megvalósítására és 
indítására kerül sor.  
 
A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének javítása és munkaerő-piaci integrációjuk elősegítése a következő programok 
segítségével valósítható meg:  
 
5.3.1. ,,Az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő 
programja” c. pályázat a munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, 
foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítását szolgálja.  
 
5.3.2. „A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és 
módszertani megalapozása” program az 5.3.3. konstrukció szakmai és módszertani támogatását 
biztosítja. 
 
5.3.3. ,,Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerőpiaci 
integráció megalapozása” projekt az utcán élő hajléktalan személyek fejlesztését és lakhatásának 
biztosítását segíti társadalmi visszailleszkedésük céljából. 
 
5.3.4. ,,A nők elleni erőszak áldozatait segítő szolgáltatások fejlesztése” program a nők elleni 
erőszak áldozatait segítő szolgáltatások fejlesztését, az ellátórendszerben dolgozó szakemberek 
szakmai kompetenciáinak fejlesztését, továbbá az áldozattá válás megelőzését hivatott támogatni. 
 
5.3.8. ,,A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében 
motiváló képzések és támogató szolgáltatások” program célja a leghátrányosabb helyzetű csoportok 
tagjainak nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedését támogató képzések, felmérések és fejlesztések 
kidolgozása és lebonyolítása, támogató szolgáltatások létrehozása. 
 
5.3.9. ,,Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért” pályázat az aktív korú inaktív, 
munkanélküli, társadalmi kirekesztődés által sújtott személyek kulcskompetenciáinak fejlesztését, 
társadalmi és munkaerőpicai integrációjuk elősegítését, valamint országos nyitott tanulási központ 
hálózatának létrehozását és működtetését támogatja. 
 
Az alábbi programok a szociális ellátórendszer fejlesztését, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
javítását támogatják:  
 
5.4.1 ,,Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások 
megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” projekt célja a szociális szolgáltatások 
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modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések 
megalapozása. 
 
5.4.2. ,,Központi szociális információs fejlesztések” projekt a szociális terület informatikai 
rendszereinek továbbfejlesztésére, az elektronizálás kibővítésére irányul az új informatikai 
alkalmazások segítségével, valamint az információáramlás hatékonyságának növelésével. 
 
5.4.4. ,,Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése 
valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése” program a szociális képzések fejlesztéséhez, 
szakemberek képzéséhez, továbbképzéséhez és készségfejlesztéséhez, valamint a helyi fejlesztési 
kapacitások megerősítéséhez járul hozzá.  
 
5.4.5. ,,A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” pályázat 
célja a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése, 
mentorhálózat kialakítása, valamint az 5.4.6 program módszertani támogatása. 
 
5.4.6. ,,A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és 
hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése” c. pályázat célja a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv 
használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény alapján indítandó felsőfokú szakember-képzési 
programhoz szükséges tananyag-fejlesztés és a képzési programok indítása.  
 
5.4.7. ,,Látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése” c. pályázat 
célja a látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése, minőségének 
javítása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés fejlesztése, valamint Módszertani 
Központ létrehozása, és a vidéki elemi rehabilitációs hálózat bővítése, továbbfejlesztése. 
 
5.4.9. ,,Program a szociális alapszolgáltatások funkcióinak kiegészítésére, hatékonyság javítására, a 
különböző szociális szolgáltatások kapcsolatainak erősítésére” program célja az új komplex, ellátás-
koordinációs rendszer kialakítása az alapszolgáltatások (szociális és gyermekjóléti) körében, 
valamint a szolgáltatások hatékonyságának növelése. 
 
5.4.10. ,,Szociális képzések rendszerének modernizációja” projekt az új szemléletű felsőfokú 
szociális mesterképzést, valamint szociális vezetőképző létrehozását és működtetését támogatja. 
Célja továbbá a szociális intézmény rendszerben vezetőként dolgozók szakvizsga rendszerének 
megújítása, korszerű szervezési- és vezetési ismeretek elterjesztése a teljes ágazatirányításban, 
ágazati humán monitorrendszer kialakítása, minőségbiztosítási rendszer kialakítása a képzések 
terén. 
 
5.4.11. ,,Az autizmussal élő emberek életminőségét támogató, országos lefedettségű szakmai 
tanácsadó hálózat kiépítése” pályázat a közszolgáltatások autista személyek számára való 
hozzáférhetőségének javításához, az országos szakmai-tanácsadói hálózat kiépítéséhez járul hozzá. 
 
A következő projektek a helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztésére irányulnak:  
 
5.5.1B. ,,Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása - B komponens: A 
családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” c. program célja az országos 
szemléletváltás előmozdítása a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban, integrált 
szolgáltatások nyújtásával a fiatal gyermekes családok támogatása – a kötelező önkormányzati 
alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel – kis közösségi kezdeményezések, például ún. 
„családi erőforrás központok létrehozása útján. 
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Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) törekvése, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap segítségével megteremtse az aktivitás növelésének, az emberi erőforrások 
fejlesztésének, és az ehhez szükséges intézményi reformok sikeres megvalósításának előfeltételét 
jelentő fizikai infrastrukturális  hátteret. 
Az Operatív Program specifikus célja, a humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek 
mérséklése, a hozzáférés javítása, továbbá a humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, 
átfogó reformjuk elősegítése.  
 
A fenti célok megvalósulását az alábbi programok biztosítják:   
 
3.3.1. ,,A” ,,A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: 
akadálymentesítés” pályázat a fogyatékkal élő személyek, időskorú, járókerettel, babakocsival 
közlekedő, mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból átmenetileg akadályozott 
személyek életminőségének javítását, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
megvalósítását szolgálja. Alapvető cél továbbá a kormányzati felelősségi körbe tartozó épületek 
komplex akadálymentesítése, és az abban nyújtott közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférhetővé 
tétele. 
 
3.3.1. ,,B” ,,A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi 
tolmácsszolgálatok fejlesztése” program a jelnyelvi tolmácsszolgálatok kommunikációs centrummá 
történő fejlesztését, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtését hivatott 
elősegíteni. 
 
3.3.1. „C” ,,A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: az elemi 
rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek kialakítása” c. projekt az elemi rehabilitációs 
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítását, bővítését, az infrastruktúra fejlesztését, 
illetve a speciális szolgáltatások nyújtásához szükséges tárgyi eszközök beszerzését biztosítja 12 
megyében. 
 
3.2.2. ,,A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” c. pályázat 
célja a komplex rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és fejlesztése, modell 
értékű komplex rehabilitációs központ létrehozása a konvergencia régióban, továbbá látássérült 
személyek és komplex rehabilitációt nyújtó szakemberek képzéséhez, továbbképzéséhez szükséges 
infrastrukturális kapacitások bővítése. 
 
3.4.1. „Bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése” program célja a nagy létszámú 
bentlakásos intézmények kiváltása a jogszabályi feltételeknek megfelelő, korszerű elhelyezési 
feltételek biztosítása érdekében "A" komponens a szociális intézmények, "B" komponens a 
gyermekvédelmi intézmények támogatását célozza.  
 
3.4.2. ,,Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények 
korszerűsítése” pályázat a bentlakásos intézményekben élők életminőségének javítását, az 
intézmények korszerűsítését tűzte ki céljául. 
 
3.4.3. ,,Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” pályázat egy új, vegyes szakmai 
profilú, többfunkciós javítóintézet létrehozását támogatja fiúk részére a Dunántúlon. 
 
 
Sport ágazat 
 
Az európai uniós források felhasználása a sportágazatban különös fontosságú, mert 2012-ig nem 
került sor kifejezetten sportcélú programok megvalósítására. Ennek oka többek között az, hogy a 
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sport, mint európai uniós hatáskör a 2009. december 1. napján hatályba lépett Lisszaboni 
Szerződésben jelent meg először közösségi hatáskörként. Tekintettel arra, hogy a sport ágazat az Új 
Széchenyi Terv keretében egy konstrukcióban sem forrásgazda, a sporthoz, egészséges életmódhoz 
kapcsolódó konstrukciók esetében egyedi együttműködésekre törekszik más ágazatokkal, különösen 
az oktatási, a kulturális és az egészségügyi ágazattal.  
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében számos konstrukcióban, pályázatban 
hangsúlyos szerepet kap a sport és a mozgásban gazdag, egészséges életmód. Az ágazat számára a 
következő kapcsolódási pontok fogalmazhatóak meg: 

• TÁMOP – 3.1.4 Innovatív iskolák fejlesztése 
Cél az egészséges és mozgásgazdag életmódra nevelést előtérbe helyező módszertani 
megújulás támogatása, új oktatásszervezési formák bevezetése, egészségtudatos és 
mozgásfejlesztő stratégiák összehangolása, az azt szolgáló kompetenciák fejlesztésével. 

• TÁMOP – 3.1.5 Pedagógus képzés, továbbképzés 
Cél a gyakorló pedagógusok számára a kompetencia alapú oktatás alkalmazásához 
szükséges pedagógiai kompetenciák erősítését támogató, a pedagógusok ehhez szükséges 
általános képességeinek, készségeinek (kiemelten a digitális tudás és az idegen nyelvi 
kommunikációs képességek, készségek, egészség- és mozgásfejlesztés) fejlesztését célzó 
akkreditált pedagógus továbbképzésen és nyelvi képzésen való részvétele. 

• TÁMOP – 3.1.11 Óvodafejlesztés 
Óvoda-iskola átmenet könnyítése érdekében óvodák és iskolák közti együttműködés 
fejlesztése, óvoda-iskola modellprogramok kialakítása, egészségtudatos nevelés. 

• TÁMOP – 3.2.1 Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi 
együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) 
Egészségre és mozgás-gazdag életmódra nevelés. 

• TÁMOP – 3.1.12 Egészségfejlesztés a közoktatásban 
A gyermekek testi nevelésének, érett személyiséggé való fejlesztésének, az egészség-
ismeretek hatékony átadásának, a személyközpontú pedagógiai módszerek és művészetek 
alkalmazásának támogatása. 

• TÁMOP – 3.4.1 Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása 
Migráns tanulók nevelését oktatását segítő tankönyvek, taneszközök kifejlesztése, a már 
meglévő anyagok továbbfejlesztése, kiegészítése és a beilleszkedésüket befogadásukat 
előmozdító sportprogramok működtetése. Új továbbképzési akkreditált programok 
kifejlesztése, az iskolákkal együttműködő sportszervezetek bevonása az inklúziót elősegítő 
tudatosabb részvételre és programjaik kiterjesztésére. 

• TÁMOP – 3.4.2. Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 
Az ellátórendszerben dolgozó szakemberek – pedagógusok, gyógypedagógusok, terapeuták, 
sportszakemberek, pszichológusok, szociális és egészségügyi területen dolgozó, az SNI 
gyerekek ellátásába bekapcsolódó szakemberek – felkészítésének, szemléletformálásának 
támogatása.  

• TÁMOP – 3.4.3. Iskolai tehetséggondozás 
Tehetséges és eredményes tanulók támogatása (többek között a tanulás/szakmaszerzés és az 
utánpótlás/élsport összeegyeztetése). 

• TÁMOP – 3.4.4. Országos tehetségesítő hálózat létrehozása (Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségesítő Program) „B” komponens 
Tehetségsegítő szervezetek hálózatképzése, ideértve a sportban tehetséges és eredményes 
tanulók támogatását, megvalósítva az EU prioritást, az un. kettős karrier segítését: a 
tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport összeegyeztetését. 

• TÁMOP – 6.1.2. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 
Egészséget támogató hatékony tervezés és döntéshozatal (egészségtervek) segítése 
módszertani fejlesztéssel, szakmai támogatással országos és kistérségi, helyi szinten. 
Kistérségi, települési, munkahelyi, tematikus akcióterületi egészségtervek kidolgozása és 
életmódprogramok, valamint teljes körű közoktatási egészségfejlesztési programok 
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megvalósítása. Munkahelyi egészségfejlesztési programok, munkahelyi egészségtervek 
elkészítésének és megvalósításának támogatása, beleértve az egészségügyi intézményeket is. 

• TÁMOP – 6.2.2/A. Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése 
érdekében 
Képzési módszertan és infrastruktúra fejlesztése (sportegészségügyi szolgáltatók részére is). 

 
A sport ágazat a Regionális Operatív Programok keretében kiírt konstrukciókban is kapcsolódási 
pontokat alakított ki, melynek következtében a jövőben cél a turisztikai, város rehabilitációs és 
humáninfrastruktúra fejlesztést megcélzó projektek keretében minél több sporthoz, aktív 
turizmushoz kapcsolódó fejlesztés megvalósítása. 
 
Társadalmi felzárkóztatás  
 
 
Államreform Operatív programból megvalósuló projektek 
 

Sorszám Projekt kódja 
Kedvezményezett 

(konzorciumvezető) 

Konzorciumi 
tagok, stratégiai 

partnerek 
Projekt neve 

Projekt 
összérték 
(Mrd Ft) 

Érintett 
szakterület 

1. ÁROP 1.1.9 KIM 

Társadalmi 
Felzárkózási 

TKB 
TKKI 

A társadalmi 
felzárkózás 

szakpolitikai 
eszközeinek integrált 
fejlesztése és területi 

együttmûködések 
esélyegyenlõség elvû 

fejlesztésének 
modellezése a 

közszolgáltatások terén 

0,5 
Társadalmi 
felzárkózás 

2. ÁROP 1.1.16 TKKI KIM 

Esélyegyenlőség-elvű 
fejlesztéspolitika 

kapacitásának 
biztosítása 

0,8 
Társadalmi 
felzárkózás 

3. ÁROP 2.2.15 
Országos Roma 
Önkormányzat 

KSH 
TKKI 

Roma felzárkózás 
módszertani támogatása 

1 
Társadalmi 
felzárkózás 

 
 
Társadalmi Megújulás Operatív Programból megvalósuló projektek 
 

Ssz. Projekt kódja Kedvezményezett 
Konzorciumi tagok, 
stratégiai partnerek 

Projekt neve 
Projekt 

összérték (Mrd 
Ft) 

Érintett 
szakterület 

1 
TÁMOP 5.3.6-

11/1 
önkormányzatok 

nonprofit 
szervezetek, TKKI 

Komplex telep-program 
(pályázat) 

4,68 
 Társadalmi 
felzárkózás 

2 TÁMOP 5.3.10 TKKI   

A leghátrányosabb 
helyzetű csoportok 

életviteli 
kompetenciáinak 

fejlesztése 

3,30 
 Társadalmi 
felzárkózás  

3 
TÁMOP 5.3.1-B-

1-11 
Országos Roma 
Önkormányzat 

TKKI 

Roma emberek képzésbe 
ágyazott foglalkoztatása 

a szociális és 
gyermekjóléti 
rendszerben 

1,52 
 Társadalmi 
felzárkózás  
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4 
TÁMOP 5.3.8-B-

1-12/1 
TKKI   

A leghátrányosabb 
helyzetű csoportok 

munkaerő-piaci 
esélyeinek növelése 
érdekében motiváló 

képzések és támogató 
szolgáltatások 

7,31 
 Társadalmi 
felzárkózás  

5 TIOP-3.2.3  TKKI   

A kistérségekben a 
közösségi szolgáltatások 

infrastruktúrájának 
fejlesztése 

8,9 
1,5 

 Társadalmi 
felzárkózás  

 
Türr István Képző és Kutató Intézet részvételével megvalósuló projektek 

 

Projekt kódja: ÁROP-1.1.16 
Projekt típusa: kiemelt projekt 
Projekt neve: Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása 
Kedvezményezett/Projektgazda: TKKI 
 
Projekt kódja: ÁROP-2011/1.1.9 
Projekt típusa: kiemelt projekt 
Projekt neve: A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a 
területi együttműködések esélyegyenlőség elvű fejlesztésének modellezése a 
közszolgáltatások terén 
Kedvezményezett/Projektgazda: KIM TFÁT 
Konzorciumi partner/Egyéb partner: TKKI 
 
Projekt kódja: ÁROP-2.2.15 
Projekt típusa: kiemelt projekt 
Projekt neve: Roma felzárkózás módszertani támogatása 
Kedvezményezett/Projektgazda: Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) 
Konzorciumi partner/Egyéb partner: TKKI 
 
Projekt kódja: TÁMOP-2.1.6 
Projekt típusa: kiemelt projekt 
Projekt neve: Közfoglalkoztatás 
Kedvezményezett/Projektgazda: Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) 
Konzorciumi partner/Egyéb partner: 19 Kormányhivatal 
 
Projekt kódja: TÁMOP 2.2.4 
Projekt típusa: pályázatos projekt 
Projekt neve: Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén 
Kedvezményezett/Projektgazda: TKKI érintett területi igazgatóságai (Székesfehérvár 2 
projekttel, Kecskemét 1 projekt, Békéscsaba 1 projekt, Miskolc 1 projekt) 
Konzorciumi partner/Egyéb partner: konzorciumi partnerek eltérőek  
 
Projekt kódja: TÁMOP 3.3.1 
Projekt típusa: kiemelt projekt 
Projekt neve: Esélyegyenlőség és integráció (III. szakasz) 
 
Projekt kódja: TÁMOP 5.2.3 
Projekt típusa: pályázatos projekt 
Projekt neve: Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek 
növelésére 

588



2012. május 1-től lehet pályázni az útmutatóban megjelölt kistérségi társulásoknak.  
 
 
Projekt kódja: TÁMOP 5.3.10 
Projekt típusa: kiemelt projekt 
Projekt neve: A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése 
Kedvezményezett/Projektgazda: TKKI 
 
Projekt kódja: TÁMOP-5.3.1-B-1 
Projekt típusa: kiemelt projekt 
Projekt neve: Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti 
ellátórendszerben 
Kedvezményezett/Projektgazda: ORÖ 
Konzorciumi partner/Egyéb partner: TKKI 
 
Projekt kódja: TÁMOP-5.3.1-B-2 
Projekt típusa: pályázatos projekt 
Projekt neve: Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti 
ellátórendszerben 
Kedvezményezett/Projektgazda: Intézményi fenntartók 
Konzorciumi partner/Egyéb partner: TKKI 
 
Projekt kódja: TÁMOP-5.3.6-11/1 
Projekt típusa: pályázatos projekt 
Projekt neve: Komplex telep-program 
Kedvezményezett/Projektgazda: Intézményi fenntartók (Önkormányzatok) 
Konzorciumi partner/Egyéb partner: nonprofit szervezetek, TKKI 
 
Projekt kódja: TÁMOP-5.3.8/B-12/1 
Projekt típusa: kiemelt projekt 
Projekt neve: A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése 
érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások 
Kedvezményezett/Projektgazda: TKKI 
 
Projekt kódja: TIOP-3.2.3 
Projekt típusa: kiemelt projekt 
Projekt neve: A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése 
Kedvezményezett/Projektgazda: TKKI 
Konzorciumi partner/Egyéb partner: ORÖ valamint önkormányzatok 

 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Balog Zoltán 
miniszter 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL  
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I. A célok meghatározása, felsorolása  
 
A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: „GVH” vagy „Hivatal”) státuszát és 
jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 
1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: „Tpvt.”) tartalmazza. Tevékenysége során ellátja a 
törvény szerinti versenyfelügyeleti funkciókat, a versenypártolási feladatokat, ami 
versenyszempontú jogszabály véleményezést jelent, valamint a versenykultúra fejlesztését. 
A GVH számára feladatot kizárólag törvény írhat elő, munkatársai közszolgálati 
jogviszonyban állnak, jogviszonyukra a Tpvt.-ben foglalt kivételekkel a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) irányadó. 
A GVH autonóm államigazgatási szerv, amelyet az Országgyűlés kifejezetten a versenyjogi 
jogviták elbírálására, illetőleg a versenytisztaság felügyeletére hozott létre. A GVH nincs 
alárendelve Kormánynak, illetőleg más országos közigazgatási szervnek, az állami 
költségvetésben önálló fejezetet alkot, elnökét a köztársasági elnök nevezi ki és kizárólag az 
Országgyűlésnek tartozik beszámolással.  
A GVH a klasszikus antitröszt ügyeken kívül részben fogyasztóvédelmi hatósági feladatok 
is ellát. A GVH antitröszt- és fogyasztóvédelmi tevékenysége ilyen módon egymást 
kiegészítve szolgálja a fogyasztók érdekeit: a verseny teszi lehetővé, hogy a fogyasztók a 
lehető legtöbb opció közül választhassanak. A fogyasztók azonban nem tudják a verseny 
kínálta előnyöket élvezni, ha – megfelelő információ és kellő fogyasztói tudatosság 
hiányában – nem a számukra legjobbat választják ki a verseny által nyújtott alternatívák 
közül. Ily módon a verseny szabadságának és a fogyasztói döntés szabadságának védelme 
kölcsönösen feltételezi egymást. 
2013. évi általános cél a rendelkezésre álló erőforrások racionális felhasználása a hatósági 
feladatok hatékonyabb ellátása, a Hivatal ügyfélbarát és szolgáltató jellegének erősítése 
érdekében. 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban  

        millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
Költségvetési szervek     
1 cím Gazdasági Versenyhivatal 
igazgatása 

2341,7 49,6 2292,1 125 

 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  
 
A Hivatal látja el - a Tpvt. eltérő rendelkezése hiányában - a Tpvt.-ben, valamint más 
jogszabályban a Hivatal, illetve elnöke számára meghatározott versenyfelügyeleti, 
versenypártolási, versenykultúra fejlesztése iránti és egyéb feladatokat, így különösen: 

 
• versenyfelügyeleti eljárásokat indít és folytat le a versenyjogi előírások 

megsértésének gyanúja esetén, 
• dönt a vállalkozások közötti, engedélyköteles összefonódásokról, 
• intézi és elbírálja a hozzá benyújtott bejelentéseket és kezeli a panaszokat, 
• részt vesz a Hivatal feladatkörét érintő, tervezett intézkedések és jogszabály-

koncepciók, illetve - tervezetek egyeztetésében, 
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• a közigazgatási szerveknek a verseny szabadságát sértő határozataival szemben 
felülvizsgálati kérelemmel bírósághoz fordulhat, amennyiben a közigazgatási szerv 
nem tesz eleget a Hivatal módosításra vagy visszavonásra irányuló felszólításának, 

• közérdekű keresetet indíthat a fogyasztók széles körét érintő vagy jelentős hátrányt 
okozó jogszabálysértés miatt, 

• együttműködik a felügyeleti hatóságokkal, 
• közgazdasági és jogi elemzést végez a versenypolitika körébe tartozó kérdések hazai 

és nemzetközi alkalmazásáról, 
• az Országgyűlés, a Kormány, a miniszterek vagy a nemzetközi szervezetek 

felkérésére a Hivatal elnöke tájékoztatást ad - a gazdasági versenyt érintően – a 
működése során szerzett tapasztalatairól és a gazdasági versennyel kapcsolatos 
kérdésekről. 
 

A Hivatal ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyeket az európai közösségi 
versenyszabályok a tagállami versenyhatóság hatáskörébe utalnak. A Hivatal évente 
beszámol az Országgyűlésnek, illetve külön felkérésre az Országgyűlés hatáskörrel 
rendelkező bizottságának tevékenységéről és a Tpvt. alkalmazása során szerzett 
tapasztalatai alapján arról, hogy a gazdasági verseny tisztasága és szabadsága miként 
érvényesül. 
 
A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ szervezeti egység látja el a 
magyarországi versenykultúra és a regionális versenyjogi intézményrendszer fejlesztéséhez 
kapcsolódó feladatokat. A Hivatal e téren folytatott tevékenysége magában foglalja a 
versennyel, versenypolitikával és versenyjoggal kapcsolatos általános tájékozottság 
növelését, a tudatos fogyasztói döntéshozatal elősegítését, a versenyhez való általános 
viszonyulás javítását, valamint a verseny és fogyasztói döntéshozatal közgazdasági és jogi 
kérdéseivel foglalkozó szakmai tevékenységét támogatását. 
 
2005-ben, a magyar kormány anyagi támogatásával létrehozott OECD-GVH Budapesti 
Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (a továbbiakban: „ROK”) alapító okirata szerint a 
ROK az OECD Versenyrészlege és a GVH szakmai hátterére építve oktatási és szakmai 
programok szervezésén keresztül nyújt segítséget elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-
európai országok versenyhatóságai számára. A ROK révén Magyarország és a GVH 
szellemi központként vezető szerepet kapott a régión belül az átmeneti gazdaságok 
fejlesztésében való részvétel és technikai segítségnyújtás terén, minthogy a ROK működése 
elismerteti a magyar versenyjog és annak alkalmazásának régión belüli fejlettségét. A ROK 
többek között a következő témakörökkel foglalkozik: versenyjogi ügyek elemzése; 
vizsgálati technikák; versenyjogi alapelvek a szabályozási reform során; bírák képzése; 
jogérvényesítési prioritások; irányelvek, politikák, gyakorlatok és eljárások; a régió 
hatóságai közötti együttműködés keretei; versenypártolás és kommunikációs eszköztár; a 
versenyhatóságok és az ágazati szabályozó szervek kapcsolata; valamint a versenyjog és 
versenypolitika általános kereteibe tartozó egyéb témák. E témákban a rendszeres 
találkozókra, tréningprogramok, szemináriumok és tanfolyamok keretében kerül sor. 
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millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

2292,1  2292,1 125 

Változások jogcímenként:     
Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 30,0 30,0   
Közvetlen EU támogatás  19,6 19,6   
2013. évi javasolt előirányzat 2341,7 49,6 2292,1 125 
 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 
 

millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 70,9  70,9 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése stb.) 

-70,9  -70,9 

Többlet (jogcímenként)    
2013. évi javasolt előirányzat 0  0 
 
Fejezeti tartalékot a Hivatal 2013. évre nem tervezett. 
 

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól  
A Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi költségvetése nem tartalmaz több év előirányzatait 
terhelő fejlesztéseket, programokat. 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Juhász Miklós 
elnök 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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I. A célok meghatározása, felsorolása  
 

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet 2013. évi 
költségvetési javaslata a KSH, a KSH Könyvtár és a KSH Népességtudományi 
Kutató Intézet kiadási és bevételi előirányzatait foglalja magába. 
 
A KSH a következő években az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezi 
fejlesztési programjai keretében: 

• statisztikai szakmai, módszertani fejlesztések; 

• a felhasználói kapcsolatok fejlesztése, az igények és az elégedettség 
folyamatos mérése, a statisztika iránti bizalom erősítése; 

• a szolgáltatás minőségének mérése, ellenőrzése, javítása; 

• a statisztikai szolgáltatások hozzáférhetőségének és felhasználhatóságának 
további javítása; 

• költség-eredmény elemzéssel támogatott hatékony adat előállítási módszerek 
kidolgozása és alkalmazása; 

• az adatszolgáltatói kapcsolatok fejlesztése, az adatszolgáltatói terhek ésszerű 
csökkentése a kormányprogramban foglaltakkal összhangban; 

• a nemzeti szintű statisztikai tevékenységek vonatkozásában a KSH 
koordinációs, illetve az Európai Bizottság irányába történő kapcsolattartó 
(képviseleti) szerepének erősítése; 

• kezdeményező szerep a nemzetközi statisztikai szervezetekkel való 
együttműködés vonatkozásában; 

• a hivatali vezetői munka hatékonyságának emelése, eszközrendszerének 
fejlesztése; 

• a munkatársak szakmai tudásának fejlesztése; 

• az intézményi működés fejlesztése, átláthatóvá tétele. 

A felsorolt célokkal összhangban 2013. évben az alábbi ágazati feladatok 
képeznek kiemelt prioritást: 

• az 1166/2008/EK rendelet előírásai alapján gazdaságszerkezeti felmérés 
végrehajtása; 

• az elektronikus adatgyűjtésre vonatkozóan kifejlesztett új informatikai 
alkalmazás (ELEKTRA) elfogadott ütemterv szerinti bevezetése; 

• az európai statisztikára, illetve annak rendszerére vonatkozó 223/2009/EK 
rendelet módosításából eredő feladatok ellátása, annak nemzeti szintű 
koordinációja; 

• mobil eszközökkel (laptop, pda stb.) történő összeírás kiterjesztése a 
lakossági és az árstatisztikai adatgyűjtések vonatkozásában; 

• az adatminőség további javítása módszertani és technikai fejlesztésekkel. 
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2013. évben 
 

A KSH fejezet 2013. évre javasolt költségvetési kiadási előirányzata 9 622,7 
millió forint. 

A 2013. évi keretszám a KSH, a KSH Könyvtár és a KSH Népességtudományi 
Kutató Intézet között az intézmények többletigényeinek, illetve 
megtakarításainak és a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához 
szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló Tájékoztató 
(továbbiakban: Tájékoztató) előírásainak maximális figyelembevételével került 
felosztásra. 

A KSH a 2013. évi költségvetési javaslat összeállítása során a Tájékoztatóban 
előírtaknak megfelelően: 

• a közfeladatait felülvizsgálta, és ennek alapján a KSH kormányhivatalnál – az 
1004/2012. (I. 11.) Korm. határozatban előírtakon felül – további 8%-os 
létszámcsökkentést irányzott elő; 

• változatlan mértékű illetményalappal és közalkalmazotti illetménytáblával 
tervezte meg a személyi juttatásokat. 

A fentiekben leírtakkal összhangban a KSH fejezet 2013. évi előirányzatai az 
alábbiak szerint kerültek meghatározásra: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 12 435,0 367,7 12 067,3 1 395 

Szerkezeti változások: -3 602,0 156,4 -3 758,4 -107 

- Fejezetek közötti „0” szaldós 
átrendezés a Nemzeti Távközlési 
Gerinchálózat finanszírozásáról szóló 
1137/2012. (V. 3.) Korm. hat. szerint 

-75,8 0,0 -75,8 0 

- Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés (népszámlálás) 

-3 501,6 0,0 -3 501,6 0 

- Zárolás bázisba építése (1122/2012.     
(IV. 25.) Korm. hat. alapján) 

-181,0 0,0 -181,0 -41 

- Saját bevételek várható változása 156,4 156,4 0,0 0 
- Egyéb változás (fejezeti keretszámon 

belüli „0” szaldós átrendezés) 
0,0 0,0 0,0 -66 

Többlet (Gazdaságszerkezeti felmérés) 789,7 149,7 640,0 0 

2013. évi javasolt előirányzat 9 622,7 673,8 8 948,9 1 288 

A KSH fejezet 2013. évre javasolt kiadási előirányzata a 2012. évi törvényi 
előirányzathoz képest – alapvetően a 2011. évi népszámlálásra biztosított 
egyszeri források kivétele miatti báziscsökkentés következtében – 2 812,3 millió 
forinttal csökken. 

A KSH-nak – az éves költségvetését is jelentősen befolyásoló – működési 
sajátossága a ciklikusan ismétlődő jelentős felvételek végrehajtási kötelezettsége. 
Ennek részeként kerül sor 2013-ban – az 1166/2008/EK rendelet előírásai 
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alapján – a gazdaságszerkezeti felmérésre is, amelynek várható teljes kiadási 
főösszege 789,7 millió forint. 

A 2013. évre tervezett bevételi előirányzatok összege – a 2012. évi eredeti 
előirányzathoz képest – 306,1 millió forinttal (83,2%-kal) magasabb, amelynek 
legfőbb oka, hogy a KSH fejezet intézményei 2013. évre egyszeri, jelentős 
összegű pályázati bevételeket (pl.: 1166/2008/EK rendelethez kapcsolódó 
megállapodás) irányoztak elő. 

A fejezet összesített 2013. évi költségvetési előirányzatai a költségvetési címrend 
szerinti megosztásban a következők: 

millió forintban, egy tizedessel 

Cím  
 

Megnevezés Kiadás Bevétel  Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

1. Központi Statisztikai Hivatal  9 330,0 650,4 8 679,6 1 217 

4. KSH Könyvtár 184,5 6,0  178,5 51 

5. KSH Népességtud. Kutató Intézet 108,2 17,4 90,8 20 

6. Fejezeti kezelésű előirányzatok 0,0 0,0 0,0 0 

  Fejezet összesen 9 622,7 673,8 8 948,9 1 288 

A KSH fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratukkal 
összhangban – és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – vállalkozási 
tevékenységet 2013. évben továbbra sem folytatnak. A fejezet és intézményei 
alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá alapítványok, közalapítványok, közhasznú 
és gazdasági társaságok nem tartoznak. 

III. A célok elérésének módja a KSH fejezetnél 

III. 1. Intézményekkel történő feladatellátás 

1 cím Központi Statisztikai Hivatal  

A KSH szakmailag független, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv, amelynek felügyeletét a közigazgatási és igazságügyi miniszter látja el. Az 
államháztartási törvény végrehajtási rendelete alapján a KSH fejezet, illetve a 
KSH vonatkozásában az irányítási (felügyeleti) feladatokat a KSH elnöke látja el. 

A KSH feladatait és hatáskörét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény és 
az annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, illetve az 
országos statisztikai adatgyűjtési program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről 
szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet határozza meg, amelyek alapján a 
KSH kötelezően ellátandó feladatai az alábbiak: 
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• statisztikai adatok szolgáltatása az államhatalom és a közigazgatás szervei, az 
Európai Bizottság, a társadalmi szervezetek, az érdekképviseletek, a helyi 
önkormányzatok, a köztestületek, a tudományos, a gazdasági szervezetek, a 
lakosság és a hírközlő szervek, valamint a nemzetközi szervezetek részére; 

• az adatfelvételek megtervezése, az adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, 
átadása, átvétele, elemzése, közlése, közzététele és védelme; 

• a hivatalos statisztikai szolgálat statisztikai tevékenységének összehangolása, 
szakmai – meghatározott esetekben egyéb jellegű – irányítási tevékenység 
ellátása; 

• a népesség adatainak összeírása céljából időszakonként népszámlálás 
végrehajtása külön törvény alapján; 

• egyéb országos összeírások szervezése és végrehajtása; 

• a hivatalos statisztikai szolgálat éves országos statisztikai adatgyűjtési 
programja tervezetének összeállítása, a saját adatgyűjtéseinek végrehajtása és 
a program végrehajtásának figyelemmel kísérése a hivatalos statisztikai 
szolgálat szerveinél; 

• az Országos Statisztikai Tanács bevonásával a statisztikai módszerek, 
fogalmak, osztályozások kialakítása, a számjelek meghatározása, készítése, 
nyilvánosságra hozatala, valamint használatuk kötelezővé tétele, statisztikai 
regiszter működtetése, és ennek alapján névjegyzék készítése; 

• más információs rendszerek, a nyilvános, a közhitelű és egyéb 
nyilvántartások, valamint a hatósági, ellenőrzési, gazdasági vagy egyéb 
tevékenységgel járó adatgyűjtések fogalmi és osztályozási rendszerének 
kialakításában való közreműködés; 

• az Országgyűlés és a Kormány évenkénti tájékoztatása az ország társadalmi, 
gazdasági, népesedési adatairól; 

• a Magyar Köztársaság Közigazgatási Helynévkönyvének vezetése, a Magyar 
Köztársaság Helységnévtárának kiadása; 

• részvétel nemzetközi szervezetek statisztikai munkájában, valamint 
kapcsolattartás külföldi, nemzeti statisztikai hivatalokkal; 

• köteles példányra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár 
fenntartása, üzemeltetése; 

• részvétel a statisztikával összefüggő jogszabályok előkészítésében. 

Az I. fejezetben foglaltakkal összhangban a KSH számára – az 1166/2008/EK 
rendelet előírásai alapján végrehajtandó gazdaságszerkezeti felmérés mellett – az 
elektronikus adatgyűjtésre vonatkozóan kifejlesztett új informatikai alkalmazás 
(ELEKTRA) bevezetése, a 223/2009/EK rendelet módosításából eredő feladatok 
ellátása, a mobil eszközökkel történő összeírás kiterjesztése, valamint az 
adatminőség további javítása képez 2013. évi kiemelt prioritást. 
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A 2013. évi előirányzatok levezetése: 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 12 146,4 347,4 11 799,0 1 323 

Szerkezeti változások: -3 606,1 153,3 -3 759,4 -106 

- Fejezetek közötti „0” szaldós átrendezés 
a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 
finanszírozásáról szóló 1137/2012. (V. 
3.) Korm. hat. szerint 

-75,8 0,0 -75,8 0 

- Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés (népszámlálás) 

-3 501,6 0,0 -3 501,6 0 

- Zárolás bázisba építése (1122/2012.     
(IV. 25.) Korm. hat. alapján) 

-181,0 0,0 -181,0 -41 

- Saját bevételek várható változása 153,3 153,3 0,0 0 
- Egyéb változás (fejezeti keretszámon 

belüli „0” szaldós átrendezés) 
-1,0 0,0 -1,0 -65 

Többlet (Gazdaságszerkezeti felmérés) 789,7 149,7 640,0 0 

2013. évi javasolt előirányzat 9 330,0 650,4 8 679,6 1 217 

Az intézmény 2013. évre javasolt kiadási előirányzata a 2012. évi törvényi 
előirányzathoz képest – a szerkezeti változások és a gazdaságszerkezeti 
felmérésre biztosított előirányzati többlet eredményeként – 2 816,4 millió 
forinttal csökken, ugyanakkor a bevételi előirányzat – alapvetően a 
gazdaságszerkezeti felmérésre biztosított uniós támogatás következtében – 303,0 
millió forinttal nő. 

4. cím KSH Könyvtár  

A KSH Könyvtár önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Az intézmény, mint a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisa, 
a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalomnak teljes körű 
gyűjtője, továbbá – mint köteles példányra jogosult és közművelődési feladatokat 
is ellátó költségvetési szerv – feladata a legszélesebb olvasói igények kielégítése. 
Az intézmény országos tudományos szakkönyvtári, közművelődésügyi- és 
dokumentációs, valamint információ-szolgáltatási feladatokat lát el. 
Jogszabályban meghatározott közfeladatait a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény tartalmazza. 
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A 2013. évi előirányzatok levezetése: 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 183,5 6,0 177,5 51 

Szerkezeti változások: 1,0 0,0 1,0 0 

- Egyéb változás (fejezeti keretszámon 
belüli „0” szaldós átrendezés) 

1,0 0,0 1,0 0 

2013. évi javasolt előirányzat 184,5 6,0 178,5 51 

Az intézménynél a 2013. évre javasolt kiadási előirányzat a szerkezeti változások 
eredményeként a 2012. évi törvényi előirányzathoz képest – a KSH Könyvtár 
intézményi akkreditációjával kapcsolatos kiadások miatt – 1,0 M Ft-tal nő. 

A 2013. évi bevételi előirányzat a 2012. évhez képest nem változik. 

5. cím KSH Népességtudományi Kutató Intézet  

A KSH Népességtudományi Kutató Intézet önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. 

Az Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. 
Feladatköre a népességtudomány elméleti és gyakorlati művelése, illetve 
fejlesztése, ennek keretében a következő feladatokat látja el: 

• alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok 
területén; 

• a népesség, a népesedési folyamatok és az azokra ható tényezők kutatása; 

• a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, 
összefüggések feltárása; 

• demográfiai előreszámítások készítése; 

• a népesedéspolitika tudományos megalapozása; 

• a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése. 

A 2013. évi előirányzatok levezetése: 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 105,1 14,3 90,8 21 

Szerkezeti változások: 3,1 3,1 0,0 -1 

- Saját bevételek várható változása 3,1 3,1 0,0 0 
- Egyéb változás (fejezeti keretszámon 

belüli „0” szaldós átrendezés) 
0,0 0,0 0,0 -1 

2013. évi javasolt előirányzat 108,2 17,4 90,8 20 
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A költségvetési szerv 2013. évre javasolt kiadási előirányzata a szerkezeti 
változások következtében a 2012. évi törvényi előirányzathoz képest 3,1 millió 
forinttal nő. 

Az Intézet 2013. évre tervezett bevételeinek nagysága – a pályázati bevételek 
növekedése miatt – 3,1 millió forinttal magasabb a 2012. évi előirányzathoz 
képest. 

III. 2. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok későbbi évekre 
vonatkozó hatásairól 

A KSH fejezet intézményeinél a 2013. évre tervezett új programok várhatóan 
nem eredményeznek többletigényt, illetve többletkiadást a 2013. évet követő 
időszak vonatkozásában. 

III. 3. Az uniós források felhasználásának szerepe 

A Központi Statisztikai Hivatal (1. cím) több, közvetlenül az Európai 
Bizottságtól elnyert EU-s támogatás kedvezményezettje. A részben 2014-15. 
évben utófinanszírozásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódó 2013. évi kiadások 
(243,0 millió forint) és bevételek (364,1 millió forint) az intézményi 
előirányzaton kerültek betervezésre. 

 

Budapest, 2012. június 15. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Vukovich Gabriella 
elnök 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA  
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I. A célok meghatározása, felsorolása 

A jelenlegi gazdasági-társadalmi környezetben a kutatás, a fejlesztés és az innováció továbbra is 
egyike a gazdaság kitörési pontjainak, érdemi eszköze a versenyképesség javításának. A Magyar 
Tudományos Akadémia e célokhoz a sikeresen megújuló kutatóhálózat fejlesztésével és eredmé-
nyes működtetésével kíván hozzájárulni. Az akadémiai fejezet 2013. évi költségvetését azzal a cél-
lal alakítottuk ki, hogy biztosítsa egy nemzetközileg is versenyképes, folyamatosan javuló teljesít-
ményű kutatási tevékenység finanszírozási kereteit. 
 
Az Akadémia teljes intézményhálózatát érintő megújítási programja eredményeként a korábbi 58 
költségvetési szerv helyett 2012. január 1-től 23 működik a fejezetnél. A kutatóintézetek esetében a 
korábbi 40 költségvetési szervből álló (2 kutatóközpont és 38 kutatóintézet) hálózat helyett szakmai 
és igazgatási szempontok alapján 15 költségvetési szerv (10 kutatóközpont és 5 kutatóintézet) jött 
létre világosan megjelölt kutatási feladatokkal és hatékony működési feltételekkel. Az átalakítások 
célja egy koncentráltabb, hatékonyan üzemeltethető, a tudományterületek közötti együttműködés 
lehetőségét tudatosan használó hálózat létrehozása volt.   
 
2013-ban az Akadémia a megújult kutatóintézet-hálózat versenyképességének és hatékonyságának 
további javítását tűzi ki célul. Ehhez a koncentrált és komplex „tudományos portfólióval” megjele-
nő, így az adott tudományterületen a korábbinál versenyképesebb kutatóközpontok differenciált 
fejlesztése szükséges. Kiemelt intézményi feladat a kutatóközpontok és kutatóintézetek hazai és 
nemzetközi konzorciumalkotó képességének javítása, az ehhez szükséges szabályozási és finanszí-
rozási feltételek biztosítása, valamint a működési feltételek stabilizálása. Az Akadémia az új – 15 
kutatóközpontból és kutatóintézetből álló – hálózattól azt várja, hogy a hazai és nemzetközi kutatási 
térben megbízható partnerként, ugyanakkor esélyes versenyzőként jelenjen meg. 
 
Az Akadémia 2013. évi kiemelt céljai: 
(1) A kutatási tevékenységet megalapozó infrastrukturális feltételek biztosítása: 

• a kutatás infrastrukturális feltételeinek javítása új fejlesztésekkel (építési beruházá-
sok) és a már folyó beruházások, projektek folytatásával, további részvétel biztosítá-
sa kiemelt fejlesztési projektekben 

• az alaptevékenység ellátásához szükséges eszközök megújítása (a gép- és műszerál-
lomány korszerűsítése) 

(2) Az Akadémia versenypályázatainak folytatása, az együttműködési lehetőségek szélesítése: 
• a Lendület program folytatása, bővítése 
• új támogatott kutatócsoporti pályázatok 
• a nemzetközi kutatási programokhoz történő csatlakozás elősegítése. 
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 

     millió forintban, egy tizedessel 
 Kiadás Bevétel Támogatás 

Megnevezés 2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. 
Költségvetési szervek 49 011,1 49 918,7 14 006,1 15 982,0 34 363,5 33 936,7 
Fejezeti kezelésű előirány-
zatok 

9 113,5 9 193,7 0,0 0,0 9.113,5 9.193,7 

Ebből: OTKA Programok 7 686,0 7 686,0 0,0 0,0 7 686,0 7 686,0 
Központi kezelésű előirány-
zatok 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Összesen 57 483,1 59 112,4 14 006,1 15 982,0 43 477,0 43 130,4 
 
 
Létszámkeret alakulása: 
 

 Engedélyezett létszám (fő) 
Megnevezés 2012. 2013. 

Költségvetési szervek 5 565 5 406 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 
Központi kezelésű előirányzatok 0 0 

Összesen 5 565 5 406 
 

A 2012. évhez képest változást jelent 
▪ a fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék elvonása 1 091,5 millió forint, 
� az infrastruktúra fejlesztése keret csökkentése 258,0 millió forint, 
� a Lendület Program támogatása 600,0 millió forint, 
� az új akadémiai kutatócsoportok létrehozásának támogatása 400,0 millió forint, 
� a pedagógus életpálya-modell támogatása 2,9 millió forint 
értékben. 
 
 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

 
− Az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid összefoglaló bemutatása 

 
A fejezeten belül az alábbi változások történtek: 

• A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül ismét külön került megtervezésre a Központi 
kezelésű felújítások, valamint a Szakmai feladatok teljesítése előirányzat. 

• A Kutatóhálózat megújításához kapcsolódó előirányzat a kutatóintézeti címbe került 
beépítésre. 

 
− Az intézményrendszer összetétele címenként 
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1. cím 1. alcím: MTA Titkárság Igazgatása 
 
Az MTA Titkársága a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a to-
vábbiakban: MTA tv.) 19.§-ában foglaltak szerint az Akadémia köztestületi feladatait szerve-
ző, az Akadémia kutatóhálózatának és más intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénz-
ügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatait ellátó köztestületi költségvetési szerv, mely az 
Alapító okiratában meghatározott közfeladatokat lát el. 
Főbb feladatai a következők: 
● A Titkárság feladata, hogy az Akadémia választott vezetőinek és köztestületi szerveinek 

munkáját támogatva elősegítse az MTA tv.-ben megfogalmazott akadémiai feladatok meg-
valósítását; 

● A Titkárság az MTA testületeinek működéséhez szükséges döntéseket előkészítő, szerve-
ző, összehangoló, végrehajtó és ellenőrző tevékenységet lát el. Biztosítja a köztestületi ta-
gok részére tagságukból eredő jogaik gyakorlásának feltételeit; 

● A Titkárság hajtja végre a Közgyűlés, a közgyűlési bizottságok, az Elnökség, a Vezetői 
Kollégium, annak állandó bizottságai, a Doktori Tanács, a tudományos osztályok és bizott-
ságok, valamint a Bolyai Kuratórium működésével kapcsolatos feladatokat; 

● A Titkárság végzi el az akadémiai költségvetés operatív pénzügyi, gazdasági feladatait; el-
látja a fejezeti gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Átruházott hatáskörben ellátja az 
MTA vagyonának kezeléséből adódó gazdálkodási és képviseleti feladatokat. 

 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 
 

millió forintban, egy tizedessel 

1/1. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 1 099,1 25,2 1 073,9 176 
Változások jogcímenként:     
Fejezeti kezelésű előirányzatra átadott 
feladatok előirányzatai  

-4,0 0,0 -4,0 0 

Egyéb többletek  0,0 0,0 0,0 0 
Saját bevételek változása -7,1 -7,1 0,0 0 

2013. évi javasolt előirányzat 1 088,0 18,1 1 069,9 176 
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1. cím 2. alcím: MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak 
 

Az MTA doktori címmel rendelkezőknek a tiszteletdíj folyósítása a többször módosított 
4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik. 
 
A Tudományos Minősítő Bizottság jogutódjaként a tudomány doktora, illetve kandidátusa fo-
kozatok honosítása az 55/1995. (V. 17.) Korm. rendelet alapján kerül lebonyolításra. 
 
A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kifizetése a 316/2001. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosí-
tott 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata és a 
tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik. 
 
A MTA Doktori tiszteletdíjakkal és Bolyai ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatok ellátását az 
MTA Titkársága állományába tartozó munkatársak látják el. 
 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

1/2. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 4 734,9 21,1 4 713,8 0 
Változások jogcímenként:     
Intézménytől átvett/átadott feladat  0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

0,0 0,0 0,0 
0 

egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

0,0 0,0 0,0 
0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 4 734,9 21,1 4 713,8 0 
 

 
 
1. cím 3. alcím: Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 

 
Az akadémikusokat a hazai tagok választják az Akadémia tagjai közé. A 70 évesnél fiatalabb 
akadémikusok száma nem haladhatja meg a 200 főt, a hazai akadémikusok teljes száma pedig 
a 365 főt. 
A Magyarországon élő hazai akadémikusok tudományos teljesítményét és köztestületi munká-
ját az Akadémia havi tiszteletdíj folyósításával is elismeri. A tiszteletdíj a hazai akadémikust 
élete végéig megilleti, elhalálozása esetén annak meghatározott hányadát hozzátartozói ellá-
tásként (özvegyi és árvaellátásként) kell folyósítani. Az akadémikusi és hozzátartozói ellátá-
sok pénzügyi fedezetét az Akadémia költségvetési fejezetében elkülönítetten kell megállapí-
tani. (MTA tv. 6.§) 
A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások mértékét a többször módosított 4/1995. (I.20.) 
Korm. rendelet állapítja meg. 
A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások folyósításával kapcsolatos feladatokat (szakmai, 
pénzügyi) az MTA Titkársága állományába tartozó munkatársak látják el. 
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Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 
millió forintban, egy tizedessel 

1/3. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 2 380,8 0,0 2 380,8 0 
Változások jogcímenként:     
Intézménytől átvett/átadott feladat  0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

0,0 0,0 0,0 
0 

egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

0,0 0,0 0,0 
0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 2 380,8 0,0 2 380,8 0 
 

1. cím 4. alcím: MTA Köztestületi feladatok 
 

Az MTA Titkárságán belül külön költségvetési alcímen kell a köztestülettel kapcsolatos fel-
adatok szakmai és pénzügyi végrehajtását lebonyolítani. 
Ezek közül a legfontosabbak: 
▪ Közgyűlések megszervezés, lebonyolítása; 
▪ Határon túli magyarok titkárságának - Kapcsolatok Program - teljes körű szakmai és pénz-

ügyi megszervezése, ellátása; 
▪ Határon túli magyar tudományosság ösztöndíj támogatása; 
▪ Különböző kiadványok megjelentetési feladatai; 
▪ Kegyeleti kiadások és tudóssegélyek kifizetése; 
▪ Különböző díjak számfejtése, kifizetése, ezek közül a legfontosabbak: 
◦ Akadémiai Aranyérem 
◦ Akadémiai Díjak 
◦ Akadémiai Ifjúsági Díj 
◦ Akadémiai Újságírói Díj 
◦ Pedagógus Pályadíj  

A köztestületi feladatok ellátását mind szakmai, mind pénzügyi oldalról az MTA Titkársága 
állományába tartozó munkatársak látják el. 
 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

millió forintban, egy tizedessel 

1/4. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 577,4 0,0 577,4 0 
Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet intézménytől át-
vett/átadott feladat  

0,0 0,0 0,0 
0 

Feladatátcsoportosítás intézményi cí-
mekből 

60,2 0,0 60,2 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatra átadott 
feladatok előirányzatai  

0,0 0,0 0,0 
0 

Szakmai feladatok teljesítése -433,9 0,0 -433,9 0 
Egyéb többletek  0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 203,7 0,0 203,7 0 
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1. cím 5. alcím: MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága 
 

Az Akadémia a köztestület regionális működésének szervezése, a tudományos élet fejlesztése, 
kiterjesztése érdekében területi bizottságokat hozott létre Szegeden, Pécsett, Veszprémben, 
Debrecenben, Miskolcon, és Kolozsváron. 
 
A területi bizottságok hivatali szervezete az MTA Területi Bizottságok Titkársága (TABT), 
ami a szakmai munka lebonyolítását, koordinálását végzi, ennek keretében segíti a bizottsá-
gok tudományszervezési tevékenységét (koordinálja a bizottságok és munkaszervezeteinek 
programjait, konferenciáit, információkat szolgáltatnak a bizottságok régióihoz tartozó kuta-
tók számára az Akadémia köztestületi tevékenységével kapcsolatban), üzemelteti a bizottsá-
gok székházait, továbbá ellátja a gazdálkodási, adminisztratív és ügyviteli feladatokat. 
 
A TABT feladataihoz kapcsolódó gazdálkodási, pénzügyi feladatokat 2012. január 1-jétől 
kezdődően az MTA Titkársága munkatársai látják el. 
 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

millió forintban, egy tizedessel 

1/5. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 248,3 95,0 153,3 43 
Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet intézménytől át-
vett/átadott feladat  

0,0 0,0 0,0 
0 

Feladatátcsoportosítás  -7,9 0,0 -7,9 2 
Egyéb többletek  0,0 0,0 0,0 0 

Saját bevételek változása -10,3 -10,3 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 230,1 84,7 145,4 45 

 
 
1. cím 6. alcím: Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 

 
Az Akadémia Alapszabályának 62. §-ában foglaltak szerint az Akadémia támogatja az Aka-
démiával társult, külön alapszabállyal rendelkező önálló szervezetet, a Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémiát (SZIMA), amelynek adminisztratív feladatait annak titkársága látja el. 
A SZIMA-t az Akadémia közgyűlése 1992-ben alapította meg. 
A SZIMA feladataihoz kapcsolódó gazdálkodási, pénzügyi feladatokat az MTA Titkársága 
munkatársai látják el. 
 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

1/6. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 14,5 2,4 12,1 2 
Változások jogcímenként:     
Egyéb többletek  0,0 0,0 0,0 0 

Saját bevételek változása -0,9 -0,9 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 13,6 1,5 12,1 2 
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1. cím 8. alcím: Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 
  

A keret tartalmazza az Akadémia sajátos nemzetközi kapcsolataihoz kapcsolódó kiadásainak 
támogatását, valamint a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi szervezetekben való 
részvétele miatt fizetendő tagsági díjainak támogatási keretösszegét. 
 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

1/8. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 337,4 0,0 337,4 0 
Változások jogcímenként:     
Intézménytől átvett/átadott feladat  0,5 0,0 0,5 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

0,0 0,0 0,0 
0 

egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

0,0 0,0 0,0 
0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 337,9 0,0 337,9 0 

 
2. cím 1. alcím: MTA Könyvtára 

 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának megalapítása gróf Teleki József, az MTA 
első elnöke nevéhez fűződik, aki 1826-ban 30 000 kötetes családi könyvtárának felajánlásával 
vetette meg az Akadémia első tudományos intézményének alapjait. A Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára a tudományos ismeretek terjesztésének és a tudományos munka elő-
mozdításának feladatát látja el, történeti szempontból is országos jelentőségű nyomtatott, kéz-
iratos, levéltári és egyéb információhordozókon található anyagot gondozó nemzeti intéz-
mény. 

Az intézmény működését az MTA tv. 19. § (3) bekezdése és a kapcsolódó Alapszabály 59. §-a 
szabályozza.  A szakmai feladatokat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátás-
ról és a közművelődésről szóló 1997. évi többször módosított CXL. törvény írja elő. 

 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

2/1. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 707,5 50,7 656,8 110 
Változások jogcímenként:     
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

-91,5 0,0 -91,5 -6 

Egyéb többletek (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 0 
Saját bevételek változása 180,0 180,0 0,0 0 

2013. évi javasolt előirányzat 796,0 230,7 565,3 104 
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3. cím 1. alcím: MTA Kutatóintézetek 
  

Az alcím három intézményi területet együttesen tartalmaz:  
• Matematikai és természettudományi kutatóközpontok és -intézetek 
• Élettudományi kutatóközpontok és -intézetek 
• Társadalomtudományi kutatóközpontok és -intézetek 

 
Az MTA kutatóhálózata az alábbiak szerint épül fel: 

• kutatóközpontok: 
o Agrártudományi Kutatóközpont  

A kutatóközpont tevékenységének célja, hogy alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és 
fejlesztéseket végezzen az agrártudományok területén, valamint részt vegyen tudományos 
és szakmai ismeretek átadásában a társadalom részére.  
 

o Bölcsészettudományi Kutatóközpont  
A kutatóközpont a filozófia, az irodalomtudomány, a művészettörténet, a néprajz, a régé-
szet, a történettudomány és a zenetudomány területén alap- és alkalmazott kutatásokat 
művelő és koordináló, közfeladatokat ellátó önálló jogi személy, amely a történelem, a 
művelődés, a művészetek és a társadalmi-kulturális örökség – az Európai Unióban nem-
zeti hatáskörbe utalt – kutatását végzi. Szervezeti egységeinek, az intézeteknek hazai és 
nemzetközi kapcsolatrendszerére alapozva, azokat ápolva és bővítve elősegíti a magyar 
és magyarországi bölcsészettudományi kutatások sokoldalú jelenlétét a hazai és nemzet-
közi tudományos életben. 
 

o Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont  
Feladata csillagászati és földtudományi (földrajzi, földtani, geokémiai, geodéziai és geo-
fizikai) kutatások végzése, a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat működtetése. Feladata to-
vábbá felfedező kutatások (alapkutatások) végzése, ezek eredményeinek felhasználásra 
való előkészítése, illetőleg közzététele; a felfedező kutatáshoz szükséges elméleti vizsgá-
latok, obszervatóriumi, terepi és laboratóriumi mérések végzése, tudományos műszerek, 
módszerek kialakítása, valamint a mérési adatok tudományos feldolgozása és publikálása, 
obszervatóriumok fenntartása, illetőleg szükség esetén újak létesítése. 

 
o Energetikai Kutatóközpont  

Feladata nemzetközi színvonalú tudományos kutatások folytatása a magyar nukleáris biz-
tonsági szaktudás folyamatos elmélyítése érdekében, a meghosszabbított üzemidejű paksi 
blokkok és az új magyarországi atomerőmű-blokkok biztonságáról, az üzemanyagciklus 
zárásáról, az új atomerőmű-generáció kifejlesztéséről, az ionizáló sugárzások (neutron, γ- 
és elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatásáról, valamint az izotóp- és nukleáris ké-
mia, a sugárhatás-kémia, a sugárvédelem és nukleáris biztonság, a reakciókinetika, a he-
terogén katalízis és az ún. „megújuló” energiaforrások területén. 

 
o Közgazdaságtudományi Kutatóközpont  

A kutatóközpont elméleti és empirikus kutatásokat végez a közgazdaság-tudomány, a vi-
lággazdasági és regionális kutatások területén, valamint mindezek más társadalomtudo-
mányokkal határos területein. Feladata a piacgazdaság, különösen a magyar gazdaság, a 
nemzetközi gazdasági-politikai környezeti feltételek és a térbeli folyamatokat meghatáro-
zó tényezők tudományos elemzése.  
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o Természettudományi Kutatóközpont  
Feladata multidiszciplináris természettudományi kutatások folytatása az enzimológia, 
szintetikus kémia, molekuláris farmakológia, anyag- és környezetkémia, műszaki fizika 
és anyagtudomány, valamint a kognitív idegtudományok és a pszichológia területén. 

 
o Ökológiai Kutatóközpont  

Feladata a szárazföldi és vízi életközösségek összetételének, szerkezetének, dinamikájá-
nak és működésének vizsgálata, az élőhelyek, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével 
kapcsolatos hatályos nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos kutatások, a tájhasználat, a 
vízhasználat, a tájrendezés, a vízkormányzás és minden stratégiai környezeti tervezés 
vagy beavatkozás tudományos megalapozása és hatáselemzése, valamint a táji-regionális 
léptékű, hosszú távú folyamatok ökológiai hátterének vizsgálata. 

 
o Wigner Fizikai Kutatóközpont  

Felfedező jellegű kísérleti fizikai kutatásokat folytat a következő területeken: hazai bázi-
sú, illetve külföldi kutatóberendezésekkel végzett elméleti fizikai kutatások; nemzetközi 
kutatásokban a magyar részvétel koordinálása, kutatási eredményeinek hasznosítása (kí-
sérleti és elméleti részecskefizika, magfizika, általános relativitáselmélet és gravitáció, 
fúziós plazmafizika, űrfizika, nukleáris anyagtudomány, kísérleti és elméleti szilárdtest-
fizika, statisztikus fizika, atomfizika, optika és anyagtudomány).  

 
o Társadalomtudományi Kutatóközpont  

Feladata elméleti, empirikus és összehasonlító kutatások folytatása a jogtudomány, a ki-
sebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén. A kutatóközpont alapkuta-
tásokat, alkalmazott és összehasonlító kutatásokat is végez. 
 

o Szegedi Biológiai Kutatóközpont 
 
• kutatóintézetek: 

o Atommagkutató Intézet  

o Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet  

o Nyelvtudományi Intézet  

o Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet  

o Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 
 
 

A 2012 januárjától „érvényes” szervezeti keretek megteremtették az intézményhálózat fenn-
tartható fejlődésének alapjait. Az elkövetkezendő időszak feladata az integrálódó intézmények 
belső kohéziójának növelése, a szakmai együttműködés intézményen belüli kereteinek kiala-
kítása. 2013-ban szükséges a megújuló hálózat működési feltételeinek idén megkezdett stabi-
lizálása, az integrálódó/átalakuló kutatóközpontok működési feltételeinek biztosítása. Ezt 
szolgálja a 2012. évi költségvetés „Kutatóhálózat megújításának támogatása” előirányzat be-
építése a kutatóintézeti címbe. 
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Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 
millió forintban, egy tizedessel 

3/1. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 26 466,8 13 089,8 13 377,0 4 002 
Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet intézménytől át-
vett/átadott feladat  

-47,4 0,0 -47,4 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

986,1 0,0 986,1 0 

Egyéb többletek  0,0 0,0 0,0 0 
Saját bevételek változása 1 633,4 1.633,4 0,0 -1 

2013. évi javasolt előirányzat 29 038,9 14 723,2 14 315,7 4 001 

 

3. cím 2. alcím: Lendület Program 
 

A Lendület program az Akadémia sikeres, a társadalom, a kormányzat és a gazdaság sze-
replőinek támogatását egyaránt bíró programja, melynek célja a Magyar Tudományos 
Akadémia kutatóintézményeinek dinamikus megújítása, a kiemelkedő teljesítményű fiatal 
kutatók akadémiai kutatóintézetekben történő alkalmazása és megtartása, valamint az, 
hogy a megfelelő feltételek biztosításával a fiatal kutatók hazatérjenek a külföldi kutató-
helyekről, lehetőségük nyíljon a vezető kutatóvá válásukra, a nemzetközi kutatási tren-
dekbe illeszkedő munka folytatására. Az Akadémia mindeközben segíti a kutatóintézetek 
tematikus megújulását is. Cél, hogy évente további tíz – elsősorban, de nem kizárólag – 
külföldről hazatérő, sikeres fiatal kutató számára teremtsünk lehetőséget, aki a nemzetkö-
zi élvonalhoz tartozó kutatási témában sikeres, és itthon is képes önálló kutatócsoportot 
kialakítani.  
 
A Lendület – Fiatal Kutatói Program a jelenleg külföldön dolgozó, már jelentős eredmé-
nyeket elért magyar kutatók hazahívását, illetve a kiemelkedő tehetségű kutatók 
itthontartását tűzi ki célul. A program keretében a legtehetségesebb kutatóknak saját kuta-
tócsoportot, jól felszerelt kutatóhelyet, valamint versenyképes fizetést kínál az Akadémia 
kutatóintézeteiben, illetve 2011-től a hazai egyetemeken is.  

A Lendület program eredményessége nemcsak meghirdetőjének, a Magyar Tudományos 
Akadémiának, és nyerteseinek, a kiváló magyar kutatóknak a sikere, hanem a hazai tudo-
mányosság serkentője is, hiszen a hazatérő tudósok műhelyformáló kutatómunkájukkal ér-
demi szerepet vállalnak a kutatói utánpótlás nevelésében, a tudományos iskolateremtésben. 
 
Az Akadémia célja a program bővítése, az ehhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása. 
  
A 2013-ban a programok támogatására a keret 600 millió forinttal bővül. 
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Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 
millió forintban, egy tizedessel 

3/2. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 2 489,9 0,0 2 489,9 0 
Változások jogcímenként:     
Intézménytől átvett/átadott feladat  0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

0,0 0,0 0,0 0 

egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

0,0 0,0 0,0 0 

Többlettámogatás 600,0 0,0 600,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 3 089,9 0,0 3 089,9 0 

 
3. cím 3. alcím: Infrastruktúra fejlesztés 

 
A keret a kutatóhelyek infrastrukturális fejlesztésének támogatását tartalmazza. 

Az Akadémia a jövőben is azokat a fejlesztési programokat és kutatási koncepciókat kívánja 
támogatni, amelyek egy adott szakterületen kiemelkedő és új eredményeket ígérő terület kuta-
tási feltételeinek fejlesztését tűzik ki célul, s ehhez gyakran konzorciális keretben együttmű-
ködő partnereket vonnak be a fejlesztési elképzelések megvalósításába. 
Ez utóbbiak elsősorban azok a nagy eszköz- és műszerigényű kutatási feladatok, amelyeket 
sem az Akadémia, sem a kutatóhálózat adott intézménye nem képes egyedül, önállóan finan-
szírozni. 

A kutatóhelyek (kutatóintézetek és kutatócsoportok) kutatási és fizikai infrastruktúrájának fej-
lesztése az MTAtv.-ben meghatározott közfeladatai eredményes ellátásának alapfeltétele. A 
fejlesztés fő területei: 

▪ korszerű és hatékonyan üzemeltethető kutatóhelyek létesítése, hatékony ingatlanhasz-
nosítás és ingatlanfejlesztés; 

▪ a gép- és műszerállomány célzott fejlesztése, pótlása; 
▪ a szervezeti, irányítási környezet korszerűsítése. 

 
A 2013. évi támogatással a 2012-ben megkezdett program szinten tartható. 
 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

millió forintban, egy tizedessel 

3/3. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 2 000,0  2 000,0  
Változások jogcímenként:     
Intézménytől átvett/átadott feladat  0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

-258,0 0,0 -258,0 0 

Többlettámogatás 0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 742,0 0,0 1 742,0 0 
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3. cím 4. alcím: Európai uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 
 
A keretből kizárólag akadémiai kutatóközpontok és kutatóintézetek részére elnyert kutatási 
megbízásokhoz, a következő pályázatok esetében lehet vissza nem térítendő támogatást biz-
tosítani: 
▪ EU-s pályázatok (EU-s keretprogram, Strukturális Alapok, Kohéziós Alap, egyéb köz-

ponti brüsszeli adminisztráció által menedzselt K+F vonatkozású pályázatok, Norvég 
Alap, Svájci Alap) 

▪ hazai pályázatok (Innovációs Alap terhére kiírt pályázatok, ÚMFT és OTKA pályázatok, 
Új Széchenyi Terv keretében elnyert pályázatok) 

 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

3/4. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2011. évi törvényi módosított előirányzat 476,9 0,0 476,9 0 
Változások jogcímenként:     
Intézménytől átvett/átadott feladat  0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

0,0 0,0 0,0 
0 

egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

0,0 0,0 0,0 
0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 0 
2012. évi javasolt előirányzat 476,9 0,0 476,9 0 

 

 
3. cím 5. alcím: Fiatal kutatók pályázatos támogatása 

 
 

A keret az akadémiai kutatóhelyeken 35 év alatti fiatal kutatók foglalkoztatásához biztosított 
keretet tartalmazza. A pályázat keretében történő foglalkoztatás 3 éves időtartamú. 
 
Az Akadémia a pályázat terhére a segédmunkatársi garantált illetményt és a jogszabályoknak 
megfelelő járulékokat biztosítja a pályázat teljes időtartama alatt. Ha a közalkalmazott foglal-
koztatására a munkaideje legalább felében, jogszabályban meghatározott egészségkárosító 
kockázat között kerül sor és a foglalkoztató intézet kollektív szerződése pótlék fizetését írja 
elő, ennek fedezetét szintén biztosítja. A foglalkoztatással kapcsolatos további kiadások (do-
logi kiadások stb.) viszont a kutatóhelyeket terhelik. Amennyiben a fejezeti kezelésű előirány-
zaton évközben a teljes támogatás nem kerül felosztásra, akkor a maradvány létszámarányo-
san felhasználható erre a célra.  
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Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 
 

millió forintban, egy tizedessel 

3/5. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 898,3 0,0 898,3 392 
Változások jogcímenként:     
Intézménytől átvett/átadott feladat  0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

0,0 0,0 0,0 
0 

egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

0,0 0,0 0,0 
0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 898,3 0,0 898,3 392 

 

4. cím 1. alcím: MTA Támogatott Kutatóhelyek 
 

Az Akadémia 2013. évi költségvetésében biztosítja a támogatott kutatócsoportok működési 
feltételeit. 
 
Az egyetemeken vagy közgyűjteményekben létesített akadémiai támogatású kutatócsoportok 
hálózatának gazdálkodási, pénzügyi, munkaügyi és adminisztratív ügyeinek vitelére az MTA 
létrehozta a Támogatott Kutatócsoportok Irodáját (Iroda). 
 
Az Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát a kutatócsoportok vezetőiből álló testület dol-
gozza ki és az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa hagyja jóvá. 
 
 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

4/1. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 1 711,6 15,0 1 696,6 395 
Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet intézménytől át-
vett/átadott feladat (tételesen) 

600,0 0,0 600,0 0 

Más vagy saját fejezet intézménynek át-
adott feladat  

-5,0 0,0 -5,0 0 

Egyéb többletek (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 2 306,6 15,0 2 291,6 395 
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4. cím 2. alcím: Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken 
 

Az Akadémia által támogatott egyetemi kutatócsoportok száma – a 2012. évi pályázatnak kö-
szönhetően – emelkedett. Tekintettel a felsőoktatás ágazatot (és különösen az állami intéz-
ményrendszert) érintő költségvetési racionalizálására az Akadémia által támogatott csoportok 
jelentősége nő. Az elmúlt években többször és többféleképpen is beigazolódott, hogy ez a pá-
lyázati forma segíti elő a legjobban a felsőoktatásban a kutatás és a fejlesztés növekedését. A 
2013. évi támogatási keret 400 millió forinttal emelkedik. 
 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

4/2. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 600,0  600,0  
Változások jogcímenként:     
Intézménytől átvett/átadott feladat  -600,0  -600,0  
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

    

egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

    

Többlet (jogcímenként)     
Új akadémiai kutatócsoportok létreho-
zásának támogatása 

400,0  400,0  

2013. évi javasolt előirányzat 400,0  400,0  

 

5. cím: MTA Létesítménygazdálkodási Központ 
 

Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ önállóan működő és gazdálkodó köztestületi 
költségvetési szerv, melynek fő feladata az Akadémia központi ingatlanainak, továbbá az in-
tézmények használati körén kívüli ingatlanainak az üzemeltetése és egyéb szolgáltatások 
nyújtása. 
 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

5. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 1 269,7 405,2 864,5 99 
Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet intézménytől át-
vett/átadott feladat  

69,3 
0,0 

69,3 19 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladatok előirányzatai  

0,0 0,0 0,0 
0 

Felújítási támogatás rendezése -208,5 0,0 -208,5 0 
Egyéb többletek  0,0 0,0 0,0 0 

Saját bevételek változása 180,8 180,8 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 1 311,3 586,0 725,3 118 
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6. cím: MTA Jóléti intézmények 
 

Az Akadémia jóléti intézményei az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde, valamint az MTA Üdülési 
Központ. 
 
A jóléti intézmények feladatköre 

• Akadémiai Óvoda és Bölcsőde 
Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde az akadémiai dolgozók 18 hónapostól 3 éves korú, il-
letve 3-7 éves korú gyermekeinek gondozását, nevelését, valamint iskolára való felkészí-
tését biztosítja. 

 
• MTA Üdülési Központ 

Az Üdülési Központ alaptevékenységeként az akadémikusoknak és hozzátartozóiknak, 
továbbá az intézetek és a Titkárság munkatársainak üdültetését, pihenését látja el. 
Ezzel összefüggésben biztosítja az épületek fenntartását és üzemeltetését, konferenciákat, 
tudományos és kulturális rendezvényeket szervez, illetve külső étkeztetést és vendéglátást 
bonyolít. 

 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

6. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 534,7 301,7 233,0 90 
Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet intézménytől át-
vett/átadott feladat  

-31,6 
0,0 

-31,6 0 

Egyéb többletek  0,0 0,0 0,0 0 
Pedagógus életpályamodell 2,9 0,0 2,9 0 

2013. évi javasolt előirányzat 506,0 301,7 204,3 90 

 

 
7. cím: OTKA Iroda 

 
Az Akadémia fejezet költségvetése külön előirányzaton tartalmazza az OTKA Iroda költség-
vetését. /MTA tv. 20.§ (3)/ 

 
Az Iroda az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA Programok) működésé-
vel kapcsolatos technikai, pénzügyi, szervezési és adminisztratív feladatokat látja el. Az Iroda 
működését az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. 
törvény, az OTKA Szervezeti és Működési Szabályzata és az Iroda Szervezeti és Működési 
Szabályzata (SZMSZ) szabályozza. 
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Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 
 

millió forintban, egy tizedessel 

7. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélye-
zett létszám 

(fő) 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 363,8 0,0 363,8 43 
Változások jogcímenként:     
Intézménytől átvett/átadott feladat  0,0 0,0 0,0 0 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

0,0 0,0 0,0 
0 

egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

0,0 0,0 0,0 
0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 0 
2013. évi javasolt előirányzat 363,8 0,0 363,8 43 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

 
8. cím 1. alcím: Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos tár-

saságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 
 

A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza az alábbi társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásait: 
 
▪ tudományos társaságok (mely támogatás az Akadémiához kapcsolódó tudományos társasá-

gok éves működéséhez nyújtott, központilag kezelt költségvetési támogatás), 
▪ Nagy Imre Alapítvány (mely feladata a Nagy Imre Emlékház és Kutatóközpont, valamint a 

Nagy Imre Társaság működtetése), 
▪ Bolyai Műhely Alapítvány (mely fő törekvése a középiskolákban és a felsőoktatásban va-

lamilyen területen kiváló eredményt nyújtó diákok számára havi rendszerességgel, három 
éven át önképző-tehetséggondozó program nyújtása). 

 
8/1. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 80,9 0,0 80,9 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 80,9 0,0 80,9 
 

 
8. cím 2. alcím: Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza a határainkon túli magyar tudományosságot támo-
gató akadémiai program forrását. Az Akadémia fontos kérdésnek tekinti a határon túli ma-
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gyarság és a hazai kisebbségek megmaradását, ennek érdekében tudományos törekvéseik tá-
mogatását. 
 
Ebbe a körbe tartozik a külhoni magyar tudományosság intézményesülésének támogatása 
(Műhelytámogatás Program), valamint a határon túli magyar tudományosságért létrehozott 
úgynevezett Szülőföld program. 
 
8/2. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 46,6 0,0 46,6 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 46,6 0,0 46,6 
 

8. cím 3. alcím: Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatását tartalmazza. 
 
8/3. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 10,0 0,0 10,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 10,0 0,0 10,0 

 
8. cím 4. alcím: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat a korábban elkülönített állami pénzalapként működő OTKA 
kutatási témapályázatainak finanszírozásához az Országgyűlés által jóváhagyott források fe-
dezetét tartalmazza. 
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8/4. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 7 686,0 0,0 7 686,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 7 686,0 0,0 7 686,0 
 
 

8. cím 5. alcím: Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 
 

A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza az Akadémia tudományos könyv- és folyóirat-
kiadási tevékenységének az erre a célra elkülönített keretet, a központilag kiadásra kerülő ki-
adványok megjelentetésére szolgáló keretet, valamint a Magyar Tudomány folyóirat megjele-
néséhez adható támogatási keretet. 
 
Az MTA tv. szerint az Akadémia joga és kötelezettsége, hogy támogassa a tudományos 
könyv- és folyóirat-kiadást. Ezt a kötelezettségét úgy teljesíti, hogy a Könyv- és Folyóirat-
kiadó Bizottsággal egyetértésben a tudományos osztály alakítja ki az Akadémia könyv- és 
folyóirat-kiadási politikáját, illetve  a rendelkezésre álló keretösszegen belül dönt a könyvek 
és a folyóiratok támogatásáról. Az osztály az éves kiadványtervek rangsorolási javaslatát a 
tudományos bizottságokkal egyetértésben alakítja ki. 
 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

 
 

millió forintban, egy tizedessel 
8/5. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 198,5 0,0 198,5 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 198,5 0,0 198,5 
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8. cím 13. alcím: Szakmai feladatok teljesítése 
 

A fejezeti kezelésű előirányzat a fejezeti, központilag kezelt szakmai feladatok ellátásához 
biztosított többlettámogatást tartalmazza. 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

8/13. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  447,9 0,0 447,9 
egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 447,9 0,0 447,9 

 

8. cím 15. alcím: Központi kezelésű felújítások 
 

A fejezeti kezelésű előirányzat az Akadémia irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési 
szervek tárgyi eszközeinek felújítási, rekonstrukciós munkáira rendelkezésre álló központi 
költségvetési támogatást tartalmazza. 
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

8/15. cím Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  723,8 0,0 723,8 
egyéb változások (egyszeri feladat kivé-
tele, zárolás bázisba építése stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2013. évi javasolt előirányzat 723,8 0,0 723,8 
 
 

Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Pálinkás József 
elnök 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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XXXIV. MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA  
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I. A célok meghatározása, felsorolása  

Magyarország Alaptörvénye és a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. 
törvény (továbbiakban: MMA tv.) alapján – 2011. november 5-én – köztestületként 
megalakult a Magyar Művészeti Akadémia (továbbiakban MMA). 
 
Az MMA önkormányzás elvén működő, jogi személyként országos közfeladatokat lát el a 
kulturális értékek védelme és gyarapítása, a művészeti és történeti hagyományok 
megőrzése, a magas színvonalú művészi alkotómunka közösségi feltételeinek megerősítése, 
az alkotómunka szabadságának védelme, a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt 
nyújtó képviselőinek személyes megbecsülése érdekében. 
 
Az MMA művészettel – különösen az irodalommal, a zenével, a képző- és az 
iparművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-, a népművészettel –, 
továbbá a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi 
bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével összefüggő 
országos közfeladatokat lát el. 
 
2012. január 28-án az MMA megtartotta első rendes közgyűlését, amelyen megvitatta, majd 
elfogadta a 2012. évi akadémiai szakmai programot, illetve a köztestület költségvetését.  
2012. első négy hónapjában megalakult az MMA nyolc tagozata: az Építőművészeti; Film- 
és Fotóművészeti; Iparművészeti- és Tervezőművészeti; Irodalmi; Képzőművészeti; 
Népművészeti, Néprajzi; Színházművészeti és a Zeneművészeti Tagozat. Az akadémikusok 
megválasztották a tagozatok vezetőit, elfogadták ügyrendjüket és szakmai programjukat, 
mindezek révén kibontakozik az MMA művészeti-köztestületi tevékenysége. 
 
 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban  

        Millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
1 cím MMA Titkársága 1969,0  1969,0 52 
4 cím Fejezeti kezelésű 
előirányzatok  

486,0  486,0  
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

1. MMA Titkársága 

1. alcím: MMA Titkárság Igazgatása 
millió forintban 

MMA Titkársága  Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

755,2 0 755,2 35 

Változások jogcímenként:     
…..intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

0 0 0 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

0 0 0 0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése 
stb.) 

0 0 0 0 

feladat-, létszám- és intézményi 
bővülés 

446,4  446,4 17 

2013. évi javasolt előirányzat 1201,6  1201,6 52 
  
Az MMA Titkársága – a törvény 28. §-a értelmében – 2012. január 1-jétől az MMA 
köztestületi feladatait szervező, az MMA költségvetési fejezete és intézményei igazgatási, 
gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatait ellátó költségvetési szerv, 
amelynek közfeladatokat ellátó alkalmazottai köztisztviselők.  

Az MMA Titkársága önálló jogi személy, köztestületi költségvetési szerv, ellátja azokat a 
feladatokat, amelyekkel az MMA elnöke megbízza; az MMA Titkárságát az MMA főtitkára 
vezeti. 
Az MMA Titkárságának része a törvény 4. § (2) i) és j) pontja szerint kialakulóban lévő 
könyvtár és dokumentációs központ. 

 
2. MMA köztestületi feladatok 

millió forintban 
MMA Köztestület  Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 

létszám (fő) 
2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

213,8 0 213,8  

Változások jogcímenként:     
…..intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

0 0 0 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

0 0 0 0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése 
stb.) 

0 0 0 0 

köztestület létszámának törvényi 553,6 0 553,6  

632



szintre való emelése, köztestület 
teljes évre való tiszteletdíja 
2013. évi javasolt előirányzat 767,4 0 767,4 0 
 
Az MMA tv. meghatározza, hogy kik alkotják a köztestületet, és gyakorolják az MMA 
önkormányzati jogait. 
Az MMA tagjai egyrészt a magyar művészeti élet kimagasló eredményeket elért képviselői, 
akik az MMA közgyűlésében szavazati joggal bírnak, másrészt ugyanezen testületben 
tanácskozási joggal helyet kapnak azok a levelező tagok, valamint azok a kimagasló hazai 
vagy nemzetközi jelentőségű személyek, akik a magyar művészet érdekében 
tevékenységükkel vagy szellemi, anyagi támogatásukkal pártoló- és tiszteletbeli tagként, 
valamint egyéb vállalt feladat ellátásának okán segítik a köztestületi munkát. 

A MMA, mint köztestület feladata, hogy a kultúra és a művészeti ágak jellegéből, 
működésük sajátosságaiból és a társadalomban betöltött szerepükből adódóan 
kezdeményező, illetve véleményező szerepet játsszon a művészeti életet befolyásoló 
folyamatokban és az azzal összefüggő kérdésekben. 

A társadalom kulturális igényeinek szolgálata feltételezi, hogy a már működő köztestület 
folyamatos kapcsolatot tartson a művészeti életben döntésre hivatott vagy a művészeket 
tömörítő más szervezetekkel. Mindezek érdekében a köztestület vélemény-nyilvánítást 
gyakorol a művészeti életet érintő jogszabályok, kormányzati programok vagy 
intézkedések, döntések előkészítése során, illetve az Országgyűlés vagy a Kormány 
felkérésére. A MMA köztestületi működésének alapját a rendes tagokból – mint szavazati 
jogú tagokból álló – közgyűlés adja. Az MMA Közgyűlése, mint a köztestület legfőbb 
döntéshozó szervezete alapvetően határozza meg a szervezeti működés kereteit a szakmai, 
művészeti célokat, a vagyongazdálkodás elveit. Az MMA Közgyűlése évente legalább kettő 
alkalommal ülésezik. 

 

Az MMA Köztestületén belül nyolc művészeti tagozat működik. A tagozatok javaslata 
alapján minden év május 31. napjáig meghatározásra kerül a tárgyévi szakmai program.  
 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

A fejezeti kezelésű előirányzatokhoz az MMA tv. 4.§ (2) bekezdése alapján kíván 
forrásokat rendelni az MMA. 
 
A Magyar Művészeti Akadémia fejezeti kezelésű előirányzatainak alakulása: 

 
1 alcím Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása 

millió forintban 
Országos művészeti társaságok, 

szövetségek és társult szervezetek 
támogatása 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 100,0  100,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

0 0 0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

0 0 0 
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egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése stb.) 

0  0 

Többlet (jogcímenként) 0  0 
2013. évi javasolt előirányzat 100,0  100,0 

 
Az előirányzat felhasználása során a köztestület együttműködési megállapodásokon 
keresztüli forrásátadással, valamint megállapodásokba foglalt közös szakmai megvalósítás 
mellett kívánja a feladatait ellátni, mindezzel az MMA a művészet műveléséért és 
fejlesztéséért kifejtett tevékenységét látja el, szolgálva a közérdeket, a közjót.  

 
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításának 
eredményeként a Magyar Művészeti Akadémia közfeladatai bővültek, így a jövőben 
működési és programtámogatás nyújtásával támogathatja a különböző művészeti ágak 
országos civilszervezeteit. 
 
2 alcím Magyar Művészetek Háza Programok 

millió forintban 
Magyar Művészetek Háza Programok 

 
Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 153,0  153,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

0 0 0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

0 0 0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése stb.) 

0  0 

Többlet (jogcímenként) 0  0 
2013. évi javasolt előirányzat 153,0  153,0 

 
Az MMA köztestületi-szervezeti létének alapját adó művészeti tagozatok javaslatai 
alapozzák meg az MMA éves programtervét, melynek alapján a köztestület ellátja a törvény 
4. § (2) bekezdése szerinti feladatokat, azaz felolvasó üléseket, kiállításokat, zenei 
rendezvényeket, szakmai találkozókat, konferenciákat és vitákat szervez; fórumot teremt a 
hazai művészeti élet számára. A fejezeti kezelésű előirányzat e feladatok ellátásának 
támogatását tartalmazza. 

 
3 alcím Konferenciák, nemzetközi tagdíjak 

millió forintban 
Konferenciák, nemzetközi tagdíjak Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 10,0  10,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

0 0 0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

0 0 0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése stb.) 

0  0 

Többlet (jogcímenként) 0  0 
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2013. évi javasolt előirányzat 10,0  10,0 
 

 

 

 

A Konferenciák, nemzetközi tagdíjak elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat a törvény 4. § 
(2) b)pontja alapján biztosítja, hogy az MMA figyelemmel kísérhesse a művészeti élet 
kérdéseit és meghatározó szellemi folyamatait, illetve álláspontját, javaslatait a 
nyilvánosság elé tárhassa; ugyanezen paragrafus és bekezdés o) pontja szerint a köztestület 
feladata, hogy együttműködjön a határon túli magyar művészeti szervezetekkel, és külföldi, 
hasonló rendeltetésű intézményekkel. 

 
5 alcím Művészeti könyv- és folyóirat támogatás 

millió forintban 
Művészeti könyv- és folyóirat 

támogatás 
Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 45,0  45,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

0 0 0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(Kutatási tevékenység támogatásából 
átcsoportosítva) 

5,0 0 5,0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése stb.) 

0  0 

Többlet (jogcímenként) 0  0 
2013. évi javasolt előirányzat 50,0  50,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzat forrást biztosít kiadványok egyedi, vagy pályázatokon 
keresztüli támogatásához a törvény 4. § (2) h) pontja alapján. 

 
 
 
6 alcím Kutatási tevékenység támogatása 

millió forintban 
Kutatási tevékenység támogatása Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 60,0  60,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

0 0 0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(Művészeti könyv- és folyóirat 
támogatás, valamint a Vigadó Galéria 
kiállításai sorokba átcsoportosítva) 

-10,0 0 -10,0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése stb.) 

0  0 

Többlet (jogcímenként) 0  0 
2013. évi javasolt előirányzat 50,0  50,0 
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A fejezeti kezelésű előirányzat pályázatokon keresztül, vagy kutatóintézettel, illetve 
felsőoktatási intézménnyel történő megállapodás alapján – kutatócsoportot létrehozva – 
művészeti tárgyú kutatási tevékenységhez nyújt támogatást. 
 

 

 

 
7 alcím Pályázati alapok 

millió forintban 
Pályázati alapok Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi törvényi módosított előirányzat 110,0  110,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

0 0 0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

0 0 0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése stb.) 

0  0 

Többlet (jogcímenként) 0  0 
2013. évi javasolt előirányzat 110,0  110,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzat a törvény 4. § (2) a) és f) pontjaiban megfogalmazott 
közfeladatok elláthatóságát biztosítja pályázatok kiírásával, díjak, valamint ösztöndíjak 
adományozásával; elősegítve a köztestületi közfeladatok ellátását a hazai művészeti élet 
ösztönzésével, ugyanezen célból segítve továbbá a magyar és az egyetemes kultúra 
értékeinek érvényesülését, megóvását, továbbá új, értékes alkotások megszületését. 

Mindezen művészeti célok elérése és közfeladatok ellátása okán – a Közgyűlés döntései 
alapján – az MMA Elnöksége meghívásos, valamint nyílt tematikus pályázatokat ír ki. 

 

8 alcím Vigadó Galéria kiállításai 
millió forintban 

Vigadó Galéria kiállításai Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi törvényi módosított előirányzat 8,0  8,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

0 0 0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(Kutatási tevékenység támogatás 
sorból átcsoportosítva) 

5,0 0 5,0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, zárolás bázisba építése stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    
2013. évi javasolt előirányzat 13,0  13,0 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat a törvény 4. § (2) c) és g) pontjai alapján a művészeti 
hagyomány gondozását és széles körben történő megismertetésének lehetőségét, művészeti 
alkotások nyilvánosságra kerülését biztosítja az MMA a Pesti Vigadóban.  
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III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések 
későbbi évekre vonatkozó hatásairól  

Az adott költségvetési szervezési elvek, valamint a biztosított források alapján az MMA 
2013. évi működése során a köztestületi feladatok ellátása, valamint a Pesti Vigadó 
üzemeltetése terén hajt végre fejlesztéseket.  

II.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

Uniós forrás 2013. évi felhasználása nem tervezett az MMA működésével kapcsolatosan. 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Fekete György 
elnök 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
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A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben 
mutatja be az adósságszolgálat 2013. évi folyó kiadásait és bevételeit. 

A központi költségvetés adósságával kapcsolatos folyó kiadás 2013-ban 1 340 656,9 millió 
forint, melyből 1 325 515,3 millió forint a kamat, és 15 141,5 millió forint az egyéb kiadás. 

A kamatbevételek együttes összege 2013-ban várhatóan 99 244,8 millió forint. Az adósságke-
zelés nettó kamatköltsége 2013-ban így 1 226 270,5 millió forintot tesz ki. 

 

1. Cím: A devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
A devizaadósság után fizetendő kamatkiadások 2013-ban mintegy 10%-kal emelkednek a 
2012-es kiadásokhoz képest, 399 564,7 millió forintot tesznek ki, ami az összes kamatkiadás 
30%-át jelenti. A devizában fennálló követelések várható kamatbevétele 2 099,9 millió forint. 

A lejáró devizaadósságot új devizakibocsátások refinanszírozzák, így a devizaadósság állo-
mány lényegében nem csökken.  

 

1. Alcím: Devizahitelek kamatelszámolásai 

A devizahitelek kamata az összes kamatkiadás 7%-át jelenti. 

Az alcím tartalmazza az állam által nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzinté-
zetektől felvett hosszú lejáratú devizahitelek után fizetett kamatokat, valamint az ugyanezen 
hitelekből az MNB-nél elhelyezett devizabetétek utáni kamatbevételeket. Itt szerepelnek to-
vábbá az állami vállalatoktól (MÁV, GySEV, ÁAK) 2002-ben átvállalt külföldi devizahitelek 
kamatai is. 

Ezen a címen 2013-ban 95 183,9 millió forint kamatkifizetés várható, ami csökkenést jelent a 
megelőző évhez képest a hitelek állományának csökkenése miatt. Ebből a legnagyobb kamat-
kifizetés 31 103,3 millió forint az Európai Bizottság, 31 030,4 millió forint az Európai Beru-
házási Bank (fejlesztési hitelek) és 23 480,7 millió forint az IMF felé esedékes. 

Az IMF-től felvett hitelek egy részét az állam nem használta fel, hanem abból tartalékot kép-
zett a likviditási tartalékok növelése céljából. A Magyar Nemzeti Banknál betétként elhelye-
zett összegből a költségvetésnek 2013-ban várhatóan 1 076,6 millió forint bevétele származik 
(a korábbi években ezen kívül a költségvetésnek bevétele keletkezett a belföldi kereskedelmi 
banki adósoknak továbbhitelezett állomány után is, ezek azonban 2012-ben lejárnak). 

Külön előirányzatot képeznek a belföldi hitelezők által nyújtott devizahitelek kamatai. 

A megyei önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt hitelekre a költségvetés 2013-ban 

2 876,9 millió forint kamatot fizet. 

 

2. Alcím: Devizakötvények kamatelszámolásai 

A devizakötvények kamata az összes kamatkiadás 23%-át jelenti. 

A magyar állam által 1999-től kibocsátott devizakötvények a költségvetés deviza forrásbevo-
násának döntő többségét képezik. E devizakötvények várható kamatkiadása 2013-ban 
301 503,5 millió forint, ami a devizakamat kiadás 75%-átteszi ki. A 2011-2013-ban lejáró 
deviza hitelek magas összege miatt nagyobb a bruttó kötvénykibocsátás. Döntően ennek hatá-
sára a 2013. évi kamatkiadás 85,6 milliárd forinttal lesz több a 2012-ben tervezett kiadások-
nál. 
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Az amerikai tulajdonosok kezén lévő, a Magyar Királyság által 1924-ben kibocsátott ún. Nép-
szövetségi kötvények állománya folyamatosan csökken, kamatterhe 2013-ban mindössze 
0,4 millió forint. 

 

2. Cím: A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
A forintadósság kamata a magyar állam által felvett hitelekhez, kibocsátott államkötvények-
hez és kincstárjegyekhez kapcsolódó folyó kamatkiadásokat foglalja magában. A költségvetés 
forintban fennálló adóssága után fizetendő kamatok összege 

2013-ban várhatóan 925 950,7 millió forint lesz, amely az összes kamatkiadás 70%-át teszi ki. 

A forint kamatkiadások 2013-ban 180 905,6 millió forinttal emelkednek a 2012-es előirány-
zathoz képest, amit két tényező magyaráz: a jelenleg magas devizaadósság arány miatt cél a 
devizaadósság súlyának csökkentése, ezért a hiány finanszírozása forintkibocsátásokkal törté-
nik. A forintadósság nagysága így évről évre a hiány nagyságával emelkedik. Másodsorban a 
nemzetközi tőkepiaci válság hatására a forinthozamok megemelkedtek. Ezen két tényező ere-
dőjeként emelkedik a forintadósság utáni kamatfizetés. 

A forintbevételek előirányzat-összege emelkedik a 2012-ben tervezett bevételhez képest a 
Kincstári Egységes Számla (KESZ) állománya után kapott kamatok összegének minimális 
csökkenése és az államkötvények értékesítésekor felmerülő felhalmozott kamatokból eredő 
bevételeknek az ennél nagyobb mértékű emelkedése következtében. 2013-ban összességében 
97 145,0 millió forint forint-kamatbevételre lehet számítani. 

 

1. Alcím: Forinthitelek kamatelszámolásai 

A központi költségvetés forinthiteleinek 34 851,8 millió forintos kamatkiadása az összes ka-
matkiadás 3%-át teszi ki. Ebből az Európai Fejlesztési Banktól (EIB) zömmel infrastruktúra 
fejlesztésére és innovációs célokra felvett forint hitelek kamata 29 412,6 millió forint, az Eu-
rópa Tanács Fejlesztési Banktól (CEB) felvett hitelek kamata 3 904,0 millió forint és a MÁV-
tól 2011-ben átvállalt hitelek kamata 1 535,1 millió forint. 

 

2. Alcím: Államkötvények kamatelszámolásai 

Az államkötvények után fizetendő pénzforgalmi kamatkiadás 753 460,2 millió forint, ami az 
összes kamatkiadás 57%-át teszi ki. 

Az összeg a 2012-es tervnél 24,8%-kal nagyobb, aminek oka a finanszírozási igény növeke-
dése miatt emelkedő kötvényállomány és a 2011-hez képest emelkedő hozamok. A költségve-
tés finanszírozási és adósságmegújítási szükségletét az elmúlt években egyre nagyobb részben 
a hiányt finanszírozó, piaci értékesítésű államkötvények biztosították. A piac fejlődésével a 
finanszírozásban betöltött szerepük ismét növekszik, a tervek szerint állományuk 2013-ban 
tovább nő. 

2013-ban az államkötvényekből 726 306,6 millió forint a piaci értékesítésű, míg 
27 153,6 millió forint az egyéb, nem piaci értékesítésű államkötvényeket terheli. 

Az egyéb, nem piaci értékesítésű államkötvények nem vesznek részt a finanszírozásban és 
állományuk a törlesztések révén folyamatosan csökken. A konszolidációval kapcsolatos köt-
vények 17 440,1 millió forintos és a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos ál-
lamkötvények 8 986,0 millió forintos terhei jelentik a legnagyobb tételeket. A nem piaci köt-
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vények között szerepel továbbá a lakással kapcsolatos kötvények 727,5 millió forintos kamat-
kiadása. 

A központi költségvetés forintkötvényei után járó kamatbevételek meghatározó részét az 
ugyanazon piaci államkötvények többszöri kibocsátásakor, illetve a visszavásárláskor jelent-
kező felhalmozott kamatok és árfolyamnyereség teszik ki. 

Ennek nagysága 2013-ban a 2012-re tervezettnél lényegesen magasabb lehet (62 251,4 millió 
forint), mivel 2013-ban a nagyobb kötvénylejáratok miatt nagymértékben emelkedik a bruttó 
kötvénykibocsátás, így az azzal kapcsolatos bevételek is. Szintén bevétel származik a bank-
konszolidáció keretében az érintett hitelintézetek által kibocsátott alárendelt kölcsöntőke-
kötvények után kapott kamatok révén, amelyek nagysága várhatóan 1 052,1 millió forintot 
tesz ki 2013-ban, ami a kamatlábak emelkedése miatt szintén meghaladja a 2012-ben tervezett 
nagyságot. 

 

3. Alcím: Kincstárjegyek kamatelszámolásai 

A kincstárjegyek utáni kamatkiadások várható összege 137 638,7 millió forint, ami az összes 
kamatkiadás 10%-át teszi ki. Ebből az összegből 105 856,5 millió forint a diszkont, és 
31 782,2 millió forint a lakossági kincstárjegyek után fizetendő. 

A diszkontkincstárjegyek kamatkiadása 2013-ban jelentősen csökken, ennek oka, hogy 2012-
höz képest 2013-ban kevesebb 1 éves lejáratú diszkontkincstárjegy lesz. A lakossági kincstár-
jegyek pénzforgalmi kamatkiadása a lakossági állampapírok értékesítésének ösztönzése miatt 
2012-ben gyorsan bővülő állomány hatására, illetve részben az emelkedő kamatszint miatt 
91%-kal emelkedik 2013-ban. 

 

4. Alcím: Kincstári Egységes Számla forint-betét kamatelszámolásai 

A KESZ forintállománya után az MNB a központi költségvetésnek a jegybanki alapkamat 
szerint fizet kamatot. E kamatbevétel nagyságát alapvetően a jegybanki alapkamat mértéke és 
a KESZ átlagos állománya befolyásolja. E bevételek várhatóan nagymértékben növekednek 
2013-ban a 2012-es tervhez képest. A KESZ utáni kamatbevétel a tervek szerint 
33 841,5 millió forintot ér el. 

 

3. Cím: Az adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásai 
A címben szereplő nem kamatjellegű kiadások a költségvetés jutalékjellegű kifizetéseit és 
egyéb költségeit (pl. marketingköltségeket) tartalmazzák. 

A devizajutalékok 2013. évi 4 344,6 millió forintos összege elsősorban az új devizakötvények 
kibocsátásakor fizetendő jutalékokat, a nemzetközi hitelminősítő szervezeteknek fizetett díja-
kat és a tervezett IMF/EB hitel-megállapodás jutalékait foglalják magukban. Az új devizaköt-
vények a kibocsátáskor jutalékfizetési kötelezettséggel járnak, így a devizakötvények után 
fizetett díjak nagysága az adott évben értékesített kötvény mennyiségétől függ. 

A forintjutalékok és költségek (8 316,9 millió forint), azon belül is a lakossági papírok értéke-
sítése után kifizetendő forgalmi jutalékok és az egyéb költségek (BÉT-, és KELER-díjak, az 
állampapírok előállításának nyomdaköltségei stb.) a 2012. évi tervezett összeghez képest 
csökkennek. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is a lakossági állampapírok (kincstári taka-
rékjegyek, kamatozó kincstárjegyek és a Prémium Magyar Államkötvény) értékesítésének 
jutaléka teszi ki a forintjutalékok jelentős részét. A csökkenést az okozza, hogy miközben a 
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lakossági állomány gyorsan nő, eközben ezen belül nő a kisebb jutalék kifizetéssel járó ál-
lampapír fajták aránya. A forintjutalékokon belül van az államkötvények aukciós értékesítése 
után fizetett értékesítési jutalék is, amelynek célja, hogy a hosszabb futamidejű forrást jelentő 
államkötvények értékesítése növekedjen. A tervezett kibocsátás emelkedése miatt ez nő 2013-
ban. 

Az állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások a 2012-es évivel megegye-
zően 1 500,0 millió forint. Elsősorban az alternatív finanszírozási forrást jelentő lakossági 
papírok keresletének növelése érdekében van rá szükség. 2013-ban a cél a lakossági állampa-
pírok értékesítésének további erősítése, amely aktív marketing tevékenységet indokol. A ke-
reskedelmi bankok továbbra is éles marketingtevékenységet folytatnak a lakosság körében, 
ami fokozott jelenlétet igényel, illetve támogatni szükséges az új lakossági állampapírokat és 
értékesítési csatornákat. 

A tervezett jelentős devizakötvény-kibocsátások miatt és a nemzetközi hitelcsomag lejárata 
miatt 2013-ban is szükség van a nemzetközi állampapír kommunikációra, melynek költsége 
szintén ebből az előirányzatból valósul meg. 

Az adósságkezelés költségeire a 2013-ra tervezett összeg 980,0 millió forint. 

 

Budapest, 2012. június 15. 

 

 

 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI 
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1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 

1/1. ALCÍM : TÁRSASÁGI ADÓ  

A központi költségvetés társasági adó címén 2013-ban 380,8 milliárd forint bevételt 
tervez. Ez az összeg a 2012-ben előirányzott 356,2 milliárd forint társasági adóbevételt 
24,6 milliárd forinttal, 7%-kal haladja meg.  

A bevallott adózás előtti nyereség 2013-ra tervezett összege 4 908,8 milliárd forint, 
amely összegnél figyelembe vételre került az egyes ágazatokat terhelő különadó és a 
baleseti adó kivezetése, a pénzügyi szervezetek különadójának csökkenése, az 
energiaellátók jövedelemadójának módosítása és az új adók (pénzügyi tranzakciós 
illeték, távközlési és biztosítási adó) bevezetése. Emellett a tervezés számol az EVA 
adózói körnek bázisévi 16,2%-os csökkenéséből származó, illetve a korábban eva 
szerint adózó tevékenységek társasági adó hatálya alá történő átterelődéséből fakadó 
pozitív bevételi hatással. Így a ténylegesen adózás alá vont jövedelem (pozitív 
társasági adó-alap) 2 937,3 milliárd forint lehet, a számított adó tervezett összege 
pedig 480,3 milliárd forint. 

A fizetendő társasági adó meghatározásakor a vállalkozások több jogcímen 
csökkenthetik számított adójukat. A 2013. évre vonatkozó tervben a bevallott 
(érvényesíthető) adókedvezmények 78,9 milliárd forinttal, az adómentességek és a 
visszatartott adó 3,4 milliárd forinttal csökkentik az adóbevételt. 

1/3. ALCÍM : HITELINTÉZETI JÁRADÉK  

A központi költségvetés hitelintézeti járadékból tervezett 2013. évi bevétele 
8,1 milliárd forint, ami megegyezik a 2012. évben előirányzott összeggel. 

1/4. ALCÍM : PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓJA  

A pénzügyi szervezetek különadója címén tervezett 2013. évi költségvetési bevétel 
72,0 milliárd forint, amely összeg 115,0 milliárd forinttal, 62%-kal kevesebb a 2012. 
költségvetési évre előirányzott 187,0 milliárd forintos összegnél. 

A pénzügyi szervezetek különadójából származó költségvetési bevétel visszaesése 
annak a következménye, hogy a biztosító társaságok 2013-tól kikerülnek az adónem 
hatálya alól, továbbá az adónemben továbbra is érintett szervezetek számára az 
adómérték a felére csökken. 

1/5. ALCÍM : CÉGAUTÓADÓ  

A központi költségvetés cégautóadó bevétele az elmúlt években csökkenő trendet 
mutatott. A központi költségvetés 2013. évi cégautóadóból származó bevétele 
várhatóan csak a 2012-ben hatályba lépett jogszabályi változás teljes költségvetési 
évben érzékelhető hatására tekintettel növekszik majd. A központi költségvetés 2013. 
évi várható bevétele 39,0 milliárd forint. 

1/6. ALCÍM : EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ  

A 2013. évi költségvetés az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) címén 
178,2 milliárd forint adóbevétellel számol. A 2012. évi előirányzathoz 
(225 milliárd forint) képest az adóbevétel 2013-ban 46,8 milliárd forinttal, 21%-kal 
csökken.  
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A 2013. évre vonatkozó tervezés a 2012. január 1-jétől hatályos adókulcsemelés miatt 
az adózók egy részének átterelődésével számol, amely már a 2012. adóévben is 
megfigyelhető. Az EVA alanyainak (adóbevallást benyújtó adózók) száma 2012-ben a 
2011. évhez képest 16,2%-kal csökken. Ezzel párhuzamosan a 2012. évi évközi adatok 
alapján a korábban EVA szerint adózó jövedelmek egy részének más adónemek 
hatálya alá történő átrendeződése valószínűsíthető. Az EVA – adóbevallásban 
megjelenő – alapjának 2013. évre tervezett összege 564,5 milliárd forint, míg a 
37%-os adókulccsal a számított EVA összege 208,9 milliárd forint.  

1/7. ALCÍM : BÁNYAJÁRADÉK  

A bányajáradék költségvetési bevételi előirányzata 2012-ben 94,0 milliárd forint. 

2013-ban a bevétel nagysága 95,0 milliárd forintra prognosztizálható. A bányajáradék 
döntő részét (több mint 97%-át) a kőolaj és a földgáz termékek adják.  

2013-ban a tervezés a következő feltételekkel számolt: 

− A kőolaj világpiaci ára a 110 USD/hordó szint felett stabilizálódik, ezáltal egész 
évben működik a kétszer +3%-os emelt bányajáradék-mérték, a hazai kitermelés 
tovább csökken; 

− A földgáz import ára az év folyamán enyhén változik, az éves átlagár 95 Ft/m3 

körül alakul. A kitermelés tovább csökken; 

− Az árfolyamok év közben mérsékelten változnak, a HUF/USD árfolyam 
220 forint körül ingadozik; 

− A bányajáradék számítás és fizetés feltételei nem változnak. 

A külfejtéssel termelt szilárd ásványi nyersanyagok területén (elsősorban az 
építőanyag- és az építőipar igényeinek megfelelően), valamint az egyéb szilárd és 
gáznemű nyersanyagok kitermelésénél az előrejelzések szerint lényeges változás nem 
prognosztizálható a bányajáradék-bevételekből. 

1/8. ALCÍM : JÁTÉKADÓ  

A törvényjavaslat szerint a játékadó 2013. évi központi költségvetés előirányzata 
58,1 milliárd forint. Az elmúlt évek tendenciái alapján stagnáló játékadó bevétel 
prognosztizálható. 

1/9. ALCÍM : ÖKOADÓ  

1/9/1. ENERGIAADÓ  

A központi költségvetés energiaadóból 2013. évre tervezett bevétele 
17,5 milliárd forintra, vagyis a GDP mintegy 0,06%-ára tehető, mely a bázisévi 
előirányzattól (17,9 milliárd forint) 0,4 milliárd forinttal (2,2%-kal) marad el. A 2012. 
évi előirányzathoz mért csökkenés hátterében a bázisévi energiafelhasználás 
csökkenése áll.  

1/9/2. KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ  

A környezetterhelési díj 2013. évre tervezett összege 8,5 milliárd forint. A fizetési 
kötelezettség az összes díj esetében (levegőterhelési díj, vízterhelési díj, talajterhelési 
díj) 2009-ben érte el a törvényi mérték 100%-át. A környezetterhelési díjról szóló 
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2003. évi LXXXIX. törvényben szereplő talajterhelési díj egységdíjának mértéke 
2012. február 1-jétől jelentősen emelkedett. A díjkedvezmény igénybevételére 
vonatkozó szabályok továbbra is érvényben maradnak.  

1/10. ALCÍM : EGYÉB BEFIZETÉSEK  

Az egyéb befizetések előirányzaton 2013. évre 33,5 milliárd forint bevétel 
prognosztizálható. Itt jelennek meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kivetett 
bírság- és pótlékbevételek, valamint a korábbi évekről áthúzódó és kivezetésre került 
adónemek bevételei. 

1/11. ALCÍM : ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJA  

Az energiaellátó vállalkozások által a központi költségvetésbe fizetendő 
jövedelemadóból tervezett 2013. évi bevétel 40,0 milliárd forint, amely összeg 
26,0 milliárd forinttal haladja meg a 2012. költségvetési évre előirányzott 
14,0 milliárd forintos összeget. 

A 2012. évi előirányzathoz viszonyított többletbevétel hátterében három tényező áll: 
az érintett adózói kör szélesedése, az adókulcs 8%-ról 11%-ra történő megemelése, és 
az egyes ágazatokat terhelő különadó 2013-tól történő kivezetésének adóalap-szélesítő 
hatása. Ez utóbbi tényezőt figyelembe véve a tervezés azzal számol, hogy változatlan 
szabályozás mellett a költségvetésnek 25,0 milliárd forint bevétele keletkezik ezen a 
soron, amely összeg az adókulcsemelés hatására 34,4 milliárd forintra módosul. A 
fennmaradó 5,6 milliárd forint az új adóalanyok befizetéseiből várható összeg. 

1/12. ALCÍM : REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS  

A rehabilitációs hozzájárulás tervezett bevételének 65,0 milliárd forintos összege – 
mivel annak mértéke (964 500 Ft/fő) 2013. január 1-jétől nem változik – megegyezik 
az előző évi előirányzattal. 

1/13. ALCÍM : EGYES ÁGAZATOK TERHEL Ő KÜLÖNADÓ  

Az egyes ágazatokat terhelő különadó határozott időre szóló kötelezettség, amely 
2012. év végén megszűnik, így 2013-ban csupán pénzforgalmi áthúzódás, illetve 
2013 májusában teljesítendő adókülönbözet fizetési kötelezettség miatt jelent bevételt 
a központi költségvetés számára. A központi költségvetés 2013. évi várható bevétele 
ebből az adóból 5 milliárd forint.  

2. CÍM: FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 

2/1. ALCÍM : ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ  

A központi költségvetés 2013. évre tervezett általános forgalmi adó (áfa) bevétele 
2 826,4 milliárd forint, amely a GDP mintegy 9,2%-ára tehető. A tervszám a bázisévi 
előirányzatot (2 722,0 milliárd forint) 104,4 milliárd forinttal (3,8%-kal) haladja meg.  

A bázisévi előirányzathoz képesti növekmény elsősorban a lakossági folyóáras 
fogyasztás emelkedésének köszönhető, melyben mind a volumen, mind az inflációs 
komponens növekedése szerepet játszik. A lakossági beruházások utáni áfa bevételek 
az ingatlanpiac kedvezőtlen helyzetéből fakadóan csak lassú növekedést mutatnak. Az 
áfa bevételek bázishoz képesti növekedésében szerepet játszik továbbá a gabonafélék, 
az olajos magvak és a fehérjenövények értékesítésére bázisév július 1-jei hatállyal 
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bevezetésre kerülő fordított áfa fizetés kapcsán jelentkező, fiktív számlázások 
csökkenéséből fakadó áfa egyenlegjavulás (bázisévben +10,0 milliárd forint) 
5,0 milliárd forintot kitevő tárgyévre való áthúzódó hatása.  

2/2. ALCÍM : JÖVEDÉKI ADÓ  

Jövedéki adóból a 2013. évre tervezett költségvetési bevétel 913,1 milliárd forint, mely 
a GDP mintegy 3%-ának felel meg. A tervszám a bázisévi előirányzathoz 
(913,9 milliárd forint) képest mintegy 0,8 milliárd forinttal (0,1%-kal) alacsonyabb. 
Az összbevétel mintegy 56,5%-át teszi ki az üzemanyagok utáni jövedéki adó. Ezen 
belül a gázolaj utáni bevételek részesedése 62%, mely a 2012. évi előirányzathoz 
képest 1,2 %-os átrendeződést jelent a benzin rovására. Ebben a gázolaj forgalom 
dinamikusabb bővülése játszik szerepet. Az üzemanyagok esetében a volumenek 
bázisévben tapasztalt csökkenését követően (melyben nagy szerepe volt a rekord 
szintre emelkedő árak kereslet-visszafogó hatásának) tárgyévben a forgalom mérsékelt 
növekedésével lehet számolni, összhangban az általános gazdasági növekedéssel, 
illetve várt fogyasztásbővüléssel. További jelentős áremelkedés nem 
prognosztizálható.  

A dohánytermékek után a jövedéki adóbevételek mintegy 33,5%-a keletkezik. Az új 
készletezési szabályok alapján (adóemelést megelőzően hatályos adómértékkel ellátott 
adójeggyel történő értékesítésre vonatkozó korlát) idén az adóalanyoknak nincs 
lehetőségük nagy mennyiségű készlet felhalmozására az adóemelést megelőzően, így 
bázis- és tárgyév viszonylatában jelentős áthúzódásokkal nem lehet számolni. 

Az egyéb termékek (döntően alkoholok) utáni jövedéki adóbevételek az összes bevétel 
mintegy 10%-át teszik ki. Ezen belül a sör és a tömény szesz (alkoholtermék) után a 
bevételek 95%-a keletkezik. 

2/3. ALCÍM : REGISZTRÁCIÓS ADÓ  

A költségvetés 2013. évre tervezett regisztrációs adóbevétele 15,0 milliárd forint, mely 
a GDP 0,05%-ának felel meg. A tervszám a 2012. évi előirányzathoz 
(14,0 milliárd forint) képest 1,0 milliárd forinttal (7,1%-kal) magasabb. A 
növekedésben elsősorban a külföldről behozott használt gépjárművek forgalmának 
bővülése játszik szerepet.  

A gépjárművek iránti kereslet a gazdasági válság során a GDP-, illetve fogyasztás 
csökkenéshez viszonyítva jóval nagyobb mértékben csökkent. A válságból való 
kilábalás során ezért az elhalasztott fogyasztás miatt az átlagos növekedésnél 
magasabb növekedési ütemmel kalkulál a költségvetés, tekintettel arra is, hogy a 
bázisévben, illetve az azt megelőző évben jelentősen megemelkedett a használt 
gépjármű import. 

2/4. ALCÍM : TÁVKÖZLÉSI ADÓ  

2012. július 1-jétől hatályos új adónem, melyből a központi költségvetés 2013-ra 
44,0 milliárd forint bevételt tervez. 

2/5. ALCÍM : PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓS ILLETÉK  

A pénzügyi tranzakciós illeték 2013. január 1-jétől bevezetésre kerülő új adónem, 
melynek 2013. évi előirányzata 283,0 milliárd forint.  
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2/6. ALCÍM : BIZTOSÍTÁSI ADÓ  

2013. január 1-én kerül bevezetésre ez az új adónem, melynek 2013. évre tervezett 
összege 52,5 milliárd forint. Az adóbevételek legnagyobb hányada (közel 2/3-a) a 
gépjárművek utáni kötelező felelősség- és cascobiztosítások után folyhat be. 

3. CÍM: LAKOSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 

3/1. ALCÍM : SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ  

A személyi jövedelemadózás területén 2011-től kezdetét vette a több adókulcsot 
alkalmazó progresszív adóztatást felváltó, arányos, egykulcsos adórendszer 
kialakítása, melynek befejező lépése 2013-ban valósul meg. 2013-tól a 
2 millió 424 ezer forintot (havi bruttó 202 ezer forintot) meghaladó éves összevont 
jövedelem után sincs adóalap-kiegészítés, ezáltal ezen összeg feletti jövedelmek is 
16%-os effektív kulccsal adóznak. 

2013. évre a központi költségvetés személyi jövedelemadóból tervezett bevétele az 
adóváltozások alapján 1 540,3 milliárd forint. Ez a bevétel 34,0 milliárd forinttal, 
2,2%-kal kevesebb a 2012. évi költségvetési törvény által előirányzott bevételnél. A 
Kormány továbbra is előnyben részesíti a munkát terhelő adók helyett a fogyasztási és 
forgalmi adókat. 

Az összevontan adózó jövedelmek 2013. évre tervezett összege 9 058,7 milliárd forint, 
amely a „félszuper-bruttósítás” kivezetése miatt megegyezik az összevont adóalap 
2013. évre tervezett összegével. A családi kedvezménnyel csökkentett összevont 
adóalap 2013. évre tervezett összege 7 994,3 milliárd forint. A nemzetgazdasági szintű 
átlagos adóterhelés az összevontan adózó jövedelmek arányában 13,7%. Az 
elkülönülten adózó jövedelmek után 2013-ben 97,4 milliárd forint bevallott 
adóbevételt tervez a költségvetés. A kifizetői levonások - amely többek közt 
tartalmazza a kamatadót, a kifizetők által a magánszemélyektől levont, természetbeni 
hozzájárulás után levont adót -, valamint a társasházak által bevallott személyi 
jövedelemadó tervezett összege 181,7 milliárd forint.  

3/2. ALCÍM : EGYÉB LAKOSSÁGI ADÓK  

Az egyéb lakossági adóbefizetések soron a saját gyümölcsből történő gyümölcspárlat 
főzés/főzetés után befolyó szeszadóból és egyéb vámbefizetések utólagos 
elszámolásából származó befizetések jelennek meg. 2013. évben a költségvetésnek 
ezen a soron 150,0 millió forint bevétele származhat, mely megfelel a bázisévi 
előirányzatnak. Az egyéb lakossági vámbefizetések prognózisa az elmúlt időszak 
trendje alapján készült.  

3/4. ALCÍM : LAKOSSÁGI ILLETÉKEK  

A törvényjavaslat az illetékbevételt 110,4 milliárd forintban rögzíti. Az állami 
adóhatóság által beszedett illetékek teljes összege 2013. évtől a központi költségvetést 
illeti meg. Az önkormányzatok feladat-hatáskör változása, illetve az egyéb strukturális 
változások szükségtelenné tették az illetékbevételek részleges átengedését. 

A központi költségvetés 2013. évi illetékbevétel előirányzata a 2012. évi 
előirányzathoz képest 7,9 milliárd forinttal lesz több. 
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A 2013. évben várható illetékbevételt jogszabályi környezetváltozás nem determinálja, 
az egyes illetékfajták közötti esetleges szerény mértékű átrendeződés lehetséges. 
Ennek megfelelően visszterhes ingatlan átruházási illetékből 52,8 milliárd forint, a 
visszterhes gépjárműszerzésből 16 milliárd forint, az öröklést terhelő illetékből 
4,0 milliárd forint, az ajándékozást terhelő illetékből 1,4 milliárd forint bevétel 
tervezhető. Az államigazgatási és bírósági eljárásokat terhelő illetékből származó 
bevétel várható összege 36,2 milliárd forint.  

3/6. ALCÍM : MAGÁNSZEMÉLYEK JOGVISZONYÁNAK MEGSZ ŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
EGYES JÖVEDELMEINEK KÜLÖNADÓJA  

A 2010. évben hatályba lépett jogszabály szerint a közszférában foglalkoztatott 
munkavállaló részére a munkaviszonya megszűnésével összefüggésben kifizetett, 
meghatározott korlátok feletti juttatásból 98%-os adót kell fizetni (illetőleg az 
adóköteles juttatás után a kifizetőnek 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást kell 
teljesíteni). Az említett adóköteles juttatások esetén 2013-ban 900,0 millió forint 
különadó-bevétellel számol a költségvetés.  

4. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 

4/1. ALCÍM : VEGYES BEVÉTELEK  

Vegyes bevételek címen a központi költségvetés a 2013. évre 6,4 milliárd forint 
bevételt tervez. 

A korábban beváltott állami kezességekből és viszontgaranciákból várható 
2,2 milliárd forintos megtérülés zömében a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. befizetéseiből 
adódik. Az egyéb vegyes bevételek 4,2 milliárd forintos előirányzata többek között 
költségvetés terhére korábban nyújtott támogatások visszafizetéséből, a 
felszámolásokból származó bevételekből, valamint a kezességvállalási díjakból 
tevődik össze. 

4/2. ALCÍM : KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK  

Központosított bevételek címen a központi költségvetés a 2013. évre 111 milliárd 
forint bevétellel számol. 

Itt jelennek meg a környezetvédelmi termékdíjak együttesen 60 milliárd forint, az 
egyéb központosított bevételek (vízkészletjárulék, földvédelmi járulék stb.) összesen 
19,2 milliárd forint, illetve – az Áht. 42. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a 
XLII. fejezetben elszámolandó - a különféle bírságokból származó bevételek 
együttesen 31,8 milliárd forint összegben. 

 

5. CÍM: KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK 

5/1. ALCÍM : KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  

A központi költségvetési szervek befizetési kötelezettségeinek 2013. évi tervezett 
összege 30,5 milliárd forint, amely kizárólag a saját bevételből gazdálkodó – a 
költségvetési törvényben meghatározott – intézmények tételesen előírt összegű 
befizetése. 
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7. CÍM: EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK 

7/2. ALCÍM : VÁMBESZEDÉSI KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE  

Az EU közösségi bevételekből a magyar költségvetésben vámbeszedési 
költségtérítésként megjelenő, visszatartható összeg alakulását 2013. évben is az EU 
által alkalmazott közösségi vámtarifa, az EU vámkódex, az ezen alapuló közösségi és 
nemzeti végrehajtási szabályok és az EU saját forrásai elszámolására és utalására 
vonatkozó szabályok határozzák meg. Az így kialakuló bruttó vám 75%-a az EU 
közösség saját forrásaként került kifizetésre, a 25%-a pedig a nemzeti költségvetésben 
beszedési költségként visszatartható.  

A 2013. évre tervezett vámbevétel 9,6 milliárd forint, amely összeg 1 milliárd forinttal, 
12%-kal haladja meg a 2012. évi költségvetési előirányzatot. A bevétel tervezésekor a 
makroprognózisok alapján azzal lehet számolni, hogy az összes import a 2013. évben 
folyóáron 12,6%-kal emelkedik, a harmadik országos forgalom összes importhoz 
viszonyított aránya pedig 0,4 %-kal csökken. A magyar behozatali szerkezetben nem 
prognosztizálható olyan lényeges elmozdulás, amely miatt a kialakult átlagvám 
szintjében drasztikus változás következne be, a bevételek meghatározásához a 2013. 
évben 0,54%-os átlagvám lett számításba véve. 

7/3. ALCÍM : CUKORÁGAZATI HOZZÁJÁRULÁS BESZEDÉSI KÖLTSÉG MEGTÉRÍT ÉSE 

Az Európai Unió költségvetését illetik a cukorágazat piacának közös szervezése 
keretein belül nyújtott hozzájárulások is, amelyet a cukor-, az izoglükóz- és az inulin-
gyártók teljesítenek. A vonatkozó uniós szabályok szerint a gyártók a cukor- és 
izoglükóz kvótákhoz igazodó termelési díjat fizetnek. A termelési díj összegét a 
közösségi jogszabályokban meghatározott tagállami termelési kvóták és a hozzájuk 
kapcsolódó termelési díjak mértéke határozza meg. A termelési díj beszedése a 
tagállamokra delegált feladat, akik a beszedéssel járó költségek fedezeteként a 
2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat értelmében a beszedett díjak 25%-ának 
megtartására jogosultak. Ezen a jogcímen Magyarországot 2013-ban várhatóan 
193,6 millió forint illeti meg. 

7/4. ALCÍM : UNIÓS TÁMOGATÁSOK UTÓLAGOS MEGTÉRÜLÉSE  

A közösségi szabályozás értelmében az Európai Unió pénzügyi alapjaiból az Európai 
Bizottság által teljesített kifizetések együttes összege nem haladhatja meg a szóban 
forgó támogatáshoz nyújtott hozzájárulás Kohéziós Alap esetében 80%-át, Strukturális 
Alapok esetében pedig 95%-át. A megítélt támogatás utolsó 20%, illetve 5%-át a hazai 
költségvetés előlegezi meg, és az ún. záró kifizetésre a program egészére vonatkozó 
pénzügyi elszámolás, az annak végrehajtásáról szóló záró beszámoló benyújtását és a 
Bizottság által történő elfogadását követően kerülhet csak sor. Tekintettel arra, hogy a 
I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósult uniós fejlesztések utolsó 5%-a 
2012-ben megérkezik, 2013-ban ezen a soron már csak a Kohéziós Alapból 
finanszírozott és befejezett környezetvédelmi és közlekedési projektek hazai forrásból 
megelőlegezett utolsó 20% egy része kerül elszámolásra. 
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8. CÍM: TŐKE KÖVETELÉSEK VISSZATÉRÜLÉSE 

8/1. ALCÍM : KORMÁNYHITELEK VISSZATÉRÜLÉSE  

Tőkebevételeken a Magyar Állam külföldre és belföldre nyújtott deviza- és 
forinthiteleinek visszafizetését értjük. 2013-ban csak a külföldi követelésekből várható 
bevétel 342,6 millió forint összegben. 

E bevételek a volt rubel-, illetve dollár-elszámolású országoknak még jóval a 
rendszerváltás előtt nyújtott hitelek törlesztéseit tartalmazzák.  

A külföldi államokkal szemben fennálló kormányhitel követelések állománya 
folyamatosan csökken, jelenleg már azok teljes körű megtérülése sem lenne jelentős 
hatással a költségvetésre. A még fennálló követelések közül csak olyan 
viszonylatokban lehet számolni megtérüléssel, ahol ezt a hatályos szerződések, 
megállapodások, illetve az adós országok eddigi tényleges törlesztési gyakorlata azt 
megfelelő módon alátámasztják. 

A 2013. évi tervezett bevételek két ország törlesztésén alapulnak:  

– Albánia esetében 2013-ban is a készpénzben történő törlesztéssel lehet számolni, 
melynek eredményeképpen az adott évben 314,0 millió forint bevétel várható.  

– Nicaragua is készpénzfizetés útján törleszt, melyből 2013-ban 28,6 millió forint 
bevételre lehet számítani. 

28. CÍM: A DIÁKHITEL 2 KONSTRUKCIÓ KAMATTÁMOGATÁSA  
LAKÁSTÁMOGATÁSOK 

A 2012/2013-as tanévtől a felsőoktatási reform részeként bevezetésre kerül a Diákhitel 
2 konstrukció. A Diákhitel 2 kötött felhasználású hitelként csak a képzési önköltség 
finanszírozására használható fel, az állami részösztöndíjas, illetve önköltséges 
képzésben részvevők számára áll rendelkezésre, és közvetlenül a felsőoktatási 
intézménynek kerül átutalásra. A Diákhitel 2 terméket igénybe vevő hallgató állami 
kamattámogatásban részesül, a hitelfelvevők felé így 2%-os mértékű kamat kerül 
felszámításra. A hitelezés tényleges költségei és a támogatott hitelkamat közti 
különbözetet az állam a hallgató helyett megfizeti a Diákhitel 2 konstrukciót is 
működtető Diákhitel Központ Zrt. számára. Az állami kamattámogatás összege 
várhatóan 1,5 milliárd forint lesz. E mögött az összeg mögött az a feltevés húzódik 
meg, hogy a felsőoktatást évente megkezdő hallgatók száma 90 ezer fő, amelyből 45 
ezer fő önköltséges és 15 ezer fő állami részösztöndíjas, továbbá a jogosultak közül a 
hitelt igénybevevők aránya 75%. A felsőoktatásban fizetendő képzési önköltség 
átlagos éves összege tekintetében várhatóan a Kormány 2012. január 4-i ülésén 
elfogadott önköltség sávok várhatók. 

29. CÍM: LAKÁSTÁMOGATÁSOK 

A lakástámogatások az otthonteremtési program megvalósulását kívánják elősegíteni. 
Az otthonteremtés a nemzetgazdaság fontos részterülete, amely társadalom-politikai és 
gazdaság-politikai célokat egyaránt szolgál. A támogatási rendszer hangsúlyt helyez a 
családok lakáshoz jutásának elősegítésére, a korszerű, jó minőségű és energiatakarékos 
lakásépítések ösztönzésére, a lakáspiac dinamizálására, valamint a lakáscélú lakossági 
elő-takarékosság erősítésére. 
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Az otthonteremtés mellett a másik jelentős kormányzati program az otthonvédelmi 
akcióterv célkitűzéseinek megvalósítása. Az új árfolyamgát rendszerében a rögzített 
árfolyam feletti törlesztési kötelezettség kamatrészének felét a központi alrendszer 
költségvetése átvállalja, míg az adósnak csak a tőkerészt kell visszafizetnie. Emellett 
az állam − az árfolyamgát rendszeréhez kötődően − a közszférában foglalkoztatottak 
részére gyűjtőszámla-hitel kamattámogatást is nyújt. További támogatási formák a 
devizahitel kiváltására felvett kölcsönök kamatainak megfizetéséhez igénybe vehető, 
valamint a késedelmes lakáskölcsön adósok helyzetének rendezéséhez nyújtott egyes 
kamattámogatások. Az előirányzat 2013. évi tervezett kiadási összege 
173,9 milliárd forint. 

30. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK FOLYÓ TÁMOGATÁSA 

30/2. ALCÍM : EGYÉB VÁLLALATI TÁMOGATÁSOK  

30/2/1. TERMELÉSI TÁMOGATÁS  

A termelési támogatás jogcímcsoportjába egyrészt a mecseki uránbányászok baleseti 
járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása, másrészt az egyéb 
megszűnt jogcímek miatt járó támogatás jogcíme tartozik. A mecseki uránbányászok 
baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása jogcíme az 
uránbányászatban 1993. év december hó 31-ig bekövetkezett balesetek járadékainak és 
egyéb munkavégzéssel kapcsolatos kártérítések kifizetéseihez nyújt fedezetet, míg az 
egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás már nem működő egyedi és normatív 
támogatásokat illetően esetlegesen még fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséhez 
jelent alapot. Az előirányzatok 2013. évi tervezett kiadási összege összesen 
230,0 millió forint. 

30/3. ALCÍM : NORMATÍV TÁMOGATÁSOK  

30/3/3. EXIMBANK ZRT. KAMATKIEGYENLÍTÉSE  

Az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítésének előirányzata a szakosított hitelintézet által a 
magyar termékek és szolgáltatások exportjának finanszírozásához nyújtott hitelek 
kamatainak és az e célt szolgáló finanszírozási költségek különbözetének központi 
alrendszer költségvetése terhére történő kiegyenlítésére szolgál. A 85/1998. (V. 6.) 
Korm. rendelet alapján működő támogatási rendszer a vállalkozások gazdálkodását, 
hitelezését segítő olyan kamattámogatási eszköz, amelynek hatása az exporthiteleket 
finanszírozó hitelintézetek, illetve közvetlenül az exportőrök és külföldi vevők részére 
nyújtott devizahitelek kedvező kamatfeltételein keresztül valósul meg. Az előirányzat 
2013. évi tervezett kiadási összege 7 milliárd forint. 

31. CÍM: SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ-TÁMOGATÁS  

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás jelenti a személyszállítási közszolgáltatások 
kereteiben megvalósuló utazásokhoz az állam által jogszabályban biztosított utazási 
kedvezmények ellentételezéséhez nyújtott állami támogatás forrását. A támogatási 
mértéket és az igénylés rendjét a Kormány rendeletben állapítja meg, míg a folyósítás 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül történik. Az előirányzat 2013. évi tervezett 
kiadási összege 93,0 milliárd forint. 
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32. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

32/1. ALCÍM : VEGYES KIADÁSOK  

A központi költségvetés egyéb kiadások címen 2013-ra 17,4 milliárd forintot tervez a 
következőkre: 

− A felszámolásokkal és szanálásokkal kapcsolatos kiadások együttes előirányzata 
2013. évre vonatkozóan 2,5 milliárd forint.  

− Magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére 500,0 millió forintot tervez a 
központi költségvetés. Ebből kerülnek kifizetésre – többek között – az Emberi 
Jogok Európai Bírósága határozata alapján a közigazgatási és igazságügyi 
miniszter által képviselt Magyar Államot terhelő fizetési kötelezettségek is.  

− A védelmi felkészítés előirányzatai többek között a fővárosi és megyei védelmi 
bizottságok működésére, a területi- és helyi védelmi igazgatás feladatainak 
ellátására, a védelmi igazgatás informatikai rendszerének fenntartására, valamint 
a speciális objektumok üzemeltetésére nyújtanak fedezetet. Az ezt szolgáló két 
előirányzatra összesen mintegy 1,0 milliárd forintot tervez a központi 
költségvetés. 

− A Magyar Államkincstár által lebonyolítandó pénzforgalommal kapcsolatosan 
2013-ban 3,9 milliárd forint kiadással számol a költségvetés. Itt kerülnek 
elszámolásra a kincstári átutalásokhoz kapcsolódó GIRO díjak, VIBER forgalmi 
jutalékok, bankközvetítői díjak, MNB jutalékok, postai szolgáltatás díjai, SWIFT 
szolgáltatási díjak, KELER értékpapír számlavezetési díjak, valamint egyéb más 
díjak is. 

− A személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására történő felajánlásból 
a civil kedvezményezettek számára tervezett kifizetés összege 7,8 milliárd forint. 

− A Mehib Zrt. által behajtott összeg után a hatályos rendelkezések szerint 5%-os 
mértékű jutalékot, azaz várhatóan 0,5 millió forintot fizet majd a költségvetés.  

− A 2004. évi EU csatlakozást megelőző időszakra vonatkozóan vám- és 
importbefizetések bevételeként elszámolt, de az ügyfélnek visszajáró 
vámbiztosíték és egyéb vámvisszatérítések fedezetére 1 millió forintos keret áll 
rendelkezésre. 

− A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíjak visszaigénylésének 
teljesítésére 1,6 milliárd forintot különített el a költségvetés. 

33. CÍM: ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉS VISZONTGAR ANCIA 
ÉRVÉNYESÍTÉSE 

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítéséből a 2013. évre 
30,2 milliárd forint kifizetéssel lehet számolni. 

Az állami tulajdonú pénzintézetek (Diákhitel Központ Zrt., Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt., Eximbank Zrt.) forrásbevonásainál, a Kormány felhatalmazása alapján vállalt 
egyedi állami kezességeknél és a kiállításokhoz kapcsolódó garanciáknál beváltásokra 
2013-ban feltételezhetően nem kerül sor. 
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33/3. ALCÍM : EXIMBANK ZRT. ÁLTAL VÁLLALT GARANCIAÜGYLETEKB ŐL EREDŐ 
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

Az Eximbank Zrt. garanciaügyleteihez kapcsolódó állami készfizető kezesség 
beváltási előirányzata a korábbi években nyújtott garancia ügyletekre biztosít 
fedezetet. 2013-ban főként a kockázatos relációkba irányuló exportügyletekhez vállalt 
kereskedelmi típusú garanciáknál várható beváltás 200,0 millió forintot meg nem 
haladó összegben. 

33/4. ALCÍM : MEHIB ZRT. ÁLTALI BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGB ŐL EREDŐ FIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉG  

A MEHIB Zrt. kárfizetési előirányzata (4,4 milliárd forint) alapvetően a kazah BTA 
Bank fizetésképtelenségével összefüggő, euróban felmerülő fizetési kötelezettséget 
tartalmazza. E kárfizetési kötelezettség 2016 novemberéig áll fenn, melynek forintban 
számított összege évi mintegy 3 milliárd forint. Csekélyebb összegű kifizetésekkel 
lehet még számolni a többi egyedi ügylet, illetve a C típusú és KKV kötvényesek 
potenciális kára kapcsán is. 

33/5. ALCÍM : GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. GARANCIAÜGYLETEIB ŐL EREDŐ 
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességek érvényesítésének mértékét az 
elmúlt években a gazdasági és pénzügyi válság miatt megnövekedett bukási ráta 
határozta meg, amely várhatóan csökkenésnek indul. A beváltások alakulását 
2013-ban is várhatóan az éven belüli Széchenyi Kártyák és banki kártyahitel-termékek 
fogják meghatározni. A viszontgarancia mértéke 2011. második félévében 85%-ra 
emelkedett, így a beváltással érintett állomány fokozatosan a 15%-kal magasabb 
arányú állami kötelezettségvállalás alá tartozik majd. Ez utóbbi tényező növelheti az 
állami kifizetések összegét, így a várható kezesség érvényesítés 19,0 milliárd forint 
lehet.  

33/7. ALCÍM : AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY 
GARANCIAÜGYLETEIB ŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

Az Alapítvány garanciaügyleteiből eredő beváltások összegét a válság elhúzódó 
hatásai, a kockázatosabb ügyek növekedése és a költségvetési viszontgarancia 
mértékének 85%-ra történt módosítása határozza meg. 2013-ban 2,2 milliárd forint 
beváltás várható. 

33/10. ALCÍM : A KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓK LAKÁSHITELEIHEZ VÁLLALT 
KEZESSÉGBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

A közszférában dolgozók lakásvásárlásához nyújtott állami készfizető kezesség 
beváltása az előző években a pénzügyi válság következményeként ugrásszerűen 
megnőtt, míg 2011. első félévében mérséklődött. A forintban fennálló, fokozatosan 
csökkenő kölcsönállomány esetében a bukási arányt a közszférában dolgozók 
foglalkoztatási helyzete és fizetőképessége befolyásolja. A 2013. évi beváltási arány 
csökkenése várható, az állomány 1%-ára tehető, amely 400,0 millió forint kiadást 
okozhat. 
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33/13. ALCÍM : AGRÁRHITELEKHEZ VÁLLALT KEZESSÉGEKB ŐL EREDŐ FIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉG  

Az agrárhitelek kezességérvényesítésének összege fokozatosan csökkenő tendenciát 
mutat a mérséklődő állomány miatt. 2013-ban 200,0 millió forint beváltása 
prognosztizálható. A beváltást főként az agrárszféra gazdálkodási, finanszírozási 
nehézségei okozhatják. 

33/14. ALCÍM : A " FÉSZEKRAKÓ "  PROGRAMHOZ VÁLLALT KEZESSÉGB ŐL EREDŐ 
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

A „fészekrakó” program keretében a fiatalok lakásvásárlásához vállalt kezesség 
beváltásánál az előző évek magas bukási arányával már nem kell számolni, az a 
Kormány intézkedéseinek hatására fokozatosan csökken. A csökkenés egyik oka a 
2012-től alkalmazható árfolyamrögzítés lehetősége (a „fészekrakó” kölcsönök 
csaknem 70%-a CHF alapú hitel), másik oka az állomány enyhe csökkenése. 2013. 
évben a kezességbeváltás 2,0 milliárd forintra tehető.  

33/15. ALCÍM : MFB  ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT HITELEKB ŐL ÉS VÁLLALT 
GARANCIAÜGYLETEKB ŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

Az MFB Zrt. kezességvállalásaihoz és hitelnyújtásaihoz kapcsolódó állami kezesség 
beváltása 1,9 milliárd forintra tervezhető 2013-ban. A kezességbeváltások alapvetően 
az Élelmiszeripari Bankgarancia programhoz nyújtott hitelek esetében várhatóak, de 
kisebb összegű (20,0 millió forint) beváltás az Európa Terv agrárhitel program 
hiteleinél is valószínűsíthető. 

33/16. ALCÍM : ÁTHIDALÓ HITELPROGRAMRA VÁLLALT KEZESSÉGEKB ŐL EREDŐ 
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

A 2009. évi IV. törvény alapján vállalt un. áthidaló lakáshitelek türelmi idejének 
lejártával megkezdődött a fizetési nehézségekkel küzdő adósok esetében az állami 
kezességbeváltás is. E tendencia valószínűsíthetően a 2013. évben is folytatódni fog. A 
relatíve alacsony összegű adósságállományhoz kötődő kezességbeváltás várhatóan 
19,4 millió forint lesz. 

34. CÍM: KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 

34/2. ALCÍM : PÉNZBELI KÁRPÓTLÁS  

Pénzbeli kárpótlás célra a központi költségvetés 2013-ban 2,2 milliárd forintot tervez. 
Ez az előirányzat az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul 
megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján járó kárpótlási 
életjáradék kifizetésére nyújt fedezetet. A párizsi békeszerződésről szóló 1947. évi 
XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény alapján fizetett kárpótlási 
életjáradék 2013. évi előirányzata 1,7 milliárd forint. A pénzbeli kárpótlások 
folyósításával kapcsolatban felmerülő költségek biztosítására 80,9 millió forint áll 
rendelkezésre.  
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35. CÍM: GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TÁRSADALOMBIZTO SÍTÁSI 
ELLÁTÁSOKHOZ 

35/1. ALCÍM : NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP TÁMOGATÁSA  

A költségvetés 2013-ban is a biztonságos és kiegyensúlyozott finanszírozás érdekében 
a társadalombiztosítás mindkét pénzügyi alapjának bevételeit támogatással egészíti ki. 
Ez a támogatás a Nyugdíjbiztosítási Alap esetében az Adórendszer átalakításával 
összefüggő pénzeszköz-átadás jogcímcsoporton jelenik meg. A támogatás 
folyósításának szabályait a költségvetési törvény tartalmazza. 

35/2. ALCÍM : EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP TÁMOGATÁSA  

Az Egészségbiztosítási Alap 2013. évi bevételei kiegészítésre kerülnek a járulék címen 
átadott pénzeszköz előirányzattal, amely az Alap költségvetésében a költségvetési 
hozzájárulások között jelenik meg. Ez az előirányzat a biztosítási jogviszonyból 
származó jövedelemmel nem rendelkező személyek (nyugellátásban részesülők, 
kiskorú személyek, középfokú, felsőfokú nappali tanulmányokat folytatók stb.) után 
fizetett fix összegű, havi egészségügyi célú megtérítés fedezetéül szolgál. 

A Nyugdíjbiztosítási Alap és a Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális 
támogatások (EMMI) „profiltisztítása” következtében az új rokkantsági, rehabilitációs 
ellátások 2012-től az Egészségbiztosítási Alapból kerülnek folyósításra. Az 
Egészségbiztosítási Alap 2013. évben is e célra tervezett kiadásainak fedezetére 
központi hozzájárulásban részesül. A hozzájárulást a Rokkantsági, rehabilitációs 
ellátások fedezetére átadott pénzeszköz jogcímcsoport tartalmazza. (Ezt egészíti ki a 
Nyugdíjbiztosítási Alaptól szintén e célra átvett pénzeszköz.) 

Az Egészségbiztosítási Alap további támogatásban részesül a baleseti adó kiesés miatt 
átadott pénzeszköz előirányzat révén, amely a baleseti adó szabályozásának 
átalakításával kapcsolatos bevételkiesést pótolja. 

36. CÍM: NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK KIADÁSAI 

A nemzetközi elszámolásokkal kapcsolatos kiadások 2013-ban várhatóan 
3,3 milliárd forintot tesznek ki, melynek 43%-a számolható el multilaterális 
segélyezési tevékenységként. Tekintettel arra, hogy a legnagyobb tételek devizában 
adottak, így a kiadások tényleges mértéke alapvetően árfolyamfüggő. Valamennyi 
kiadás a nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt tagságunkból, illetve az ebből 
adódó kötelezettségvállalásokból ered.  

36/1. ALCÍM : NEMZETKÖZI TAGDÍJAK  

Az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetek és pénzintézetek részére fizetett alaptőke-
hozzájárulások és tagdíjak 1 862,2 millió forint kiadást jelentenek 2013-ban. A kiadás 
összességében az előző évit várhatóan 50%-kal meghaladja, ami mindenekelőtt a 
Világbank alaptőke emelésével járó esedékes befizetéssel, valamint a korábbi 
alaptőke-befizetés értékállóságának biztosításáról kötött megállapodás alapján 
fizetendő összeg mértékével magyarázható. Kisebb összegű tagdíjat kell továbbá 
fizetni az Európa Tanács Fejlesztési Bankjának (CEB), valamint a Brüsszeli Európai 
Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont (Bruegel) részére is. 
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36/2. ALCÍM : NEMZETKÖZI MULTILATERÁLIS SEGÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG  

Ezen alcímen 1,4 milliárd forint kifizetés várható. A befizetési kötelezettségek a 
következő jogcímeken állnak fenn: IDA (a Világbank leányvállalata, a Nemzetközi 
Fejlesztési Társulás) alapfeltöltéséhez vállalt hozzájárulás és a legszegényebb, 
súlyosan eladósodott országok (HIPC) megsegítését célzó kedvezményes hitelnyújtási 
programban való részvétel kiadásai. Az EBRD-EIB által közösen kezelt Nyugat-
Balkáni Beruházási Alap számára való esetleges újabb vállalásról, valamint az EU 
Szomszédsági Beruházási Eszközhöz történő csatlakozásról szóló döntések 
folyamatban vannak. 

36/3. ALCÍM : EGYÉB KIADÁSOK  

Az egyéb kiadások 40,0 millió forintos összege letétőrzési díjat és az EBRD-nél 
hazánk képviseletét segítő horvát és szlovák tanácsadó költségeiből hazánkat érintő 
hányad befizetését fedezi. 

37. CÍM: HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 

37/1. ALCÍM : ÁFA ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS  

Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulási kötelezettséget az Európai 
Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007. június 7-i 2007/436/EK, 
Euratom tanácsi határozat és a saját források rendszer végrehajtásáról szóló 
2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet írja elő. A hozzájárulás 
egyik eleme az áfa alapú befizetés, ami egy kalkulált, minden tagállamra egységes 
módszertan alapján kiszámított harmonizált áfa alapra vetített egységkulcs 
eredményeként kerül meghatározásra. A 2013-as hozzájárulás összege az Európai 
Bizottság előzetes költségvetési tervezetében foglalt várható kiadási főösszeg alapján 
számolt befizetési adathoz igazodik, Magyarország esetében ez a kötelezettség 
2013-ban várhatóan 36,0 milliárd forintot tesz ki. 

37/2. ALCÍM : GNI  ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS  

Az áfa alapú hozzájáruláshoz hasonlóan a GNI alapú hozzájárulást is a 2007/436/EK, 
Euratom tanácsi határozat és az 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet írja elő. Ez a 
hozzájárulás finanszírozza az EU költségvetési kiadásainak azon részét, amit a 
tradicionális saját források (vámok és cukorágazati hozzájárulások) és az áfa alapú 
hozzájárulások nem tudnak fedezni. Ezt a forrást az összes tagállam GNI-összegére 
vonatkoztatott egységkulcs alkalmazásával számolják ki, a tagállami GNI-t pedig a 
közösségi szabályok alapján határozzák meg. Minden tagállam – kivéve Hollandiát és 
Svédországot – GNI arányosan köteles részt venni a finanszírozásban. A 2013-as 
hozzájárulás összege az Európai Bizottság előzetes költségvetési tervezetében foglalt 
várható kiadási főösszeg alapján számolt befizetési adathoz igazodik, de figyelembe 
vételre került a 2013. július 1-jei horvát csatlakozás közösségi költségvetésre 
gyakorolt becsült hatása, továbbá korrigálásra került a 2012. évi közösségi 
költségvetés többletének Magyarországra jutó becsült összegével is. Magyarország 
esetében a GNI alapú hozzájárulási kötelezettség 2013-ban várhatóan 
230,9 milliárd forintot tesz ki. 
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37/3. ALCÍM : BRIT KORREKCIÓ  

A brit korrekció az Európai Unió költségvetését finanszírozó a 2007/436/EK, Euratom 
tanácsi határozat által előírt saját forrás rendszer egyik eleme, amely az Egyesült 
Királyság költségvetési egyensúlyhiányának kiigazítását szolgálja. Finanszírozása 
GNI-arányosan terheli a tagállamokat, kivételt képez ez alól Németország, Hollandia, 
Svédország és Ausztria, akik a normál finanszírozáshoz képest csak negyedrészben 
viselik a terheket. A 2013-as hozzájárulás összege az Európai Bizottság előzetes 
költségvetési tervezetében foglalt várható kiadási főösszeg alapján számolt befizetési 
adathoz igazodik, Magyarországra e jogcímen 2013-ban várhatóan 14,8 milliárd forint 
befizetési kötelezettség hárul. 

37/4. ALCÍM : HOLLANDIA ÉS SVÉDORSZÁG SZÁMÁRA TELJESÍTEND Ő BRUTTÓ GNI  
CSÖKKENTÉS 

A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat szerint Hollandia és Svédország éves GNI 
alapú hozzájárulásukból bruttó összegben meghatározott csökkentéseket élveznek. A 
kedvezményt a többi tagállam fejlettségével arányosan finanszírozza, összegét a brit 
korrekció kiszámítását és finanszírozását követően kell nyújtani, amelyre így a 
csökkentések nincsenek hatással. A 2013-as hozzájárulás összege az Európai Bizottság 
előzetes költségvetési tervezetében foglalt várható kiadási főösszeg alapján számolt 
befizetési adathoz igazodik, Magyarországra e jogcímen 2013-ban várhatóan 
2 milliárd forint befizetési kötelezettség hárul. 

41. CÍM: KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI 

A követeléskezelés költségei cím 2013. évi 1,7 millió forint előirányzatából 
1,2 millió forint kapcsolódik a külföldi követelések lebontási, illetve 0,5 millió forint a 
belföldi követelések kezelési költségeihez. 

42. CÍM: ALAPOK TÁMOGATÁSA 

2013-ban az elkülönített állami pénzalapok közül költségvetési támogatásban részesül 
a Bethlen Gábor Alap, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, a Wesselényi Miklós Ár- 
és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap.  

 

Budapest, 2012. június 15. 

 

 

 

 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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milliárd forintban

Megnevezés
2012. évi 

előirányzat
2013. évi 

előirányzat

A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása
1. Adózás előtti nyereség 4 920,2 4 908,8

2. Társasági adó alapja (pozitív) 3 058,9 2 937,3

3. Számított adó 419,7 480,3

4. Érvényesített adókedvezmények 65,4 78,9

5. Adómentesség 2,0 2,3

6. Visszatartott adó 1,0 1,1

7. Fizetendő társasági adó (3.-4.-5.-6.) 351,4 398,0

8. Naptári évtől eltérő üzleti éves adózók becsült társasági adója 21,1 21,9

9. Speciális célú vállalkozások társasági adója 2,8 2,8

10. Átlagos társasági adóterhelés (7./1.) 7,1% 8,1%

11. Pénzforgalmi és ESA szerinti adóbevétel 356,2 380,8
12. GDP 29 188,0 30 685,0

13. Pénzforgalmi és ESA szerinti adóbevétel/GDP (11./12.) 1,2% 1,2%

Társasági adó
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millió forintban

Megnevezés
2012. évi 

előirányzat
2013. évi 

előirányzat

1. Egyszerűsített vállalkozói adó alapja 617 868,4 564 464,7
2. Fizetendő egyszerűsített vállalkozói adó 228 611,3 208 851,9
3. Pénzforgalmi és ESA szerinti adóbevétel 225 017,5 178 200,0

Egyszerűsített vállalkozói adó
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milliárd forintban

Megnevezés
2012. évi 

előirányzat
2013. évi 

előirányzat

Vásárolt fogyasztás 2 302,6 2 400,9
Lakossági beruházások 70,0 72,0
Egyéb vásárlás 349,5 358,4

Összesen (eredményszemléletben) 2 722,1 2 831,3
Áthúzódás előző évről -64,9 -99,4
Áthúzódás következő évre 64,8 94,5
Európai Bíróság döntése alapján történő áfa 
visszatérítés (negatív áfa) elszámolása
Pénzforgalmi befizetés 2 722,0 2 826,4

Általános forgalmi adó
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milliárd forintban

Megnevezés
2012. évi 

előirányzat
2013. évi 

előirányzat

Motorbenzin 204,5 193,5
Gáz- és tüzelőolaj 321,1 319,9
Egyéb üzemanyag 2,6 3,0

Üzemanyagok összesen 528,2 516,4

Alkoholtermékek 87,7 89,9
Egyéb kőolajtermékek 1,2 0,9

Egyéb termékek összesen 88,9 90,8

Cigaretta 245,4 257,3
Egyéb dohányáru 55,0 49,5
Dohányáruk összesen 300,4 306,8

Összesen (eredményszemléletben) 917,5 914,0
Áthúzódás előző évről 50,7 54,4
Áthúzódás következő évre -54,3 -55,3

Pénzforgalmi bevétel 913,9 913,1

Jövedéki adó
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millió forintban

Megnevezés
2012. évi 

előirányzat
2013. évi 

előirányzat

Személygépkocsi 13 281,0 14 255,9
Motorkerékpár 719,0 744,1

Összesen 14 000,0 15 000,0

Regisztrációs adó
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2012. évi 
előirányzat

2013. évi 
előirányzat

A főbb makrogazdasági adatok és a személyi jövedelemadó alakulása (milliárd forintban)

1. Bruttó hazai termék (GDP) 29 188,0 30 685,0

2. Összevontan adózó jövedelmek 8 470,8 9 058,7

3. Összevont adóalap 9 127,4 9 058,7

4. Érvényesített családi adóalap kedvezmény 1 033,0 1 064,4

5. Családi adóalap kedvezménnyel csökkentett összevont adóalap (3.-4.) 8 094,4 7 994,3

6. Számított adó 1 295,1 1 258,4

7. Ténylegesen igénybe vett adócsökkentések 4,6 10,0

8. Összevont adóalap utáni adó (6.-7.) 1 290,5 1 248,4

9. Visszafizetendő adócsökkentések 1,2 1,0

10. Elkülönülten adózó jövedelmek adója 97,5 97,4

11. Bevallott összes személyi jövedelemadó (8.+9.+10.) 1 389,2 1 346,8

12. Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba, nyugdíjelőtakarékossági számlára utalt összeg 8,8 7,0

13. Kifizetők, társasházak által bevallott személyi jövedelemadó 153,4 181,7

14. Osztalék utáni adót kiváltó adó (az esedékesség időpontja szerint) 0,6 0,0

15. Összes személyi jövedelemadó (11.-12.+13.+14.) 1 534,4 1 521,5

Az ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel levezetése (millió forintban)

16. Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel 1 574 300,0 1 540 310,6

17. Pénzforgalmi áthúzódás az előző évről 141 433,6 164 800,0

18. Pénzforgalmi áthúzódás a következő évre 159 233,6 161 900,0

Megnevezés

 Személyi jövedelemadó 

18. Pénzforgalmi áthúzódás a következő évre 159 233,6 161 900,0

19. ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel (16.-17.+18.) 1 592 100,0 1 537 410,6

A személyi jövedelemadót jellemző főbb mutatók

20. Összevontan adózó jövedelmek a GDP arányában (2./1.) 29,0% 29,5%

21. Összevontan adózó jövedelmek átlagos adóterhelése ((8.+9.-12.)/2.) 15,1% 13,7%

22. Összes személyi jövedelemadó a GDP arányában (15./1.) 5,3% 5,0%

23. Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel a GDP arányában (16./1.) 5,4% 5,0%

24. ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel a GDP arányában (19./1.) 5,5% 5,0%
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millió forintban

Megnevezés
2012. évi 

előirányzat
2013. évi 

előirányzat

Öröklési illeték 2 800,0 4 000,0
Ajándékozási illeték 1 200,0 1 400,0
Visszterhes ingatlanátruházási 
illeték

45 000,0 52 800,0

Visszterhes 
gépjárműátruházási illeték

17 700,0 16 000,0

Vagyonszerzési illeték 
összesen

66 700,0 74 200,0

Eljárási illeték 35 800,0 36 200,0
Illeték mindösszesen 102 500,0 110 400,0

A központi költségvetés illetékbevételei
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XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
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A nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú vagyongazdálkodási politikát megtestesítő 
koncepciója az állami vagyon megőrzésével, ésszerű növekedésével és stratégiai 
portfólió kezeléssel számol, deklarált célja az értékteremtés elérése. A 2013. évi 
költségvetés tervezése során a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet előirányzatai a fenti elvek mentén, de a takarékos állami gazdálkodás 
követelményére is tekintettel kerültek meghatározásra. 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és a Magyar Fejlesztési Bankról 
szóló 2001. évi XX. törvény hatálya alá tartozó vagyonnal való gazdálkodásból eredő 
bevételek és kiadások a központi költségvetés költségvetési, illetve finanszírozási 
bevételei és kiadásai. E költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a XLIII. Az 
állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben jelennek meg a 
központi költségvetésben.  

A fejezetben megjelenő kiadások az állami vagyon felett tulajdonosi jogokat gyakorló 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 
(MFB Zrt.) rendelkezési körébe tartozó tételek, a vagyonhasznosítással kapcsolatos 
bevételek között azonban helyet kaptak olyan bevételek (koncessziós díjak), amelyek 
alakítása és beszedése nem a társaságok feladatkörébe tartozik. 
 

1. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK  

Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek a 2013. évben 
37 794,4 millió forintot tesznek ki, melyből 2 070,0 millió forint az értékesítési, 
35 224,4 millió forint a hasznosítási, és 500,0 millió forint az egyéb bevétel.  

A tulajdonosi joggyakorló társaságokhoz tartozó vagyon kapcsán bevétellel csak az 
MNV Zrt. esetében lehet számolni, az MFB Zrt.-hez tartozó társaságoktól tulajdonosi 
elvonás – a korábbi évekhez hasonlóan – 2013-ra sem várható. 

1. ALCÍM : ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK  

Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek 5,3%-át adó ingatlan 
értékesítések 2013. évi tervezett értéke 2 000,0 millió forint.   

Az ingatlan értékesítési terv – a 2012. év évközi tapasztalatai és a jelenleg ismert 
körülmények alapján – nem számol 2013-ra sem az ingatlanpiac jelentős 
megélénkülésével, legfeljebb csak kis elmozdulásra lehet számítani. A nagyterületű és 
nagyobb értékű állami tulajdonban lévő ingatlanokra az átlagosnál is kisebb kereslet 
mutatkozik. Az ingatlanpiacon megfigyelhető túlkínálat miatt a potenciálisan nyomott 
árakon történő értékesítést az MNV Zrt. kerüli, mivel az állami vagyonvesztés 
lehetőségét hordozza magában.  

A 2013. évi terv bevételi előirányzatának összeállítása során is tekintettel kell lenni 
arra, hogy az állami vagyon használatát biztosító szerződésekből származó 
bevételektől eltérően az értékesítési bevételek csak jelentős kockázati tényező 
figyelembevételével tervezhetők.  

A tapasztalatok alapján – különösen a jelentős értékű ingatlanok egy része esetében – 
az értékesítést megnehezítik az ingatlanokon fennálló terhek, 
örökségvédelmi/természetvédelmi előírások és a korábban kötött hasznosítási (tartós 
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bérleti) megállapodások. Ezen vagyonelemek esetében az értékesítés ismételt 
megkísérlése helyett más formában indokolt a hasznosításról gondoskodni.  

Az egyedi 10 millió forintos értéket meghaladó ingatlanok értékesítéséből 
1 700,0 millió forint bevétel, kisebb értékű ingatlanok eladásából 300,0 millió forint 
bevétel várható (bár az értékesítendő ingatlanok összetétele év közben a kereslet 
függvényében változhat). 

Az értékesítési bevételek fennmaradó 70,0 millió forintos összegét az ingóság és egyéb 
eszközértékesítés bevétele teszi ki. 

2. ALCÍM : HASZNOSÍTÁSI BEVÉTELEK  

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek nagyságrendjét a 35 224,4 millió forint 
összegű hasznosítási bevételek határozzák meg. A vagyonhasznosításból származó 
összegek többségét az osztalékbevételek adják 29 590,0 millió forint értékben. 

A hasznosítási bevételeken belül az ingatlanvagyon használatért fizetendő bérleti és 
vagyonkezelői díjak 2013. évi várható összege együttesen 3 370,0 millió forint.  

A bérleti díjbevételek összességében 800,0 millió forintot tesznek ki. A bérleti díjak 
nagy része piaci jellegű bérletből ered (600,0 millió forint tervezett bevétellel), kisebb 
hányada a központi költségvetési szervek felé továbbszámlázott üzemeltetési kiadások 
elszámolásából származik (200,0 millió forint tervezett értékkel). A 2013. évi 
800,0 millió forintos bevétel tartalmazza az infláció bérleti díjakban történő 
érvényesítésének hatását is. 

A vagyonkezelői díjak az érvényes szerződések és a várható, előre jelzett forgalmak 
alapján kerültek beállításra a tervbe. 

A vagyonkezelési díjbevételek legjelentősebb tervezett tételei a következők: 

- HungaroControl Zrt. éves vagyonkezelői díja  2 300,0 millió forint 
- Budapest Airport Zrt. éves vagyonkezelői díja  200,0 millió forint 
- ingatlanok vagyonkezelői díjai 60,0 millió forint 
- regionális vízmű társaságok vagyonkezelői díjai  10,0 millió forint 
- Összesen 2 570,0 millió forint 

 
A vagyonkezelési díjak konzervatív módon (a szerződéses minimumdíjak környékén) 
történő tervezése  tartalékot biztosít más – esetleg be nem folyó bevételek – 
kompenzálására. 

Az állam tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2012. évi eredményéből származó, 
tervezett osztalékbevétel 29 590,0 millió forint, amely a HungaroControl Zrt. 
kivételével az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságoktól 
származik. Az MFB Zrt. a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságoktól nem 
tervez osztalékot elvonni, mivel e társaságok nem nyereségesek vagy a 
működésükhöz, fejlődésükhöz szükséges az eredmény náluk hagyása. 

A 2013. évi gazdálkodás után elvonható pozitív adózott eredmények az MNV Zrt-re 
(államra) jutó várható összesített értéke (az osztalékalap) a többségi állami tulajdoni 
körben – a 2013. évi (osztalékfizetés időpontjában várhatóan fennálló) tulajdoni 
arányokkal számolva – a jelenlegi információink alapján 46,9 milliárd forint. Ezen 
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belül azon többségi társaságok részesedése, ahol az MNV Zrt. gyakorolja a tulajdonosi 
jogokat 46,1 milliárd forintot tesz ki. 

A kisebbségi állami tulajdonból (MOL, Richter, OTP) adódó osztalékalap 
55,8 milliárd forint, de ebből nagy biztonsággal csak 11,1 milliárd forint vehető 
figyelembe a 2013. évi tervben. 

Az osztalékfizetési képességek és a társasági fejlesztési, beruházási igények felmérése 
után az MNV Zrt. a költségvetési befizetés mértékére a teljes előre jelezhető, korrigált 
osztalékalap 62%-ában, 28,6 milliárd forintban tesz javaslatot, amely kiegészül a 
HungaroControl Zrt.-től elvonásra kerülő 1 milliárd forinttal.  

A 2013. évi 29,6 milliárd forintos osztalékbevételi terv a következő társasági 
bontásban részletezhető: 

         millió forintban 
TÁRSASÁG ÁLLAMI 

TULAJDONI 
HÁNYAD  

2013. ÉVI 
OSZTALÉK -

FIZETÉSI 
TERV  

MVM Zrt. 99,9% 10 000,0 

Szerencsejáték Zrt. 100,0% 7 500,0 

MOL Nyrt. 21,2% 8 000,0 

Richter Nyrt. 25,0% 3 000,0 

Egyéb társaságok    90,0 

HungaroControl Zrt.  1 000,0 

Összesen:  29 590,0 

 

Az előirányzott osztalékfizetéseket teljes egészében fedezik a várható adózott 
eredmények. Osztalékelőleg elvonással 2013-ban nem számol a terv. 

A hasznosítási bevételek további tételei a koncessziós típusú befizetések. Ezen belül az 
infrastruktúra koncessziókból származó befizetések várhatóan 1 204,8 millió forintot 
tesznek ki, amely alapvetően 1 179,3 millió forint összegben a távközlési 
frekvenciákhoz kapcsolódik, továbbá az autópálya-szerződések alapján évente 
fizetendő díjakat tartalmazza. Szerencsejáték koncessziós díjból a tervezett bevétel 
1 059,6 millió forint, amely két kaszinó befizetéséből származik. 

3. ALCÍM : EGYÉB BEVÉTELEK  

Az 500,0 millió forint összegű egyéb bevételeket a bérlők felé továbbszámlázott, 
áthárított közüzemi díjak, illetve végelszámolásból származó bevételek teszik ki.  

 

 

2. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési kiadások a 2013. évben 
112 990,0 millió forintot tesznek ki, amely a két tulajdonosi joggyakorló között az 
alábbiak szerint oszlik meg: 
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− MNV Zrt.: 107 890,0 millió forint 
− MFB Zrt.:     5 100,0 millió forint. 

 
A kiadások mintegy harmadát a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. ingatlanvásárlásai és 
ennek járulékos kiadásai teszik ki, a kiadások közel további harmada ingatlan 
beruházásokra, környezetvédelemre és kamatkiadásokra kerülhet felhasználásra, így a 
többi jogcím viszonylag „töredezetten” részesülhet az összesített kiadási keretből. 

1. ALCÍM : FELHALMOZÁSI JELLEG Ű KIADÁSOK  

A felhalmozási jellegű kiadások összege 2013-ban 50 070,0 millió forintot tesz ki, 
mely mintegy 45%-át jelenti az összes kiadásnak. 

A felhalmozási kiadásokból 33 000,0 millió forint a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által 
végrehajtott ingatlanvásárlások fedezetét jelenti. 

Az Otthonvédelmi Akcióterv keretein belül a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a szociálisan 
leginkább rászoruló, még a válság előtt lakóingatlanukat megterhelve jelzálog fedezetű 
hitelt felvett és a kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó családoknak kíván 
segítséget nyújtani. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a Kormány és a Bankszövetség 
között 2011. december 15-én létrejött megállapodás alapján 2013-ban 7 000 ingatlant 
vásárol meg. Az ingatlanok vételi árának számítási módját a hitelszerződésből eredő 
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény tartalmazza. A vételár függ az ingatlan 
helyétől (Budapest és megyei jogú város, egyéb város, vagy község), valamint 
forgalmi értékétől.  

Az ingatlan-beruházásokra és vásárlásra 41 550,0 millió forint áll rendelkezésre 2013-
ban, amelyen belül a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére betervezett 33 000,0 millió 
forinton felül a következő kiemelt projektek megvalósítása várható a fennmaradó 
8 550,0 millió forint összegű előirányzat terhére: 

 
Ingatlan / projekt megnevezése Kiadás 

(millió forint) 

Amerikai követség felújítás befejezése 3 000,0  
Műemlék felújítások 1 500,0 
Kossuth tér 6-8. kivásárlása 1 000,0 
Budavár és parkoló projekt 800,0 
Költségvetési szervek elhelyezését szolgáló projektek 1 050,0 
Megszűnt határátkelőhelyek ingatlanrendezése 200,0 
Különféle ingatlanvásárlások, beruházások 500,0 
Beruházások előkészítési, járulékos költségei, régészet 500,0 
Összesen 8 550,0 

 
A felhalmozási jellegű kiadások másik jelentős tétele az állami tulajdoni részesedések 
növekedését eredményező 6 800,0 millió forint összegű előirányzat, amelyből 6 050,0 
millió forint az MNV Zrt., 750,0 millió forint az MFB Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kifizetés. 
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Az MNV Zrt. által tervezett tőkeemelések alapvetően fejlesztési, beruházási projektek 
megvalósulását szolgálják majd, amelyek összetétele év közben változhat. 

A BMSK Zrt-nél tervezett tőkeemelés összege nagyobb beruházási projektek 
megindításához kapcsolódhat.  

Az öt állami tulajdonú víziközmű társaság az új vízügyi törvény elfogadását követően, 
a szolgáltatási területük bővítését fogja folytatni, csak az eddigieknél sokkal 
jelentősebb ütemben. A regionális víziközmű társaságok közül a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. és az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
terjeszkedésének folytatása a víziközmű törvény alapján halaszthatatlan 2013-ban. 
Mindezek mellett folytatni kell a működtetett állami és önkormányzati víziközmű 
hálózatok folyamatos karbantartását és felújítását. 

A Concordia Zrt. működési területe kibővül, a külföldi piacszerzés tőkeerősítést, és 
akvizíciók végrehajtását is igényli. A program olyan beruházásokra és felvásárlásokra 
igényel forrást, melyek megtérülése már középtávon várható.   

A megváltozott munkaképességű dolgozókat alkalmazó társaságok bevételeinek döntő 
többségét – a tárcatámogatásokon túl – a piacról realizálják. Az itt végrehajtható 
fejlesztések a tőkehatékonyság növelését eredményezik, megtérülő beruházásoknak 
minősülnek. 

A tulajdonszerzések között számolni kell a Richter átcserélhető kötvény mögötti 
átcserélési vagyon kiegészítésének szükségességével. 

A tőkeemelések sora szolgálhat továbbá a Gödöllői Királyi Kastély azon 
beruházásainak forrásául, melyek 2012-es finanszírozása bizonytalan, továbbá a 
Hollóházi Hungarikum Nkft. előkészületi fázisban lévő beruházási projektjének 
megvalósításához. 

Az MFB Zrt. a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt-ben tervez 
tőkeemelést, amely a gazdaságfejlesztés sajátos eszközeként határon túli 
tőkebefektetési feladatokat lát el a Kárpát-medence országaiban élő magyar 
közösségek és a szórványmagyarság gazdasági helyzetének javítása érdekében. A 
magyarországi KKV-szektor termék- és szolgáltatás exportjának elősegítésére a 
Corvinus Zrt. tőkeági finanszírozása lehetőséget nyújt a tőkeexportban érdekelt 
magyar vállalkozások külföldi projektjeinek megvalósítására, nemzetközi piacra 
jutására, nemzetközi integrációjuk erősítésére. 

A tulajdonosi jogokat gyakorló MFB Zrt. kezdeményezése és közreműködése alapján 
a társaság a Bethlen Gábor Alap kezelőjének átadja a támogatásközvetítői 
tevékenységet (annak forrásaival együtt), és a továbbiakban – összhangban az EU 
normatívákkal – a társaság kizárólag határon túli tőkebefektetési feladatokat lát el, 
melyhez a 2012-2015-es időszakra összesen 7-8 milliárd forint forrás felhasználása 
prognosztizálható.  

A volt szovjet ingatlanok kármentesítése 500,0 millió forint összegű kiadási 
előirányzat keretében az MNV Zrt. a kunmadarasi repülőtér és a szentkirályszabadjai 
repülőtér kármentesítését végezteti. A korábban befejezett kármentesítéseket követően 
az MNV Zrt. utómonitoring végzésére kötelezett. 
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2013-ban is külön megjelenített jogcímen szerepelnek az Európai Uniós 
fejlesztésekhez szükséges önerő biztosítását szolgáló támogatások 1 170,0 millió forint 
összegben, amely alapvetően az állami tulajdonú társaságoknak biztosít lehetőséget a 
fejlesztési projektek zökkenőmentes végrehajtásához. Az önrész kifizetésekből 
350,0 millió forint műemlék ingatlanok uniós pályázataihoz, míg 820,0 millió forint a 
társasági portfólióhoz köthető (alapvetően víziközmű beruházásokhoz). 

2. ALCÍM : HASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KIADÁSOK  

A hasznosítással kapcsolatos kiadások 2013. évre tervezett 17 610,0 millió forint 
összegű tétele alapvetően az ingatlanvagyon állagmegőrzését és a zömében 
közfeladatot ellátó állami tulajdonú gazdasági társaságok támogatását foglalja magába. 

Az ingatlanok fenntartásával járó kiadások együttes összege 5 150,0 millió forint, 
amely tartalmazza az MNV Zrt. által kezelt – nem kormányzati szervek által használt – 
állami ingatlanok 

- üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával, javításával, veszélyforrás 
megszűntetésével kapcsolatos kiadásokat (2 900,0 millió forint), 

- őrzés-védelmi kiadásait (1 250,0 millió forint), 
- a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartását, karbantartását, 

éves műszaki felülvizsgálatát (1 000,0 millió forint). 

Az egyéb vagyonkezelési kiadások tervezett értéke 1 650,0 millió forint, amely 
csökkenő tendenciát jelez. Ezt alapvetően az teszi lehetővé, hogy a Metallochemiával 
összefüggő térítési kötelezettség jogi vizsgálata csak 2012-ben fejeződhet be, a 
valószínűsíthető peres kimenet a kifizetés szükségességét 2014-ig nem támasztja alá. E 
kiadásokat terhelik az állami örökléssel az állam tulajdonába került vagyonelemekkel 
kapcsolatos költségek 450,0 millió forint összegben, továbbá azon ingatlanok bérleti 
díjai 450,0 millió forint összegben, melyeket az MNV Zrt. bérel központi költségvetési 
szervek részére, és az egyházi kárpótlással kapcsolatos kifizetések. 

Az állami tulajdonú társaságok támogatására 10 810,0 millió forintot lehet fordítani 
2013-ban a törvényjavaslat alapján. A támogatások tervezése a 1122/2012. (IV.25.) 
Korm. határozat 13. pontjának megfelelően történt. A határozat előírja, hogy 2013-tól 
a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok által ellátandó ágazati-szakmai 
feladatok ágazati forrásokból kerülhetnek finanszírozásra, a feladat jellege szerint 
érintett minisztérium költségvetésének terhére. 

Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó társaságok működéséhez 
2013-ban 5 700,0 millió forint értékben nyújthat támogatást. E kiadás nagyságrendjét a 
Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása határozza meg, amely a filmtörvényből 
adódóan az adott évi hatoslottó bevételei 80%-ának megfelelő összeg. 

Az MNV Zrt. a rehabilitációs feladatot ellátó társaságok támogatására is tervezett 
kiadást, mivel az ágazati támogatások elmaradása esetén ezen társaságok 
fizetésképtelenné válhatnak. Ezt elkerülendő a cégek a szociális szempontú 
rehabilitációs támogatásokon felüli árbevételüket piacképes termékek előállításával 
szerzik meg, üzleti tevékenységük a fix támogatások mellett nyereséges lehet. A 
társaságok egy részénél a szállítói tartozások rendezése, illetve az adóváltozások miatti 
bérkorrekció és a béraránytalanságok megszüntetése is problémát jelent, de e 
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támogatás szolgálhat forrásul a megcélzott beruházások megvalósításához, az 
elindítani tervezett oktatási programok, szervezeti átalakítások megvalósításához. 

Az MFB Zrt. 2013-ban 3 550,0 millió forintot fordíthat állami tulajdonú társaságok 
támogatására.  

A tervezett kiadások jelentős részét az erdőgazdaságok támogatása jelenti. A 
támogatás célterületei közé a természeti károk felszámolása, az erdészeti 
közmunkaprogram, valamint a közhasznú- és közjóléti szolgáltatások ellentételezése 
tartozik. 

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. működésének célja a lótenyésztés, lovas kultúra 
fejlesztése, műemlék fenntartás. A társaság az alapítástól kezdve forráshiányos, az 
eszközök (műemlék ingatlanok) nagy része és az alaptevékenység (lótenyésztés) 
veszteséget termel. A Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. működésének célja a nagy 
múltú történelmi hagyományokkal rendelkező mezőhegyesi lótenyésztés alapjainak 
felhasználásával a Nóniusz lófajta génmegőrzése, a törzsállomány fenntartása a 
legkiválóbb egyedekből. Árbevételt termelő tevékenysége a növénytermesztés. 
Mindkét cég meghatározó szerepet tölt be a hazai sport- és versenyló-tenyésztésben. 
Jelen gazdasági helyzetben ez elképzelhetetlen egy kiszámítható tulajdonosi háttér 
nélkül.  

3. ALCÍM : A MAGYAR ÁLLAMOT KORÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN 
TERHELŐ KIADÁSOK  

A korábbi értékesítésekhez kapcsolódó – együttesen 14 260,0 millió forint összegű – 
kiadások szerződéses, illetve jogszabályi rendelkezésekből eredő kötelezettségek 
alapján terhelik az államot. Ezek a kiadások két nagy csoportra oszlanak. A korábbi 
értékesítésekhez kapcsolódó, helytállási típusú kiadások előirányzatai – a költségvetési 
törvény rendelkezése szerint – külön szabályozás nélkül is eltérhetnek a tervezettől. 

A helytállási típusú kiadások kapcsán – a korábbi évek tapasztalatai és a függő 
kötelezettség állomány alapján – összesen mintegy 4,3 milliárd forint összegű 
kifizetéssel számol a 2013. évi költségvetési tervjavaslat. A helytállási típusú 
kiadásoknál a biztonságos tervezés elve alapján azoknak a jelenleg folyamatban lévő 
pereknek az értékén alapul az előirányzat, amelyeknél az MNV Zrt. alperesi 
pozícióban szerepel, így abból az államot jogerős pervesztesség esetén fizetési 
kötelezettség terhelheti. Tekintettel arra, hogy mind a kötelezés összege, mind annak 
várható időpontja a peres eljárás folyamatától, illetve a peres eljárásban érvényesülő 
bírói mérlegeléstől függ, így a tervezés során a teljes perben érvényesített 
tőkekövetelés szerepel a kifizetések alapjaként. A jogszabályon alapuló kifizetések 
meghatározó tétele a kárpótlási jegyek ellenében fizetendő életjáradék. 

A korábbi értékesítésekhez kapcsolódó kiadások másik nagy csoportja a 
környezetvédelmi kiadásoké. A környezetvédelmi kárelhárítás 2013. évre tervezett 
összege 10 000,0 millió forint. A 2013. év nagyobb összegben betervezett kiemelt 
projektjei a következők: 

  

677



 

      millió forint 
MEGNEVEZÉS  TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

Nitrokémia Zrt. - Séd-Nádor Csatorna kármentesítése 3800,0 
Mecsek-Öko Zrt. – bányabezárás, rekultiváció 3300,0 

Mecsek-Öko Zrt. - Recsk – I. 1600,0 
Simontornya, volt bőrgyár kármentesítés 450,0 
Ingatlanok kármentesítése (Garé, Alkaloida) 300,0 
Műszaki ellenőrzés 250,0 
Környezetvédelmi audit 100,0 
Egyéb kármentesítés 200,0 
Összesen: 10 000,0 

 

4. ALCÍM : A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI  

A vagyontörvény szerint az MNV Zrt. szervezetének működéséhez szükséges forrást a 
központi költségvetésből kell biztosítani. Hasonló rendelkezést tartalmaz az MFB Zrt-
ről szóló törvény is. E rendelkezések alapján biztosít a törvényjavaslat a társaságok 
működésének támogatására 7 600,0 millió forintot. Az MNV Zrt. működését 2013. 
évben 7 100,0 millió forint, az MFB Zrt. működését 500,0 millió forint támogatás 
szolgálja, ami a 2012. évi zárolással csökkentett tervértékéhez igazodik. 

A vagyongazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges tanácsadók, értékbecslők és 
jogi képviselők 3 360,0 millió forint összegű díja tartalmazza a Herzog-perrel, illetve 
további restitúciós perekkel kapcsolatos jogi képviselet költségét (750,0 millió forint) 
is. A restitúciós kiadások ugyanakkor kockázatot jelentenek abban az esetben, ha az 
amerikai bíróság megállapítja joghatóságát, és egy igen terjedelmes és költséges 
bizonyítási szakasz (discovery) ellentételezésével kell számolnunk. 

Ez az előirányzat tartalmazza az MNV Zrt. és az MFB Zrt. tevékenységével 
kapcsolatos társasági részesedések és ingatlanok értékesítéséhez, vagyonkezeléséhez 
kapcsolódó szakértői költségeket. Ennek kapcsán finanszírozondó többlet-feladatként 
jelennek meg a közösségi közlekedéssel összefüggő pótlólagos kiadások, valamint a 
megyei kormányhivataloktól átvételre kerülő társaságok egyszeri többletkiadásai. 
2013-ban külön soron jelenik meg a Nemzeti Eszközkezelő tevékenységével 
kapcsolatos kiadás.  

2013-ban is folytatódik az Országleltár projekt (állami ingatlanvagyon felmérése), 
amelynek az MNV Zrt-nél megvalósuló elemei – a 2012. évi program áthúzódó elemei 
miatt – összesen 2 000,0 millió forint kifizetést tesznek szükségessé.  

A Richter Gedeon Zrt. részvényekre átcserélhető kötvények kamatkiadásaira a 
tervjavaslat 10 300,0 millió forintot tartalmaz. A tervérték a 833,3 millió eurós 
kötvényállományra számított éves 4,4%-os kamattal számol 280 forint/eurós árfolyam 
mellett. A tervsor felülről nyitott kiadási jogcímként kerül meghatározásra.  

Kormány az 1390/2011. (XI.18.) számú határozatában döntött a MÁV-csoport 
dolgozóinak pénzügyi ösztönzését célzó forrásjuttatásról. A határozat szerint 2012-
2013. években együttesen 4 000,0 millió forintot kellene juttatni a vasutas 
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dolgozóknak, amelyből a jövő évre eső rész 2 000,0 millió forint. Tekintve, hogy a 
támogatás nem a társaságokat, hanem azok dolgozóit illeti, a tervezett összeg a 
társasági támogatásoktól elkülönülten szerepel. 

5. ALCÍM : FEJEZETI TARTALÉK  

A 4 700,0 millió forint összegű fejezeti tartalék a vagyongazdálkodással összefüggő, 
előre nem, vagy nem pontosan tervezhető kiadások kezelésére szolgál, illetve a 
feszültségpontok, kockázati tényezők kezelését hivatott megoldani. A törvényjavaslat 
egyedi 500,0 millió forintot meg nem haladó ügylet esetén a nemzeti fejlesztési 
miniszter és a nemzetgazdasági miniszter engedélyéhez köti a tartalék felhasználását, 
ennél magasabb összegű ügyletek esetén pedig a Kormány jóváhagyására van szükség. 
A fejezeti tartalék felhasználása a költségvetési törvényben jóváhagyott 
előirányzatokra való átcsoportosítással történik. 

8. ALCÍM : ÁFA ELSZÁMOLÁSOK  

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások egy részénél az áfa tartalom a költséghez 
kötődik, ezek elszámolása az adott jogcímen történik. Az MNV Zrt. egyes ingatlan 
vásárlásainál azonban a fordított adózás szabályai élnek. A számlát az eladó áfa 
tartalom nélkül állítja ki azzal, hogy az adófizetésre kötelezett vevőként az MNV Zrt. 
lesz. A központi költségvetési szervek elhelyezési projektjeinél is alkalmazható a 
fordított adófizetés szabályai szerinti adófizetés. áfa elszámolásra az MNV Zrt. 1 000,0 
millió forint kiadást tervezett 2013-ra. 

 

 

Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Németh Lászlóné 
miniszter 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FEJEZET 
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A Nemzeti Földalap (NFA) a kincstári vagyon része, magában foglalja az állami 
tulajdonban lévő: 

− mezőgazdasági termőterületet; 
− erdőterületet; 
− olyan művelésből kivett területet, amely a Nemzeti Földalapba tartozó termőföldeken 

folytatott mező- és erdőgazdálkodási tevékenységet szolgálja, vagy ahhoz szükséges. 

Az NFA létrehozásának fő célja az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való 
gazdálkodás a Nemzeti Földalap rendeltetésének és földbirtok-politikai irányelveknek 
megfelelően, ezen belül: 

− a nemzeti érdekek érvényesítése a Nemzeti Földalappal való gazdálkodásban;  
− a vagyoni körhöz kapcsolódó teljes körű tulajdonosi joggyakorlás a Magyar Állam 

érdekeinek érvényesítése céljából; 
− a vagyoni kör teljes egészének hasznosítása; 
− a birtokpolitikai irányelvekben előnyben részesített gazdálkodók, földhasználók 

földhöz jutásának elősegítése;  
− a hasznosítatlan földrészletek haszonbérbe adása; 
− az állami földvagyon portfólió-tisztítása, összetételének és minőségének javítása; 
− a hasznosításból származó bevételek növelése piaci mértékű haszonbérleti díjak és 

földárak érvényesítésével. 

A Nemzeti Földalappal való gazdálkodás során kiemelt cél: 

− a családi gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakításának 
előmozdítása; 

− az állattenyésztési tevékenység folytatásához szükséges termőföld biztosítása; 
− versenyképes birtokméretek kialakításának elősegítése (birtokrendezés); 
− a pályakezdők és a fiatal agrárvállalkozók, mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú 

végzettséggel rendelkezők földhöz jutásának elősegítése; 
− szociális, közmunkavégzési- és demográfiai földprogramok támogatása; 
− a termőföldnek a mezőgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a 

gazdaságosság és jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel történő 
hasznosításának elősegítése. 

A Nemzeti Földalapba tartozó vagyon felett a vidékfejlesztési miniszter a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet útján a Magyar Állam nevében gyakorolja a tulajdonosi jogokat 
és kötelezettségeket. E szervezet a Nemzeti Földalappal való gazdálkodást, 
vagyonhasznosítást a polgári jogviszonyok keretében megkötött szerződések útján teljesíti. 
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyont a Nemzeti 
Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvényben (Nfatv.) rögzített főszabályok szerint 

− nyilvános pályázat vagy árverés útján történő eladással; 
− nyilvános pályázat útján történő haszonbérbeadással; 
− nyilvános pályázat útján történő vagyonkezelésbe adással; 
− birtok-összevonási célú földcserével  

hasznosítja. Ezen felül meg kell őrizni a fenti módon időlegesen nem hasznosítható 
termőföldek termőképességét, kultúrállapotát. 
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2013. évben a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet alaptevékenysége (a Nemzeti Földalapba 
tartozó ingatlanvagyon hasznosítása) kibővül a demográfiai földprogrammal összefüggő 
feladatokkal, valamint az újabb közfoglalkoztatási és szociális földprogramokkal.  

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások a fejezet kiadásai és bevételei, a 
központi költségvetés központosított kiadásait és bevételeit képezik.  

 

1. CÍM: A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 

A Nemzeti Földalapba tartozó vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó 2013. 
évi bevételek együttes összege 11 810,0 millió forint, amelynek döntő hányadát a 
haszonbérleti típusú hasznosítás eredményezi. 

1. ALCÍM : ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK  

Az 1 510,0 millió forint összegű értékesítési bevétel alapvetően a termőföld értékesítésből 
várható 2013-ban. 

Az 1 500,0 millió forintra tervezett termőföld értékesítési bevételek elsősorban az osztatlan 
közös tulajdonok megszüntetéséhez, valamint az elszórtan elhelyezkedő és nehezen 
hasznosítható kisebb (2 hektárt meg nem haladó) térmértékű mezőgazdasági termőföldek 
értékesítéséhez (portfólió-tisztítás) kapcsolódnak. A tervezett átlagos értékesítési ár 
1 000 000 Ft/ha, de az értékesítéskor a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet törekedni fog 
arra, hogy ezt meghaladó értékesítési árat érjen el, különös figyelemmel a földrészletek 
elhelyezkedésére és földminőségére. Az osztatlan közös tulajdoni hányadok értékesítése a 
Ptk. vonatkozó szabályai szerint a tulajdonostársak, mint vevők felé közvetlenül, 
elővásárlási joguk alapján történik. Az 1/1 tulajdonú földrészletek értékesítésének módja a 
nyilvános pályáztatás, illetve árverés. 

Osztatlan közös tulajdoni hányad értékesítés bevétele: 

− értékesített terület: 750 ha 
− értékesítés bevétele: 750,0 millió forint. 

2 hektárt meg nem haladó 1/1 tulajdonú földrészletek értékesítése: 

− értékesített terület: 750 ha 
− értékesítés bevétele: 750,0 millió forint. 

A bevételi jogcímen kerülhet majd elszámolásra a birtok-összevonási célú termőföldcserék 
Magyar Államot megillető esetleges értékkülönbözete is, azonban az egyenértékű csere 
elvéből kiindulva tervszinten bevétel nem számszerűsíthető. 

A nem termőföld típusú, egyéb ingatlanok értékesítéséből 10,0 millió forint összegű bevétel 
tervezhető. A települési önkormányzatok közfeladatainak ellátásához szükséges más 
hasznosítási célú és a termőföldingatlanokhoz kapcsolódó, művelésből kivett földrészletek 
(út, árok, ráépítés, stb.) értékesítéséből származó kisebb összegű bevételek kerülnek itt 
elszámolásra. A tervezett átlagos értékesítési ár 1 000 000 Ft/ha, különös figyelemmel a 
földrészletek más célú hasznosítására és a művelésből való kivétel céljára (nyomvonalas 
létesítmény, telekalakítás, vízgazdálkodás, kommunális beruházás, stb.). Az értékesíteni 
tervezett terület 10 hektár. 
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2. ALCÍM : HASZNOSÍTÁSI BEVÉTELEK  

A hasznosítási bevételek 9 800,0 millió forint összege a haszonbérlettel és más használatba 
adással hasznosított termőföldek díjbevétele, mely magában foglalja a termőföldhasználatot 
létesítő más jogviszonyokból (vagyonkezelés) származó bevételeket is.  

A haszonbérleti típusú díjakból várható befizetés összege 9 734,2 millió forint. A 
haszonbérlettel (és időlegesen megbízási szerződésekkel) hasznosított terület: 432 250 ha. A 
2013. évi átlagos 1 126 Ft/AK/év haszonbérleti díjmérték meghatározása figyelemmel van a 
fennálló és az új szerződésállomány (több mint 8 000 db) különböző díjmértékeire 
(900 Ft/AK év, illetve 1 350 Ft/AK/év), és a művelési ághoz, földminőséghez kapcsolódó, 
átlagosan 20 AK/ha kataszteri tiszta jövedelemre, amely 22 520 Ft/ha/év átlagos 
haszonbérleti díjat jelent 2013. évre. 

A vagyonkezelési típusú díjak 65,8 millió forint összegű bevételt eredményezhetnek 2013-
ban, amely 934 000 ha területű ingatlan vagyonkezelésbe adását feltételezi. E díjbevételek 
alapját 98 %-ban az állami tulajdonú erdészeti társaságokkal fennálló ideiglenes 
vagyonkezelési szerződések jelentik, a szerződésekben kikötött vagyonkezelési díj 50-
100 Ft/ha között mozog, átlaga mintegy 71 Ft/ha. A tervezés során a nemzeti parkok 
vagyonkezelésébe adott 525 000 ha terület után díjbevétellel nem lehetett számolni, mivel 
ezekben az esetekben a szerződésben kikötött ellenszolgáltatás nem pénzben kifejezett, 
hanem a vagyonkezelő alaptevékenységébe tartozó természetvédelmi tevékenység ellátása. 

3. ALCÍM : EGYÉB BEVÉTELEK  

Az egyéb bevételek 500,0 millió forint összege a termőföld-hasznosításhoz közvetlenül nem 
kapcsolódó olyan bevételeket foglalja magában, mint a szolgalmi jogra vonatkozó 
megállapodások alapján a Magyar Államot megillető ellenérték, és a különböző vagyoni 
értékű jogok hasznosításából (pl. vadászati jog) származó bevételek.  

A szolgalmi jogból származó bevétel 150,0 millió forintot tesz ki, amely 50 ha szolgalmi 
joggal érintett területhez kapcsolódik. A szolgalmi jogra vonatkozó szerződésekben 
átlagosan érvényesített ellentételezés mértéke 300 Ft/m2, amely 3 millió Ft/ha díjbevételt 
jelent. A szolgalmi jog bevétele szerződésenként egyszeri bevétel és a szerződésekkel 
érintet térmérték kicsi (pl. 25 m2 – 250 m2). 

A vagyoni értékű jogok hasznosításából – 400 000 ha vagyoni értékű joggal érintett 
területtel számolva – 350,0 millió forint bevétel tervezhető. A vagyoni értékű jogok 
hasznosításából származó bevétel meghatározóan a vadászati jog hasznosítását foglalja 
magában. Más jog hasznosítása eseti jellegű. A figyelembe vett fajlagos díjbevétel 
875 Ft/ha. A tervezésnél az erdészeti társaságok és nemzeti parkok kezelésébe adott 
területtel nem lehetett számolni, mivel a vagyonkezelési szerződések alapján a vadászati 
jogot a vagyonkezelők hasznosítják. 

 

2. CÍM: A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

A Nemzeti Földalapba tartozó vagyonra fordítandó kiadások 2013-ban együttesen 
18 700,0 millió forintot tesznek majd ki, melynek nagyságrendjét az életjáradék ellenében 
történt földvásárlások utáni kifizetések határozzák meg. 
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1. ALCÍM : FELHALMOZÁSI JELLEG Ű KIADÁSOK  

Felhalmozási kiadásként a termőföldvásárlásra fordítandó 4 000,0 millió forint összeg 
jelenik meg. Az előirányzat elsősorban a Magyar Állam jogszabályban foglalt termőföldre 
vonatkozó elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó kiadásokat, másodsorban a 
jogszabály alapján a Magyar Államnak ellenérték fejében felajánlott termőföldek 
megvásárlásának kiadásait foglalja magában. A kiadási jogcímen kerül elszámolásra a 
birtok-összevonási célú termőföldcserék Magyar Államot terhelő értékkülönbözete is. 

A tervezett átlagos vételi ár 1 000 000 Ft/ha, figyelemmel a földrészletek változó 
elhelyezkedésére és földminőségére. A földvásárlás kiterjed az osztatlan közös tulajdoni 
hányadok csökkentését szolgáló tulajdonosi közösség megszüntetésére vonatkozó 
szerződésekre, valamint az 1/1 arányú termőföld ingatlanok vásárlására is. 

Osztatlan közös tulajdoni hányad vásárlása: 

− megvételre tervezett terület: 1 000 ha 
− vételár összege: 1 000,0 millió forint. 

1/1 tulajdonú földrészletek vásárlása: 

− megvételre tervezett terület: 3 000 ha 
− vételár összege: 3 000,0 millió forint. 

2. ALCÍM : HASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KIADÁSOK  

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások döntő hányada, 11 400,0 millió forint ezen az 
alcímen merül fel. 

A Nemzeti Földalaphoz kapcsolódó legnagyobb terhet jelentő kiadási jogcím a termőföldért 
fizetendő életjáradék. A 11 000,0 millió forint összegű előirányzat a Nemzeti Földalap felett 
2002. augusztus 1. és 2010. augusztus 31. között tulajdonosi jogokat gyakorló korábbi 
szervezetek (régi NFA, MNV Zrt.) által megkötött életjáradéki szerződésekben a Magyar 
Állam terhére vállalt életjáradék fizetési kötelezettség 2013. évre tervezett kiadásait 
tartalmazza. Az életjáradéki szerződésállomány alapján a 2013. évre: 

−  a járadékosok várható létszáma: 17 947 fő 
− az egy járadékosra jutó életjáradéki kiadás: 612 916 Ft/év. 

Az ingatlanok fenntartásával járó hasznosítási kötelezettség 100,0 millió forintra tervezett 
kiadásai a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek Nfatv. szerinti hasznosításáig 
(haszonbérbe adás, vagyonkezelésbe adás, értékesítés, földcsere) a termőföld védelméről 
szóló jogszabályok alapján fennálló hasznosítási kötelezettség teljesítésével (kultúrállapot 
fenntartása, parlagfű-mentesítés) kapcsolatos kiadásokat foglalják magukban. A tervszám a 
2011-2012. évben igénybevett kapcsolódó szolgáltatások tapasztalataiból kiindulva 4 000 ha 
hasznosítási kötelezettséggel érintett területtel számol, az ehhez kapcsolódó hasznosítási 
kötelezettség átlagos költsége: 25 000 Ft/ha. 

A 300,0 millió forint összegű egyéb vagyonkezelési kiadások előirányzata a Nemzeti 
Földalapba tartozó vagyoni körhöz kapcsolódó, nem hasznosítási jellegű kiadásokat 
tartalmazza. Ilyen kiadások különösen  

− a vagyonkezelési tevékenységet végző megyei területi irodák költségei (a személyi 
jellegű kifizetések és járulékok nélkül),  

− az irodák vagyonkezelési tevékenységével összefüggésben a haszonbérletek 
megszűnésekor fennálló elszámolási kötelezettség alapján keletkező kiadások, 
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−  a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyonhoz kapcsolódó hatósági határozatok 
alapján fizetendő kiadások,  

− a művelési ág helyreállításának kiadásai,  
− a földtulajdonost terhelő egyéb kiadások (mezőőri járulék, földmérési jelek 

helyreállítása, illegálisan lerakott anyagok, szemét, hulladék elszállíttatása). 

3. ALCÍM : A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI  

E kiadások 2 300,0 millió forint összege a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonnal való 
gazdálkodást hosszú, illetve rövidtávon segítő szolgáltatások igénybevételének költségeit, 
továbbá egyéb, járulékos jellegű kiadásokat foglalja magában. 

A tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díjára 300,0 millió forintot fordíthat a 
vagyonkezelő 2013-ban. A jogszabályokban előírt ingatlan értékbecslések és jogi 
képviseletek díját, valamint a jogszabály alapján nem kötelező, azonban a vagyonkezelő 
szervezet dolgozói által nem gyakorolható szakértői tevékenységek (igazságügyi 
mezőgazdasági szakértők, tanácsadók) díjazását tartalmazza az előirányzat. A 
vagyonkezeléssel és vagyonhasznosítással összefüggő feladatok 2013-ban a 2012. évi 
feladatvolumen szintjén várhatók, a tervezett előirányzat a következő: 

− alkalmazott jogi képviselők, szakértők száma: 35 fő, 
− díjazás átlagos mértéke: 714 286 Ft/jogi képviselő és szakértő/hónap. 

Eljárási költségekre, díjakra a 2013. évre tervezett összeg 25,0 millió forint. Az előirányzat 
mértékét a következő két tényező befolyásolja: egyrészt az NFA több mint 90%-ban 
alperesként szerepel az egyes eljárásokban, és ezért a költségek előlegezése nem őt terheli; 
másrészt az eljárások többségében illetékmentességet élveznek. 

Az állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérésének 2013. évre tervezett költsége 
1 000,0 millió forint. A vagyonkezelő szervezet 2011-ben megkezdte és 2012. évben 
folytatja a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon felmérését. Az előirányzat a földvagyon 
auditálásának (természetbeni és ingatlan-nyilvántartási állapot, jogi és hasznosítási helyzet 
felmérése és tanúsítvánnyal való dokumentálása) 2013. évre áthúzódó munkáinak kiadásait 
foglalja magában. A 2013-ban elvégzendő munkák különösen: a jogszabályban előírt 
vagyonnyilvántartás fejlesztése, a többszázezer földrészlet tanúsítványainak feldolgozása, az 
adatoknak a vagyon- és szerződés-nyilvántartással való összevetése, a termőföldek 
hasznosítására vonatkozó szerződések felülvizsgálata (földhasználat tárgyát képező 
földrészletek egyeztetése, a kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítésének 
visszamenőleges ellenőrzése), szükség szerinti módosítása. A feladat mintegy 200 ezer 
önállóan nyilvántartott földrészletet érint.  

A várható fajlagos költség  a 2011-2012. évi helyszíni szemlén alapuló földvagyon auditálás 
egy földrészletre jutó átlagos 27 000 Ft/db költségének 9,3%-ában állapítható meg: 

− érintett földrészletek száma: 200 000 db 
− egy földrészletre jutó átlagos költség: 2 500 Ft/db 
− ingatlanfelmérés költsége: 500,0 millió forint. 

A 2011-2012. években megkezdett állami termőföld vagyon felmérése során mintegy 
20 000 db olyan földrészlet került feltárásra, amelyet a nyilvántartás nem tartalmazott. 
Ahhoz, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet ezen földrészletek tekintetében is eleget 
tudjon tenni a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek, szükséges ezen ingatlankör jogi 
auditálása. Ezen túl a felelős tulajdonosi joggyakorlás végrehajtása érdekében köteles a 
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2012-ben lejáró megbízási szerződések és haszonbérleti szerződések (mintegy 16 500 db 
földrészlet) által érintett ingatlanok jogi auditálását végrehajtani. 

A várható fajlagos költség  a 2011-2012. évi helyszíni szemlén alapuló földvagyon auditálás 
egy földrészletre jutó átlagos 27 000 Ft/db költségének megfelelően állapítható meg: 

− érintett földrészletek száma: 17 000 db 
− egy földrészletre jutó átlagos költség: 27 000 Ft/db 
− ingatlanfelmérés költsége: 459,0 millió forint. 

Az állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezését szolgáló kiadási előirányzat összege 
500,0 millió forint. A megalapozott tulajdonosi joggyakorlás szükségessé teszi a jogilag 
rendezetlen állami tulajdonú termőföldek jogi rendezését, a jogszerűtlen, illetve a 
valóságnak nem megfelelő állapotok tisztázását, mely nélkül az érintett földrészletek 
tekintetében az NFA képtelen tulajdonosi joggyakorlását megvalósítani. Ezen belül –
figyelemmel az Nfatv. 3. § (3) bekezdésében nevesített – az MNV Zrt. és a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet együttes tulajdonosi joggyakorlásába tartozó földrészletek jogi 
helyzetét is rendezni szükséges. Az átvett érintett ingatlanok jelenleg ismert száma mintegy 
5 000 db, területe 40 000 ha, ami a folyamatban lévő vagyonátadás-átvételekkel (átadók: 
MNV Zrt., megyei önkormányzatok, Honvédelmi Minisztérium, egyéb tulajdonosi 
joggyakorlók) 2013-ban is bővül. 

Az ingatlanok jogi rendezése folyamatos feladat, mivel a Magyar Állam más jogcímeken 
(pl. öröklés, végrehajtás) is szerez a Nemzeti Földalapba tartozó tulajdoni illetőségeket. 

A bírósági döntésekből eredő kiadások felülről nyitott előirányzatának 475,0 millió forintos 
tervezett összege a Nemzeti Földalapot érintő peres ügyek 2013-ban várható bírósági 
elmarasztalásait tartalmazzák. Az előirányzott kiadás a peres ügyekről készített ügyvédi 
jelentéseken és a vagyonkezelő szervezetnek az egyes ügyekben fennálló perbeli 
helyzetének (várható pernyerés, pervesztés) felmérésén alapul: 

− peres ügyek száma: 180 db 
− ebből várhatóan pervesztes, vagy még meg nem ítélhető 50,0 millió forint 

pertárgyértéket meghaladó ügy 6 db, amelyek összesített pertárgyértéke 
2 510,0 millió forint. 

4. ALCÍM : FEJEZETI TARTALÉK  

Az 1 000,0 millió forint összegű előirányzat arra szolgál, hogy az év közben felmerülő, és 
jelenleg nem tervezhető többletfeladatokhoz szükséges források – a költségvetési 
törvényben lefektetett szabályrendszer betartásával – rendelkezésre álljanak. 

 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 

dr. Fazekas Sándor 
miniszter 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 
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I.  A célok meghatározása, felsorolása 
 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) 2013. évi költségvetésének tervezete a Konvergencia 
Programban és a Széll Kálmán Tervben megfogalmazottakra figyelemmel került összeállításra. 
A Széll Kálmán Terv az államadósság tartós csökkentése, valamint újratermelődésének 
megakadályozása érdekében több kritikus területet azonosított, melyek között szerepelt a 
foglalkoztatás és munkaerő-piac területe is. A Széll Kálmán Terv javasolt intézkedései közül az 
aktív és szakképzési eszközök kiadásainak, valamint a passzív ellátások kiadásainak csökkentése 
érintették a 2012-2013. évi költségvetését, amelyekben érvényesül(t) az elvárt mértékű kiadás-
csökkentés.  
 
A Nemzeti Együttműködés Programjában már 2010. évben megfogalmazásra került, hogy a 
közfoglalkoztatás révén széles tömegek megmozgatása lehetséges olyan célok érdekében, ami által 
új érték keletkezik. A Széll Kálmán Tervben a Kormány többek között olyan intézkedéseket 
jelentett be, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatottságát hivatottak javítani.  
 

A megújult, átalakult közfoglalkoztatási program célja, hogy  
 

- növelje a munkaerőpiacon hátrányban lévők, köztük az alacsony iskolai végzettségűek, tartósan 
munka nélkül lévők, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását/ foglalkoztathatóságát,  

- a segély és a munkaerő-piaci minimálbér bér között megállapított bérezési rendszerrel fokozza 
az álláskeresési aktivitást, valamint  

- elősegítse a versenyszférába, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést/belépést. 
 

A munka világából tartósan kiszorultak egy része számára az elsődleges munkaerő-piac nem tud 
megfelelő munkát biztosítani, ezért a 2013. évi költségvetés egyik legfontosabb célja, hogy a Start-
munkaprogram keretében mintegy 250 ezer ember munkát kapjon. 
 

A Start-munkaprogram finanszírozása 2013. évben is a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból valósul 
meg. 
 
Az Alap biztosítja továbbra is a foglalkoztatási és képzési aktív eszközök működtetéséhez, a 
szakképzési és felnőttképzési támogatásokhoz, a bérgarancia támogatásokhoz szükséges pénzügyi 
forrást, valamint finanszírozza az álláskeresési ellátásokat. Az európai uniós források fogadásához a 
foglalkoztathatóság fejlesztésére és az alkalmazkodóképesség javítására szolgáló prioritások 
tekintetében társfinanszírozással járul hozzá az Alap. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 
„Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások”, illetve „Foglalkoztatást ösztönző normatív 
támogatások” intézkedései esetében az NFA előfinanszírozást teljesít. 
 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.), a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (Szht.), 
illetve a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló törvény tartalmazza. 
 
Az Alappal a foglalkoztatáspolitikáért, valamint a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter (nemzetgazdasági miniszter) rendelkezik, amely jogát a közfoglalkoztatásra rendelkezésre 
álló előirányzat tekintetében a közfoglalkoztatásért felelős miniszterrel (belügyminiszter) 
megosztva gyakorolja. A képzési alaprész központi keretéből az oktatásért felelős miniszter a 
szakképzéssel összefüggő feladatai ellátáshoz szükséges forrás biztosításáról az oktatásért felelős 
miniszter (emberi erőforrás miniszter) és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter külön 
megállapodásban dönt. 
 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2013. évben 10 000,0 millió forint költségvetési támogatásban 
részesül, tervezett bevételeinek és kiadásainak egyenlege 26 000 millió Forint hiány. 
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II.  A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 

 millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap   
Kiadások   

Aktív támogatások   
Foglalkoztatási és képzési támogatások 27 000,0  
Járulékkedvezmény megtérítés 6 000,0  

Szakképzési és felnőttképzési támogatások 27 500,0  
Passzív kiadások   

Álláskeresési támogatások 59 000,0  
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 361,9  

Bérgarancia kifizetések 6 000,0  
Működtetési célú kifizetések 300,0  
Start-munkaprogram 153 779,8  
EU-s elő- és társfinanszírozás   

TÁMOP 1.1. Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások 35 000,0  
TÁMOP 1.2. Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások 11 000,0  
Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s 
társfinanszírozása 

16 279,6  

Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret 4 000,0  
Bevételek   

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék MPA-t 
megillető hányada 

 123 514,3 

Szociális hozzájárulási adó NFA-t megillető hányada  82 342,7 
Szakképzési hozzájárulás  61 714,3 
TÁMOP intézkedések bevétele  39 000,0 
Költségvetési támogatás  10 000,0 

     Területi egyéb bevétel  850,0 
     Központi egyéb bevétel  1 000,0 
     Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel  800,0 

Bérgarancia támogatás törlesztése  1 000,0 
Összesen 346 221,3 

 
320 221,3 

 

III.  A célok elérésének módja 

 
• Start-munkaprogram 
 

A közfoglalkoztatás kiadásaira a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2012. évi költségvetésében 
132 182,5 millió forint eredeti előirányzat áll rendelkezésre a közfoglalkoztatás kiadásainak 
finanszírozására. 
A 2013. évi költségvetés kidolgozásánál alapvető prioritásként fogalmazódott meg, hogy a 
foglalkoztatás növelése és a munka világának kiszélesítése céljából elindított Start-munkaprogram 
keretében tovább kell növelni a foglalkoztatottak létszámát. Ehhez a költségvetési hátteret meg 
kellett teremteni, 2013. évben a Nemzeti Foglalkoztatási Alapban közfoglalkoztatás támogatására 
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rendelkezésre álló keret összege 153 779,8 millió forint, melynek felhasználásával mintegy 250 ezer 
fő közfoglalkoztatásának támogatása válik lehetővé. 
A rendelkezésre álló forrásból a 2012. évről áthúzódó támogatásokon felül országos 
közfoglalkoztatási programok és kistérségi mintaprogramok valósulnak meg, valamint a 
hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás. A program megvalósításához az Alap 10 000,0 
millió forint költségvetési támogatásban részesül. 
 
• Aktív támogatások 
 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alapban foglalkoztatási és képzési támogatásokra rendelkezésre álló 
2012. évi eredeti előirányzat 25 600 millió forint, a 2013. évi költségvetésben foglalkoztatási és 
képzési támogatások nyújtására 27 000 millió forint került megtervezésre. Az előirányzat tervezett 
összege – a Konvergencia Programban, illetve a Széll Kálmán Tervben megfogalmazott, az aktív és 
a szakképzési eszközökre vonatkozó kiadáscsökkentés figyelembevételével került meghatározásra.  
 
Ez az előirányzat felosztásra kerül decentralizált, valamint központi keretre. 
A decentralizált keret a megyei/fővárosi kormányhivatalok munkaügyi központjai részére allokálva, 
a foglalkoztatási törvényben meghatározott különféle aktív eszközök működtetésének 
finanszírozására szolgál. A tervévben havonta átlagosan 30-40 ezer fő támogatott foglalkoztatása, 
illetve képzése valósul meg, ami hozzájárul a munkanélküliségi ráta csökkenéséhez. 
 
A központi keretből meghatározóan munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés, továbbá központi 
foglalkoztatási programok finanszírozására kerül sor.  
 
A járulékkedvezmény megtérítés a pályakezdő fiatalok START-kártyával történő foglalkoztatása 
után járó kedvezményt tartalmazza. E jogcím 2012. évi előirányzatának összege 6 000 millió forint, 
a 2013. évi tervezett előirányzaté ugyancsak 6 000 millió forint. A START-kártyával 2013. év 
folyamán havonta átlagosan, várhatóan 35-40 ezer fő foglalkoztatása valósul meg. 
 
• Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
 
A Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések jogcím 2012. évi eredeti előirányzatának összege 
23 482,8 millió forint.  
A 2013. évi előirányzat tervezett összege – a Konvergencia Programban, illetve a Széll Kálmán 
Tervben megfogalmazott, az aktív és a szakképzési eszközökre vonatkozó kiadáscsökkentés, 
valamint a jogszabályváltozások figyelembevételével – 27 500 millió forintban került 
meghatározásra.  
 
A szakképzés-fejlesztési koncepcióban és a Magyar Munkatervben foglaltak alapján a szakképzési 
hozzájárulási rendszer átalakítása megtörtént. Új támogatási formák lépnek hatályba, melyek 
forrását a duális szakképzés kiterjesztése érdekében a szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések 
előirányzatából szükséges biztosítani: a szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett szervezetek 
tanulószerződéses gyakorlati képzésének támogatása, valamint a nagy számban tanulószerződést 
vállaló gazdálkodó szervezetek egyedi kormánydöntéssel történő tanműhelyfejlesztés támogatása.  
Az alaprészen belül a decentralizált keret biztosít forrást – a gyakorlati képzés tárgyi eszközei 
elszámolhatóságának, valamint a saját döntés szerinti hozzájárulás-felhasználási lehetőségek 
megszüntetése miatt, ennek kompenzációjaként – a gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz-
fejlesztések támogatására. 
Továbbá az előző évekhez hasonlóan a képzési alaprész kiadási előirányzatából kerülnek 
finanszírozásra a 2010-ben indult szakiskolai tanulmányi ösztöndíj program keretében nyújtott 
támogatások is. 
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• Passzív kiadások 
 
A korábbi években az Alap kiadásai között a legjelentősebb tétel az álláskeresési támogatások 
jogcímen keletkezett. 2012. évben az álláskeresési támogatások folyósítására 57 000 millió forint 
előirányzat áll rendelkezésre.  
A Széll Kálmán Tervnek megfelelően az álláskeresési támogatások rendszere átalakításra került, az 
álláskeresési járadék ideje lerövidült, és a járadék maximális összege is csökkent, az álláskeresési 
segély két típusa megszűnt. Az előirányzat 2013. évi tervezett összege – a jogszabályi változások 
figyelembe vételével – 59 000 millió forintban került megállapításra. 
Ez az előirányzat az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, valamint az 
ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltség-térítést és az ellátásokkal összefüggő közvetlen 
költségeket foglalja magába.  
 
Álláskeresési járadékban, a tervévben havonta átlagosan 60 ezer fő részesül. Az állás-keresési 
járadék átlagos havi összege a tervek szerint 77 ezer forint/fő/hó lesz.  
 
Álláskeresési segélyben 2013-ban havonta várhatóan 6 ezer fő részesül, segélyük összege 37 ezer 
forint/fő/hó lesz. 
 
A korábban megállapított korengedményes nyugdíjak folyósítása kapcsán – a korengedményes 
nyugdíjak fedezetére befizetett összegek és a folyó kiadások különbözeteként – adódó folyó hiányt 
az Alap megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alap részére. A pénzeszköz-átadás 2012. évi eredeti 
előirányzata 1 700 millió forint, azonban az elfogadásra kerülő zárszámadási törvény alapján, 
várhatóan ennél alacsonyabb összeget, 907 millió forintot kell átadni az év végéig. A 
Nyugdíjbiztosítási Alapnak tervezett átadás 2013. évi előirányzata 361,9 millió forint. 
 
• Bérgarancia kifizetések 
 
A bérgarancia alaprészből a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek dolgozóikkal szemben 
fennálló, munkabér- és végkielégítés tartozásának kiegyenlítésére szolgáló támogatások a 
Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény alapján nyújthatók. A bérgarancia kifizetések 
2012. évi eredeti előirányzata 6 000 millió forintot tesz ki, a 2013. évi tervezett előirányzat – a 
2012. évi várható felhasználást figyelembe véve – ugyancsak 6 000 millió forintban került 
meghatározásra. 
 
 
Az uniós források felhasználásának szerepe 
 
Az Alap az európai uniós források fogadásához – a TÁMOP keretében megvalósuló, a 
foglalkoztathatóság és az alkalmazkodóképesség javítására szolgáló prioritásokra tekintettel – 
társfinanszírozással biztosít forrást. A társfinanszírozásra szolgáló 2013. évi előirányzatok tervezése 
– figyelembe véve a 2007-2011. években átadott, illetve 2012. évben átadásra kerülő 
társfinanszírozási pénzeszközöket is (együttesen 32 671,7 millió forint) – a tényleges 
kötelezettségvállalás alapján, pénzforgalmi szemléletben történt. Ezen túlmenően a 2013-2015. 
években felmerülő kiadások vonatkozásában az operatív program kötelezettség-vállalási ütemezése, 
valamint a tervezett, de támogatási szerződéssel még nem rendelkező konstrukciók jövő évi 
kifizetési ütemezési terve volt a 2013. évi tervezés kiindulópontja.   
A Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozására az Alap 2013. 
évben 16 279,6 millió forintot ad át.  
 
A hátrányos helyzetűek és a megváltozott munkaképességűek (rehabilitációs járadékosok) 
foglalkoztathatóságának javítását szolgáló, a kormányhivatalok munkaügyi szakigazgatási szervei 
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és a NAV által megvalósított konstrukciók esetében az Alap előfinanszírozóként működik, és a 
kifizetésekhez szükséges forráshoz az intézmények az NFA jelenlegi pénzellátási rendszerén 
keresztül jutnak hozzá.  
 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból előfinanszírozással megvalósuló TÁMOP programok 
kiadásaira 2013-ban az 1.1. Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások intézkedés esetében 
35 000 millió forintot terveztünk. A programokban jövőre várhatóan mintegy 30-40 ezer fő vesz 
részt átlagosan. 
Az 1.2. Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások intézkedés esetében a START+, a START-
Extra, illetve a START-Bonus kártyával rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatására 
11 000 millió forint előirányzat került megállapításra. A START+ és a START-Extra kártya 
kiváltására 2011. év végéig volt, a START-Bonus kártyák kiváltására pedig 2012. január 1-től van 
lehetőség, a kiváltott kártyákkal megvalósuló foglalkoztatás után a tervévben várhatóan több tízezer 
munkavállaló után vehető igénybe a járulékkedvezmény. 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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I. A célok meghatározása, felsorolása 

A Bethlen Gábor Alap célja, hogy  
• a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, 

anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és 
továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának 
fenntartása és erősítése érdekében támogatást nyújtson, továbbá 

• fedezetet biztosítson Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek 
kölcsönös megismerése, valamint a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáinak 
bemutatása, továbbá a magyarságismereti és nemzetpolitikai kutatások elősegítése 
érdekében létrehozott Magyarság Háza működéséhez. 

 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 

 millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel 

   
Bevételek   

Költségvetési támogatás  11 572,8,0 
   
Kiadások   

Oktatás-nevelési támogatások 4 820,0  
Határtalanul! program támogatása 465,3  
Magyarság Háza program támogatása 216,0  
Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása 3 826,3  
Egyéb támogatások 1 435,2  
Alapkezelő működési költségei 810,0  
Összesen 11 572,8 11 572,8 

 
 
III. A célok elérésének módja 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény rendelkezésének megfelelően 
nyilvános pályázati, egyedi kérelem vagy egységes elvek alapján megítélt támogatások 
folyósításával valósíthatók meg a célok. 

Oktatás-nevelési támogatás 

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (továbbiakban: 
Státusztörvény) 14. § (1) bekezdése alapján a törvényi feltételeknek megfelelő óvodai, alap- és 
középfokú oktatási intézményben magyar nyelven, vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat 
folytató kiskorúak nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban, továbbá a 
felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatásban részesülnek. Ezen előirányzat terhére 
megközelítőleg 268 000 fő támogatását tervezzük folyósítani. 2011-ben 253 000 fő támogatása 
valósult meg, a 2012. évi kérelmek feldolgozása jelenleg folyamatban van, azonban az elsődleges 
felmérések alapján 267 000 főre prognosztizálható a támogatásra jogosult létszám.  

 

Határtalanul! program támogatása 

A HATÁRTALANUL! program fő tevékenysége jelenleg a külhoni tanulmányi kirándulások és 
iskolai együttműködések támogatása. Az Országgyűlés 101/2010. (X. 21.) határozatában 
kinyilvánította azon szándékát, hogy országos program jöjjön létre „abból a célból, hogy 
valamennyi közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer a magyar állam támogatásával 
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eljusson a szomszédos országok magyarlakta területeire, és cserekapcsolatok keretében minél több 
külhoni magyar diák juthasson el Magyarországra.” A nemzeti köznevelési törvény e határozat 
alapján úgy rendelkezik, hogy az oktatási intézmények a hét-tizenkettedik évfolyamok 
valamelyikén szervezik meg a határon túli kirándulásokat. 

A HATÁRTALANUL! program 2012. évben 465 millió forintból nyújt támogatást. Ennek révén 
évente kb. 15 000 magyarországi és külhoni diák utazását, cserekapcsolatait tudja biztosítani. A 
nemzeti köznevelési törvény által meghatározott évfolyamokon tanuló évi kb. 650 ezer diáknak 
jelenleg mindössze 2,31%-a vehet részt a programban 

 

Magyarság Háza program támogatása 

Magyarország Kormánya támogatása mellett részben a Bethlen Gábor Alap forrásai terhére valósul 
meg a Magyarság Háza projekt. A minden magyar összetartozását jelképező intézmény 
fokozatosan, reményeink szerint 2013-ra olyan nemzeti, kulturális, közművelődési, oktatási-
módszertani, turisztikai központtá, kiállítótérré és látogatóközponttá alakul, amely erősíti a 
Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek közötti kapcsolatokat.  

A projekt célja egy innovatív, komplex oktatási, a magyar nemzeti identitás alapvető építőelemeit, a 
magyar szellemi és kulturális teljesítményeket népszerűsítő központ kialakítása a Magyarság 
Házában.  

A tervek szerint a Magyarság Házában a magyar nemzeti identitást bemutató interaktív állandó 
kiállítás közel 3500 négyzetméteren 2013-ban megvalósul. Ennek keretében egy kiállítótérben 
információs és látogatóközpont jön létre, amely alkalmas élményalapú ismeretátadási programok 
közvetítésére, egyszerre népszerűsítve az egyetemes magyar nemzeti kultúra értékeinek 
megismerésén keresztül a magyar történelmi és kulturális hagyományokat, a kiemelkedő nemzeti 
emlékezethelyeket, valamint a kulturális sokszínűségre épülő társadalmi összetartozást. 

A Magyarság Háza a projekt céljaihoz kapcsolódó programokat és attrakciókat is szervez majd, 
amelyek a fenti értékeket közvetítik, és amelyek hozzájárulnak a projekt eredményeinek 
fenntarthatóságához. Fontos kiemelni, hogy az új funkciók létrejöttével a rendezvény- és 
programszervezés is megújításra kerül.  

A kiállítás tartalmainak közoktatásba való integrálása és az oktatás mindennapi gyakorlatába 
történő beépítése szükségessé teszi a témához kapcsolódó kutatások, képzések, tananyag és 
módszertani anyagok fejlesztését egy szakmai műhely kialakításával egyidejűleg. 2013-ban 
tervezzük a Magyarság Haza program intézményközi együttműködésének megteremtését, valamint 
egységes szemléletformáló eseménysorozatok tartalmi kialakítását, ezek feltételeinek biztosítását, 
az itt kialakuló módszertanok, jó gyakorlatok intézményesített terjesztését, valamint a hazai és 
határon túli kulturális és egyházi intézmények együttműködésének erősítését, a vidéki intézmények 
szolgáltatásainak bővítését.  

 

Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása 

Az egységes elvek alapján nyújtott támogatás a nemzeti jelentőségű intézmények (oktatási, 
kulturális intézmények, ernyőszervezetek, szórványkollégiumok) működésének biztosítását 
valamint az erdélyi nemzeti jelentőségű programok (felsőoktatáshoz kapcsolódó háttérintézmények, 
kulturális intézmények, médiatámogatás, színházak, bábszínházak, táncegyüttesek valamint 
szórványkollégiumok és iskolabusz program) keretében szakmai és kulturális intézmények 
működésének támogatásához biztosít forrást.  

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) tagszervezeteinek javaslatára – előzetesen egyeztetett 
minősítési rendszer alapján – 2011-től 56 intézmény került a nemzeti jelentőségi intézmények 
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körébe. Az intézmények értékelésénél, kiválasztásánál a nemzetpolitikai célok, a rövid és hosszú 
távú nemzeti érdekek megvalósításában vállalt szerep volt a meghatározó.  

A régiónkénti megjelölt intézmények között szerepel többek között a Sapientia-rendszer, az Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem támogatása, kiemelt a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Magyar Nemzeti Tanács támogatása is. 

Az intézmények támogatása mellett 110 oktatási és kulturális intézmény nyerte el a „nemzeti 
jelentőségű program” státuszt. Az intézmények kiválasztásánál – a MÁÉRT javaslatokkal 
összhangban – prioritást élvez a szórványgondozás, s ezen belül leginkább a szórványkollégiumok. 
Ezen intézmények további működtetése, s programjaik bővítése meghatározó szerepet tölt be a 
régió éltében. 

A nemzeti jelenségű intézményeknek a határon túl meghatározó szerepük van a magyar anyanyelvű 
oktatás, önazonosság, hagyományőrzés és az anyanyelvápolás fenntartásában, fejlesztésében.  

Ezen célok esetében a külhoni magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának erősítésére, a 
határon túli magyar nyelvű oktatás fenntartásához, intézmények működtetéséhez, fejlesztésekhez, 
valamint oktatási programokra (pl. képzések, vendégtanári programok, stb.), ösztöndíjak 
odaítélésére, kutatások támogatására tervezünk forrást biztosítani. Ezen belül kiemelt célok között 
szerepel a határon túli felsőoktatási, valamint középfokú oktatási intézmények működtetésének 
támogatása, amelyek közül több intézményt (pl. Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem, II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Kárpátaljai líceumok) nem támogat az adott állam. 

Egyéb támogatások 

A kulturális, oktatási, szociális, ifjúságsegítő és egyházi intézmények támogatása nemzetpolitikai, 
közösségmegerősítő, regionális érdekvédő szempontból elengedhetetlen. A források felosztása és 
széleskörű elérhetővé/pályázhatóvá tétele kiemelten fontos az előbb említett célok megvalósítása 
érdekében. 

A nyílt pályázati prioritásai között továbbra is kiemelt támogatandó cél a magyar nyelvű oktatási 
programok támogatása, a kulturális programok és rendezvények (színházak, művelődési intézetek) 
támogatása, valamint a határon túli/regionális hatáskörű magyar nyelvű média támogatása. Egyéb 
támogatás hiányában ez a keret ad egyetlen lehetőséget a magyar nyelvű egyházi programok, azok 
keretében a közösségformáló, szociális jellegű programok támogatására is.  

A MÁÉRT által jóváhagyott nemzetstratégia jegyében 2013-ra is tervezzük, hogy minden évben 
meghatározott prioritás mentén (2012- az óvodák éve) kiemelten támogatunk egy tevékenység-
csoportot, azaz évente tematikus pályázati felhívást hirdetve támogatást nyer egy-egy 
nemzetpolitikai támogatási törekvés. 

Tervezzük a Dr. Szász Pál ösztöndíjrendszer beindítását. Ezt a támogatást a határon túli 
jogászhallgatók kapnák tutorális rendszerben. Első – belépő – évben legalább 25 hallgató és 25 
tutor tudományos és kutatói tevékenységének támogatása szerepel a projekt megvalósítási 
elgondolásaiban.  

Folytatni és bővíteni kívánjuk az idei évtől induló Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány – BGA Zrt. 
– határon túli pedagógusszövetségek együttműködése keretében az Erzsébet-tábor lebonyolításában 
való közreműködést, a határon túli résztvevők utaztatási létszámának növelését. Ily módon egyre 
több határon túli szórványhelyzetben élő gyermek nemzettudatát, ismereteit fejleszthetjük. 

 

Alapkezelő működtetési költsége 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Bethlen Gábor 
Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 30. § (2) bekezdése alapján az Alap biztosítja a működtetéssel kapcsolatos kiadások 
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fedezetét. Az Alap működtetésével és a pályázatkezeléssel összefüggő feladatok ellátásához az Alap 
adott költségvetési évben teljesülő bevételének - ide nem értve a részben vagy egészben 
visszatérítendő támogatásokból és egyéb céltámogatásokból származó bevételt - legfeljebb tíz 
százaléka használható fel. A működtetésre tervezett forrás a tervezett bevétel 7 %-át teszi ki. 

 
 
 Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alap felett rendelkezők Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP  
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I. A célok meghatározása, felsorolása 

Az 1998. január 1-jétől működő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA, Alap) az 
atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (atomtörvény) 62. §-ának megfelelően a 
radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, a kiégett üzemanyagok átmeneti tárolásának 
és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a nukleáris létesítmények 
leszerelésének és az atomtörvény 10/A. §-a szerinti ellenőrzési és információs célú 
önkormányzati társulások támogatásának finanszírozását biztosítja.  
 
A KNPA-val a Kormánynak az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) feletti felügyeletét 
ellátó tagja, 2010 májusától a nemzeti fejlesztési miniszter rendelkezik. A KNPA kezelője 
az OAH. Az atomtörvény szerint a feladatok elvégzéséről a Kormány által kijelölt szerv 
gondoskodik. Ennek megfelelően a Kormány felhatalmazásával az OAH megalapította a 
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(RHK Kft.). 
 
2013-ban a KNPA-ból a következő tevékenységek finanszírozására kerül sor: 

 
− a kis és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése: 

- a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása, 
- a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) 

beruházási munkái és biztonságnövelő programja, 

− a nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephelyének kiválasztása, 

− a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) bővítése, felújítása, 

− nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése: 

a Paksi Atomerőmű és a KKÁT leszerelésének előkészítése, 

− az RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési 
kiadásai, 

− a társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása, 

− az Alapkezelő működése.  
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ben 
 

 millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel 

   
Bevételek   

Nukleáris létesítmények befizetései 
Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése  

 
19 329,4 

Radioaktív hulladékok végleges, eseti 
elhelyezése 

 6,5 

Költségvetési támogatás   13 785,1 
Egyéb bevételek  1,1 
   
Kiadások   

Kis és közepes aktivitású hulladéktároló 
beruházása, fejlesztése 

a bátaapáti NRHT beruházása 
a püspökszilágyi RHFT beruházási 
munkái és biztonságnövelő programja 

 
 

3 704,9 
 

417,0 

 

Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló 
telephelyének kiválasztása 

2 116,3  

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának 
(KKÁT) bővítése, felújítása 

2 274,7  

Nukleáris létesítmények leszerelésének 
előkészítése 

492,3  

RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-
tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai 

5 134,0  

Társadalmi ellenőrzési és információs 
társulások támogatása 

1 140,8  

Alapkezelőnek  működési célra 214,2  
   
Összesen 15 494,2 33 122,1 
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III. A célok elérésének módja 

Az Alap tevékenységét a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, 
valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére kijelölt szerv létrehozásáról és 
tevékenységének pénzügyi forrásáról szóló 240/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet, továbbá a 
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működéséről és eljárásrendjéről szóló 
14/2005. (VII. 25.) IM rendelet szabályozza. 
 
Az Alapból mind a felhalmozási, mind a működési kiadások finanszírozása pénzeszköz 
átadással valósul meg. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 
történik, non-profit szervezetnek, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságnak (RHK Kft.), amely a beruházásokat végzi. A működési 
célú pénzeszköz átadást nagy részben az RHK Kft. kapja tárolók üzemeltetési költségeinek 
fedezésére, valamint az RHK Kft. üzemeltetési, fenntartási, hatósági felügyeleti kiadásaira, 
de történik pénzeszköz átadás az államháztartás egyes alrendszereinek is, önkormányzati 
társulások és az Alapot kezelő OAH részére. 
 

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  
 
 
A) A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 
 
A kis és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephelyének kijelölésére kutatások 
folytak Bátaapáti térségében. Ezek eredményei alapján az illetékes földtani hatóság a 
területet alkalmasnak minősítette, és 2005. július 10-én a Bátaapátiban tartott népszavazáson 
a lakosok döntő többsége is támogatta a tároló megépítését, amihez a környező 
önkormányzatok határozatban csatlakoztak. Ezen előzmények alapján az Országgyűlés a 
85/2005. (XI. 23.) határozatában hozzájárult a tároló létesítését előkészítő tevékenységek 
megkezdéséhez.  
 
A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) a Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású 
hulladékainak elhelyezésére szolgál. A 2008-ban elkészült és az engedélyek megszerzése 
után üzembe vett felszíni létesítményekben – a Paksi Atomerőmű Zrt. igényének 
megfelelően – ideiglenes tárolási lehetőséget lehetett biztosítani az atomerőmű szilárd 
radioaktív hulladékainak egy része számára (3000 hordó). 
 
2011 végére befejeződött a létesítmény első 2 tároló kamrájának térkialakítása. 2012-ben 
készre szerelik a technológiai rendszereket, befejezik az első tároló kamrát, és elválasztják 
az ellenőrzött tároló zónát az építési zónától. A próbaüzem és a szükséges engedélyek 
megszerzése után megkezdhető a hulladékok felszín alatti végleges elhelyezése az első 
tároló kamrában. 2013-ban megkezdődik a 3. tároló kamra kiépítése, és megkezdődik egy 
olyan tároló koncepció és elhelyezési rendszer kidolgozása és engedélyeztetése, ami 
hatékonyabb helykihasználást tesz lehetővé a tárolótérben 
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B) A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházásai 
 
A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) folyamatban van a 
2002-ben indított hosszú távú biztonságnövelő program végrehajtása. Ennek keretében az 
erre a célra előzetesen kiválasztott négy medencében megtörtént a hosszú élettartamú 
hulladékok és sugárforrások visszanyerése és tároló-térfogat is felszabadult. A tapasztalatok 
alapján javaslat készült a program folytatására. 2012-ben előkészületi és engedélyezési 
tevékenységek folynak, a biztonságnövelő program következő szakaszának végrehajtása 
2013-ban kezdhető meg. Meg kell kezdeni az üzemeltetési engedélyek megújításához 
szükséges biztonsági elemzéseket is. Az 1976-ban létesült tárolóban 2012-ben több éves 
korszerűsítési program indult. 2013-ban is folytatódik a laborépület, illetve az őrzésvédelmi 
rendszer korszerűsítése, a hulladékszállító járművek cseréje. 
 
 
C) A nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephelyének kiválasztása 
 
A nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok elhelyezésének előkészítésére 
a Nyugat-Mecsek térségében, a bodai agyagkőben folytatni kell az előkészületeket egy 
földalatti kutatólaboratórium létesítésének érdekében. Mivel azonban az NRHT 
beruházásának prioritása van, a nagy aktivitású hulladékok elhelyezésére irányuló projekt 
lelassult, a helyszíni kutatások leálltak. 
 
2010-ben széleskörű egyeztetésre került a hazai radioaktív hulladékok kezelésének és 
elhelyezésének új programját megalapozó tanulmány, amely több változatot vet össze, 
figyelembe véve az atomerőmű üzemidő-hosszabbításának és az üzemanyagciklus 
lezárásának várható hatását is. Erre épülve megkezdődött a nagy aktivitású hulladékok 
elhelyezésére irányuló projekt koncepciótervének felülvizsgálata. 2012-2013-ban összegzik 
az eddigi kutatási eredményeket, kidolgozzák és engedélyeztetik a további kutatások 
feladattervét, és létrehozzák a szükséges infrastruktúrát. 2013-ban ismét megkezdődnek a 
terepi kutatások egy földalatti kutatólaboratórium helyének kijelölésére. 
 
 
D) A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) b ővítése, felújítása 
 
2012-ben befejeződött a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának új bővítési szakasza (17-
20. kamramodulok), igazodva a Paksi Atomerőmű igényeihez. Megkezdődött a következő 
négy kamra létesítésének előkészítése, és az üzemeltetési tapasztalatok alapján 
korszerűsítési munkák is kezdődtek. 2013-ben folytatódnak ezek a tevékenységek, és sor 
kerül többek között egy 120 kV-os távvezeték áthelyezésére. A nukleáris biztonsági hatóság 
határozatának megfelelően irányítástechnikai rekonstrukció is indul. 
 
 
E) A nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 
 
A Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 2013-ban is tovább folytatódik. Az egyik 
legfontosabb feladat az atomerőmű leszerelési adatbázisának kiegészítése, és a leszerelés 
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tervezéséhez szükséges sugárvédelmi felmérés elvégzése. 2013-ban esedékes Paksi 
Atomerőmű Előzetes Leszerelési Tervének a hatóság által előírt felülvizsgálata, ehhez ki 
kell fejleszteni a radioaktív hulladékok mennyiségének és a leszerelés költségének 
meghatározására szolgáló szoftvert. 
 

Működési célú pénzeszköz átadás  
 
 
A) Az RHK Kft. m űködési, a radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési 

kiadásai 
 
Az RHK Kft. működési és a radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásain 
belül alcímként jelennek meg a következők:  
 

- az RHK Kft. működési kiadásai,  
- a püspökszilágyi RHFT üzemeltetési kiadásai,  
- a KKÁT üzemeltetési kiadásai,  
- az NRHT üzemeltetési kiadásai,  
- az atomtörvény 19. §-ának (2) bekezdése értelmében a kiégett fűtőelemek átmeneti 

tárolásáért fizetendő hatósági felügyeleti díj.  
 
Ezen alcímek a költségvetési törvényben összevontan jelennek meg, a Fejezeti indoklási 
tábla tételenként tartalmazza őket. 
 
B) Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása 
 
Az atomtörvény 10/A. §-ának (8) bekezdése és 62. §-ának (1) bekezdése lehetőséget ad arra, 
hogy a radioaktívhulladék-tároló engedélyese a létesítmény környezetében lévő települések 
lakosságának rendszeres tájékoztatása érdekében elősegítse társadalmi ellenőrzési és 
információs társulás létrehozását, és annak támogatást adjon. A társulásokkal kötött 
szerződések tartalmazzák a támogatás teljes összegéből az adott társulásnak jutó hányadot, 
valamint a társulások ellenőrzési és tájékoztatási feladatait. Ennek a gyakorlatnak az 
eredményességét mutatja, hogy a létesülő, illetve üzemelő tárolók környezetében élő 
lakosság nem ellenzi ezeknek a létesítményeknek a megépítését és üzemeltetését, azaz a 
hulladékkezelés megoldását.  
 
C) Az Alapkezelőnek működési célra átadott összeg 
 
Az Alapkezelő, azaz az OAH működési költségeit az Alapból kell biztosítani. A működési 
költségek fedezik az Alapkezelőnek az Alappal kapcsolatos tervezési, nyilvántartási, 
adatszolgáltatási tevékenységének, valamint az RHK Kft. közhasznú feladataival 
összefüggő véleményező, engedélyező, ellenőrző és finanszírozó tevékenységének 
kiadásait. 
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Az Alap egyenlegváltozása 
 
Az Alap pénzkészletének változása (növekedése) 2013-ban 17 627,9 millió forint. Az Alap 
célkitűzésének megfelelően, a jövőbeni kiadások fedezése érdekében az Alap pénzkészlete a 
következő években is növekszik. 
 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 
 

Alap felett rendelkező Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 

 
 
 

710



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
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I. A célok meghatározása, felsorolása 

A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli 
terjesztésének támogatása érdekében az Országgyűlés a 2005. évi CL. törvénnyel létrehozta a 
Nemzeti Kulturális Alapot, 2006. január 1-jei hatállyal. Az Alap feletti rendelkezési jogot - ágazati 
stratégiai döntéseivel összhangban - a kultúráért felel ős Emberi Erőforrás Minisztérium 
minisztere gyakorolja és felel annak felhasználásáért. 
 
Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és koordináló döntések 
meghozatalára Bizottságot létesít, amelynek elnökét a miniszter nevezi ki, tagjainak felét a 
miniszter saját hatáskörében, másik felét az érintett szakmai/társadalmi szervezetek javaslata 
alapján bízza meg. 
 
Az NKA Bizottsága elkészítette az új stratégiáját. A pályázati felhívások a stratégiában 
megfogalmazottakkal összhangban kerülnek kiírásra. A kollégiumok 2012. 06. 30-ig kötelesek  
elkészíteni saját stratégiájukat. 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ban 

 millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel 

   
Bevételek   

Egyéb bevételek  250,0 
Játékadó NKA-t megillető része  10 000,0 
Kulturálisadó  50,0 
Szerzői jogi törvény alapján közös jogkezelőktől 
származó befizetések 

 400,0 

Kiadások   
Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, 
megőrzésének terjesztésének támogatása 

3955,8  

Évfordulók, hazai rendezvények, valamint 
azokon való részvétel támogatása 

2363,8  

Nemzetközi fesztiválok és rendezvényekés 
azokon való részvétel támogatása 

1706,8  

Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális 
kezdeményezések támogatása  

425,0  

Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások 
támogatása 

7,0  

Épített örökség, építőművészet támogatása 259,6  
Kultúra teremtő-, közvetítő, valamint egyéni 
közösségi rendezvények támogatása 

1071,4  

Szakmai díjakhoz való hozzájárulás 0,8  
Nemzetközi tagdíjak 2,8  
Működési kiadások 907,0  
Összesen 10 700,0 10 700,0 
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III. A célok elérésének módja 

Az állandó szakmai kollégiumok vezetőit a miniszter nevezi ki, tagjainak felét saját hatáskörében 
kéri fel, a tagok másik felét a szakmai szervezetek delegálják. Az ideiglenes kollégium(ok) esetében 
a vezető és a tagok kiválasztása ettől eltérhet. 
 
Az alapot a miniszter felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a Nemzeti 
Kulturális Alap Igazgatósága kezeli. Az Igazgatóság felel a bizottsági és a kollégiumi döntések 
előkészítésének és végrehajtásának törvényességéért, valamint ellátja az államháztartásra vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott feladatokat. 
 
Az NKA teljes kiadási előirányzata kötelezettségvállalással lekötött tétel. A kollégiumoknak - az 
Alap gazdálkodásáról szóló törvény 7/A §-a alapján - lehetőségük van éven túli 
kötelezettségvállalásra is a jogszabályban meghatározott mértékig. A 2013. évi kiadási előirányzat 
tartalmazza az előző évtől vállalt kötelezettségvállalás összegét. 
 
Az Alap fő bevételi forrása 2010. január 1-től az ötös lottó szerencsejáték játékadójának 90 %-a. A 
játékadó bevétel 2013. évi várható összegét az NGM-mel egyeztetett, 2012. évi  adatok 
figyelembe vételével alakítottuk ki. 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Alap felett rendelkező Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI 
KÁRTALANÍTÁSI ALAP
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I.  A célok meghatározása, felsorolása 

A 2003. évi LVIII. törvénnyel létrehozott Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási 
Alap (WMA) az ár- és árvízből eredő belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző 
elkülönített állami pénzalap, amelybe a Magyarország veszélyeztetett területein lakóingatlan 
tulajdonnal rendelkező természetes személyek szerződés alapján befizetést teljesíthetnek, ezáltal 
jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra. 
 
Az Alapnak ezideig érvényesen összesen 1462 db (2004-ben 177 db, 2005-ben 38 db, 2006-ban 383 
db, 2007-ben 709 db, 2008-ban 97 db, 2009-ben 22 db, 2010-ben 9 db, 2011-ben 20 db, 2012. április 
30-ig 7 db) kártalanítási szerződése jött létre. Az összes érvényesen létrejött szerződésből – 
figyelembe véve a szerződés megszűnéseket – 2012. április 30-án 753 db érvényes kártalanítási 
szerződés állt fenn 10 megyében és Budapesten. 
 
A legfontosabb cél, hogy minél több kártalanítási szerződés jöjjön létre 2013. évben és az azt követő 
években is. 
 
Az esetlegesen bekövetkező árvízi károk kárrendezése során az eddigieknek megfelelően továbbra is 
tartani kell a WMA eljárásrendjében meghatározott ügyintézési határidőket. 
 

II.       A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ben 

 millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel 

   
Bevételek   

                        Rendszeres befizetés  4,9 
                          Költségvetési támogatás  12,3 
   
Kiadások   

                          Működési kiadások 17,2  
   
Összesen 17,2 17,2 

 

III.  A célok elérésének módja 
 

Az országos lefedettségű Kincstári hálózat Állampénztári Irodái végzik az Alap kezelésének egyes 
feladatait (pl. közvetlen kapcsolattartás a szerződéses partnerekkel, önkormányzatokkal, szerződések 
előkészítése és megkötése). Az Alapkezelőnek tehát egységesen működő, országos hálózat áll 
rendelkezésére. 
 
A szerződések központilag kidolgozott, egységes minta alapján kerültek megkötésre. Kidolgozásra 
kerültek az ingatlan árvíz veszélyeztetettségi fokától, értékétől függő díjtételeket is.  
 
A szerződések megkötését, nyilvántartását a Magyar Államkincstár számítástechnikai háttere 
támogatja. 
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A bejelentett káreseményeket az Alapkezelővel szerződéses kapcsolatban álló, független kárszakértő 
cég vizsgálja ki a kártalanítási szerződésben foglalt határidőn belül. A kárszakértő által megállapított 
és az Alapkezelő által jóváhagyott kárösszeg kifizetése is a kártalanítási szerződésben foglalt 
határidőn belül történik meg. A szerződő felek így már a szerződés aláírásakor tudják nem csak azt, 
hogy mekkora éves díjat kell fizetniük, hanem azt is, hogy a káresemény bekövetkeztekor mennyi 
időn belül jutnak a megítélt kártalanítási összeghez. 
 
2013. évben törekedni kell az Alappal kötött szerződések számának növelésére. Ezért az eddigieken 
túlmenően fokozni kell az Alap működésének az érintettek által történő mind szélesebb körű 
megismertetését, alapos bemutatását.  
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS 
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I.  A célok meghatározása, felsorolása 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami 
támogatását biztosító, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti elkülönített 
állami pénzalap. Az Alap feletti rendelkezési jogot a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja, és 
felelős a felhasználásáért. 
 
A KTIA működéséről és felhasználásáról a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 
2003. évi XC. törvény, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások 
szabályairól szóló 146/2007. Korm. rendelet és a 2010. május 31. előtt meghirdetett programok 
esetén a 133/2004. Korm. rendelet, míg ezt követően a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs 
projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. Korm. rendelet szabályozza. 
 
 Az Alap rendeltetése, hogy kiszámítható és állandó forrást biztosítson a kutatás-fejlesztés 
támogatására és a technológiai innováció ösztönzésére. Továbbá, hogy tegye lehetővé a 
gazdaságban és a társadalom egyéb területein hasznosuló kutatás-fejlesztés és innováció erősítését, 
segítse a kutatási eredmények hasznosítását, a nemzetközi K+F együttműködést, valamint az 
innovációs infrastruktúra és az innovációs szolgáltatások fejlesztését. 
 
Az Alap átfogó célja a 2011-2014. évig terjedő időszakban a kutatás-fejlesztés és innováció 
támogatása, a globális piacon versenyképes termékek és szolgáltatások kifejlesztésének segítése 
magyar innovatív vállalkozásoknál, valamint a K+F nemzetközi együttműködések erősítése, a 
K+F+I ráfordítások GDP arányos növelése. Az Alapból finanszírozott támogatási programokban 
továbbra is kiemelt prioritás  a vállalkozások K+F+I tevékenységének támogatása, különös 
tekintettel a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének elősegítésére. A KTI Alap 
programportfoliójának kialakítása az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) KFI pályázati rendszerének szoros 
összehangolásával történik.  
 
2013-ben az Alap felhasználásával kapcsolatban legfontosabb feladatok: a korábbi áthúzódó 
kötelezettségvállalások és 2012-ben új pályázati felhívások alapján megkötött támogatási 
szerződések 2013. évi kötelezettségeinek teljesítése, 2013-ra áthúzódó előzetes determinációk 
teljesítése; az új K+F programokra és pályázatokra való felkészülés az ÚSZT-vel összehangolva, 
nemzetközi egyezmények keretében tett korábbi kötelezettségvállalásoknak eleget téve új EU-s és 
kétoldalú pályázati konstrukciók megnyitása, illetve a rendelkezésre álló szabad források 
függvényében hazai és nemzetközi pályázatok megnyitása, meghirdetése. 
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II.  A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2013-ben 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel 

Bevételek     

Innovációs járulék   
                

47 950,0    

Költségvetési támogatás   0,0 

Visszterhes támogatások törlesztései   2 850,0 

Egyéb bevétel   250,0 

Kiadások     

Hazai innováció támogatása              42 785,8      

Nemzetközi együttműködésben 
megvalósuló innováció támogatása 

               5 984,2    

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz                1 680,0      

Európai Együttműködő Államok Terve 
(PECS) programban való részvétel 
támogatása 

600,0   

Összesen 51 050,0 51 050,0 
 
Bevételek:  
Az Alap 2013. évi bevételeinek mintegy 94%-át a  2003. évi XC. törvény 2. § a) pontja alapján a 
gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulék képezi, 47 950,0 millió forint összegben.  
 
További bevételt képeznek 2013-ban a visszterhes támogatások törlesztései (2,85 milliárd forint), 
valamint az egyéb bevételek (250,0 millió forint).   
 
2013-ban hivatkozva a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes 
intézkedésekről  szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat 11. határozati pontjára, költségvetési 
támogatás nem került betervezésre az Alap bevételei közé. 
 
III.  A célok elérésének módja 

Az Alapból a támogatási szerződések megkötése nyílt pályázati rendszerben meghirdetett 
felhívások alapján  illetve pályázaton kívüli támogatások formájában történik.  
A pályázaton kívüli – az Alap felhasználási jogcímeivel összhangban nyújtott – támogatás 
kormányhatározat alapján, vagy miniszteri egyedi döntés keretében adható.  
 
Az Alap 2013. évi felhasználását hazai viszonylatban elsősorban a korábbi évek pályázataiból 
származó tárgyévi kötelezettségvállalások illetve új pályázati felhívások határozzák meg, míg 
nemzetközi együttműködések keretében a korábban kötött egyezmények kötelezettségvállalásai 
okán egyes esetekben új pályázati kiírások is tervezhetőek.  
 
Az Alap felett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendelkezik, kezelését jelenleg a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség közreműködő szervezetek bevonásával végzi.  
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Az egyes kiadási címek az alábbi célok megvalósulását szolgálják: 
 
Hazai innováció támogatása cím 
 
Az Alap 1. címének 2013. évi kiadási előirányzati terve 42 785,8 millió forint. 
 
Az Alap támogatási programjainak átfogó célja a kutatás-fejlesztési tevékenység ösztönzése, 
valamint a kutatás és a gazdaság együttműködésének erősítése.  
Az Alap 2013. évi felhasználása keretében e címen elsősorban a korábbi évek pályázataiból 
származó tárgyévi kötelezettségvállalások illetve a 2012. évben elfogadott pályázati felhívások 
tárgyévi  kifizetései összesen 24 660,0 millió forint támogatási összegben kerültek betervezésre. 
2013-ban meghirdetendő új pályázati kiírások tárgyévi kifizetésére 18 125,8 millió forint forrás áll 
rendelkezésre. 
 
Így az előző évekhez hasonlóan az Alap kiemelten kezeli a nemzetstratégiai célokhoz kapcsolódó 
K+F programok támogatását, a K+F eredmények üzleti hasznosítását, a KKV-k fejlesztéseinek 
támogatását, valamint a nemzetközi K+F együttműködések erősítését és az EU K+F programjaiban 
való magyar részvétel erősítését. 
Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) kitörési pontjaival, különösen a „Tudomány-Innováció” kitörési 
ponttal összhangban, az Alap 2013-ban felülről koordinált, integrált K+F programok keretében 
támogatni kívánja a nemzetstratégiai szempontból kiemelten fontos, az ország gazdasági, műszaki 
és társadalmi fejlődését jelentősen meghatározó területeken folyó K+F+I tevékenységeket. 
 
Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása cím 
 
Az Alap 2. címének 2013. évi kiadási előirányzati terve 5984,2 millió forint. 
 
Az Alap 2013. évi felhasználása keretében e címen egyrészt a korábbi évek illetve 2012-ben 
meghirdetett pályázataiból származó tárgyévi kötelezettségvállalások támogathatóak 3 502,9 millió 
forint támogatási összegben. A korábban megkötött egyezmények illetve érvényes nemzetközi 
szerződések keretében 2013-ban új pályázati kiírások kerülnek meghirdetésre 2 481,3 millió forint 
támogatási összegben. 
 
A jogcím előirányzata biztosítja a nemzetközi együttműködésen alapuló két- és többoldalú K+F 
programok megvalósítását. A nemzetközi tudományos és technológiai (TéT) kapcsolatokat segítő 
programok célja, a kutatók nemzetközi TéT hálózatokba és együttműködésekbe való 
bekapcsolódásának, szakmai fejlődésének elősegítése. 
 
Az EU együttműködést támogató programok hozzájárulnak az egyes nemzeti programok 
harmonizációjához, a hazai tudásbázis fejlődéséhez, a vállalkozói szféra, különösen a kis- és 
középvállalkozások piacképességének növeléséhez.  
 
Nemzetközi együttműködések jogcím keretében kerül kifizetésre XFEL (European X-Ray Free 
Electron Laser) 2013. évi tagdíja. 
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Alapkezelőnek átadott pénzeszköz cím 
 
Az Alap 7. címének 2013. évi kiadási előirányzati terve 1680,0 millió forint. 
 
A jogcímen kerültek megtervezésre az Alap kezelésével kapcsolatos kiadások. A támogatás 
kedvezményezettje az alapkezelésre kijelölt szerv (NFÜ). Mértéke az Alapról szóló törvény 
rendelkezéseivel összhangban nem haladhatja meg az Alap tárgyévi eredeti kiadási főösszegének 
4,5%-át, jelen esetben 3,29%. 
 
Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása cím 
 
Az Alap 24. címének 2013. évi kiadási előirányzati terve 600,0 millió forint. 
 
Magyarország az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban a 224/2003. 
(XII. 13.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján vesz részt.  
 
A cím célja az európai űrkutatási programokban való magyar részvétel finanszírozása. A befizetés 
tagdíj jellegű, melynek 97%-a visszapályázható. Azonban a tagdíjfizetés közvetlen ellentételezéssel 
nem jár, a befizetés és az elnyert összegek között korreláció nem áll fenn. 
 
2013. évi forrás terhére a PECS tagdíj 2013. évi tagdíja kerül kifizetésre. 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 
 

Alap felett rendelkező Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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LXXI.  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI  ALAP 
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1. A Nyugdíjbiztosítási Alap 2013. évi költségvetését meghatározó legfontosabb 
tényezők 

A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap (továbbiakban Ny. Alap) költségvetése a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetésével összefüggő – a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt – feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat 
tartalmazza.  

Az Ny. Alap költségvetése a Konvergencia Programban meghatározott célokkal és 
megvalósítandó feladatokkal, a 2013. évi költségvetési törvény készítéséhez kiadott 
Tájékoztatóban foglaltakkal összhangban, valamint a makrogazdasági paraméterek 
figyelembe vételével került megtervezésre. 

2013. évben – a bázisévben megvalósult profiltisztítással összefüggésben - az Ny. 
Alap költségvetése a Nyugellátások kiadásai között az Öregségi nyugdíj, a 
Hozzátartozói nyugellátás, a Szolgálatfüggő nyugdíjak, valamint Egyszeri segély 
kiadásainak fedezetét biztosítja.  

A nyugdíjrendszer átalakításának részeként - a magán-nyugdíjpénztárak kötelező 
jellegének megszüntetésével összefüggésben - 2012. január elsejétől minden biztosított 
a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe fizeti az egyéni nyugdíjjárulékot.   

A nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek kiemelt feladata 2013-ban a jogszabályok 
által meghatározott feladatok zavartalan, folyamatos és magas színvonalú ellátása. 
Ehhez a 2013. évi költségvetésben szereplő működési forrásokat vehetik igénybe.  

Az Ny. Alap 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 2 874 464,2 
millió forint, tervezett egyenlege „0” szaldós. (A kiegyensúlyozott költségvetés 
készítésének követelményét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja 
elő.)  

Az Ny. Alap 2013. évi költségvetésének makrogazdasági és jogszabályi 
feltételrendszere 

A 2013. évi költségvetés készítésénél az Ny. Alap bevételeit és kiadásait lényegesen 
befolyásoló makrogazdasági mutatóként a nemzetgazdaság 2013. évi 
feltételrendszerében a bruttó keresettömeg 5,1%-os és a fogyasztói árszínvonal 4,2%-
os növekedésének hatása került alapul vételre.  

A bevételek alakulását döntően a Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető 
része, valamint a Biztosított által fizetett egyéni nyugdíjjárulék összege határozza meg. 
A törvényjavaslat – a bázisévhez hasonlóan –  27%-os szociális hozzájárulási adóval 
számol, melynek 88,89%-a illeti meg az Ny. Alapot. Az egyéni nyugdíjjárulék 
mértéke is változatlan, 10%-os marad. A nyugdíjjárulék fizetés alá tartozó jövedelem 
összegének felső határa módosul, egy naptári napra jutó összege a 2012. évi 21 700 
forintról 22 560 forintra nő.  

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a alapján 
a nyugdíjemelés mértékénél a fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni, 
amelynek 2013. évi tervezett mértéke a költségvetési törvényjavaslatban 
meghatározottak alapján 4,2%.   

Az Ny. Alapot kezelő és a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert működtető Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban ONYF) és központi igazgatási 
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szervei működési kiadási előirányzatainak kialakításakor alapvetően a központi 
költségvetési szervekre előírt szabályok érvényesülnek.  

2. Az Ny. Alap 2013. évi bevételei 

 

1. Cím: A nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 

Az Ny. Alap bevételeinek döntő hányadát (terv szinten 96,7%-át) a Nemzeti Adó- és 
Vámhivataltól (a továbbiakban NAV) érkező Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot 
megillető része, valamint a Biztosított által fizetett egyéni nyugdíjjárulék összege 
képezi. Az adó- és járulékbevételek tervezésénél 5,1%-os bruttó keresettömeg 
növekedés, valamint – a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges 
munkabér-emeléshez kapcsolódó – 2013. évben igénybe vehető adókedvezmény 
hatása került figyelembe vételre. Az Ny. Alap költségvetésében az 1. alcím, valamint a 
2. alcím, 1. jogcímcsoport tartalmazza e bevételeket a következők szerint.  

1.  

2. Alcím: Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része 

3. Alcím: Biztosítotti nyugdíjjárulék  

 

                millió forint 

MEGNEVEZÉS 2013. évi 
előirányzat 

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része 1 944 903,5 

Biztosított által fizetett egyéni nyugdíjjárulék  824 096,1 
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3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások 

Az egyéb járulékok és hozzájárulások bevételi előirányzata 23 373,1 forint, a bevételi 
főösszeg 0,8%-a, amely a következő tételeket tartalmazza. 

            millió forint 

MEGNEVEZÉS 2013. évi 
előirányzat 

Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 405,0 

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 4 928,1 

NFA általi megtérítések 15 590,0 

Korkedvezmény-biztosítási járulék 1 450,0 

Egyéb járulékok és hozzájárulások összesen 23 373,1 

 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben szabályozott, 
megállapodás alapján fizetők járulékai tervezett előirányzata 1 405,0 millió forint. 
2008-tól kezdődően folyamatosan csökkent az új megállapodások száma, és – ezzel 
összefüggésben a 2008-2010. években – csökkent a fenti jogcímen érkező bevételek 
összege. 2011-ben ugyan több megállapodás szűnt meg, mint amennyi új megkötésre 
került, az e jogcímen érkező bevétel kis mértékben növekedett. 2012-ben a teljesítés 
várhatóan nem éri el az előirányzat összegét. 2013. évre – a várható teljesítést alapul 
véve – a bruttó keresettömeg növekedésének megfelelő összeg került tervezésre.  

Az Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher tervezett összege 4 928,1 millió forint. 
E járulék teljesítése az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 
8. §-a alapján történik, mely szerint a munkáltató – a munkaviszony minden naptári 
napjára – a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetében 500 forint, az alkalmi 
munka esetében pedig 1000 forint összegű közterhet fizet. A törvény 13. § (2) 
bekezdése szerint a közteher összegéből a NAV 91,8%-ot utal át az Ny. Alap részére. 

A START munkaprogram keretében foglalkoztatottak után – a vonatkozó 
jogszabályok alapján – a munkaadót a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető 
kedvezmény illeti meg. A kedvezmény összegét a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
megtéríti az Ny. Alap részére, melynek 2013. évi tervezett összege 15 590,0 millió 
forint.  

A Korkedvezmény-biztosítási járulék összege 1 450,0 millió forint. E járulékot az 
1997. évi LXXX. törvény szerint a foglalkoztató fizette a társadalombiztosítási 
járulékon, illetve 2012. évben a szociális hozzájárulási adó összegén felül, a – külön 
jogszabályban meghatározott – korkedvezményre jogosító munkakörben 
foglalkoztatottak után. Alapja megegyezett a Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék, 
illetve a Szociális hozzájárulási adó alapjával, mértéke pedig 13% volt. 2013. január 1-
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jétől e járulék megszűnik, de a 2012. december havi keresetekhez kapcsolódóan 2013. 
januárban e jogcímen még érkeznek bevételek az Ny. Alap részére. 

5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság 

E bevételi jogcím 2013. évi előirányzata 13 541,7 millió forint, amely a bevételi 
főösszeg 0,5%-a. A NAV-nál kezelt késedelmi pótlék, bírság bevételi számlákra 
befolyt összegből az Ny. Alapot a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló 1992. 
évi LXXXIV. törvény 13. számú melléklete alapján számított összeg illeti meg. 

6. Alcím: Költségvetési hozzájárulások 

                                                                                                                             
millió forint 

MEGNEVEZÉS 2013. évi 
előirányzat 

Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átvétel 57 186,8 

Költségvetési hozzájárulások összesen 57 186,8 

 

2013. évben 57 186,8 millió forint a Költségvetési hozzájárulások tervezett összege, 
amely a bevételi főösszeg 2,0%-a. Az adórendszer 2012. évi átalakításával 
összefüggésben a foglalkoztató 2013. évben is adókedvezményt vehet igénybe, 
amennyiben a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabér emelés 
2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe 
vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet szerinti béremelést 
végrehajtotta.  

7. Alcím: Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel 

kapcsolatos egyéb bevétel 

A 2013. évi előirányzat összege 9 500,0 millió forint. A jelzett összeg tartalmazza az 
Ny. Alapot megillető, kifizetett, de visszatérítendő, illetve visszatérülő ellátások, a 
jogalap nélkül felvett ellátások összegeit. 

3 Cím: Vagyongazdálkodás  

1. Alcím: Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kezelt, járuléktartozás fejében átvett 
vagyon-hasznosítás bevételeinek 2013. évi tervezett előirányzata 3,0 millió forint. 
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5. Cím: Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű 
előirányzatok 

A nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek működési célú bevételeinek 2013. évi 
előirányzata 1 860,0 millió forint. Az összegből a folyósított ellátások működési 
kiadásainak megtérítése államháztartáson kívülről 10,0 millió forint, államháztartáson 
belülről pedig, mint támogatásértékű működési bevétel 1 760,0 millió forint. A 
működési saját bevétel összege 90,0 millió forint, ebből az igazgatási szerveknél 30,0 
millió forint, a központi hivatali szervnél pedig 60,0 millió forint került tervezésre. 

3. Az Ny. Alap 2013. évi kiadásai 

2. Cím: Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 

1. Alcím: Nyugellátások 

Az Ny. Alap 2013. évi nyugdíjkiadási előirányzata tartalmazza a 2013. évi 
nyugdíjemelésre fordítandó többletkiadáson felül az automatizmusokból eredő 
többletkiadásoknak és az egyszeri segélynek a fedezetét.  

A 2013. évi januári nyugdíjemelés mértékét a hatályos nyugdíjtörvény alapján a  a 
fogyasztói árnövekedés  tárgyévre tervezett mértéke  határozza meg, amely a 
költségvetési törvényjavaslat szerint 4,2%. Ennek megfelelően  2013.  januárban a 
nyugellátásokat 4,2%-os mértékben szükséges emelni. 

A nyugdíjkiadások 2013. évi összegére növelően hat továbbá a létszámnövekedésből 
és az összetétel-változásból, cserélődésből eredő többlet.  

Az Ny. Alap 2013. évi nyugdíjkiadási előirányzata a főbb ellátási csoportoknál a 
következők szerint alakul: 

 

millió forint

Megnevezés 2013. évi előirányzat

Öregségi nyugdíj 2 261 774,1
Hozzátartozói nyugellátás 385 170,0
Szolgálatfüggő nyugdíj 130 020,0
Egyszeri segély 500,0
Nyugdíjellátások összesen 2 777 464,1 

 

A saját jogú nyugellátások 2013. évi kiadási előirányzata 2 391 794,1 millió forint. 
Ezen belül az öregségi nyugdíjak kiadása 2 261 774,1 millió forint, a szolgálatfüggő 
nyugdíjak kiadása 130 020,0 millió forint. 

A hozzátartozói nyugellátások 2013. évi előirányzata 385 170,0 millió forint. Ezen 
belül az árvaellátások összege 45 950,0 millió forint, az özvegyi nyugellátásoké pedig 
339 220,0 millió forint. 
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Egyszeri segély jogcímen 500,0 millió forint összeget tartalmaz az előirányzat. Ezen 
felül az Ny. Alap költségvetésének normaszöveg tervezete rögzíti, hogy – a 
nyugellátások előirányzatának megfelelő jogcímein történő elszámolással – 
méltányossági alapon történő nyugdíj-megállapításra 200,0 millió, méltányossági 
alapú nyugdíjemelésre pedig 700,0 millió forint használható fel az irányadó 
jogszabályi rendelkezések szerint. 

4. Alcím: Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

Az egyéb kiadások 7 450,0 millió forint előirányzati összege tartalmazza 
a nyugdíjfolyósítás és egyéb tevékenységek kiadásait. Ebből 6 200,0 millió forint a 
postaköltségek és 1 250,0 millió forint az egyéb kiadások összege.  

5. Alcím: Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére az E. Alapnak átadott 
pénzeszköz 

A társadalombiztosítási ellátások profiltisztításával összefüggésben a rokkantsági és 
rehabilitációs ellátások 2012. január elsejétől az E. Alap ellátási körébe kerültek. Ezzel 
összefüggésben az Ny. Alap 2013. évben 78 648,1 millió forint összeget ad át a jelzett 
ellátások fedezetéhez az Egészségbiztosítási Alap részére.  

3. Cím: Vagyongazdálkodás 

1. Alcím: Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás  

A Vagyongazdálkodás tervezett kiadási előirányzata 2013. évre összesen 3,0 millió 
forint. Az Ny. Alap már csak kis értékű vagyonelemmel rendelkezik. 

5. Cím: Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és  
központi kezelésű előirányzatok 

A nyugdíjágazat feladatainak ellátásához az alábbi működési erőforrások állnak 
rendelkezésre 2013. évben: 

                            millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel 

Ny. 
Alapból 

működésre 
átvett 

pénzeszköz 

Engedélyezett 
létszám 

fő 

Költségvetési szervek 10 899,0 1 860,0 9 039,0 1 460 

         Központi hivatali szerv 5 470,4 1 830,0 3 640,4 293 

         Igazgatási szervek 5 428,6 30,0 5 398,6 1 167 

 

Intézményrendszer összetétele: 

A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok 2011. január 1-jétől a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokba történő integrálódását követően a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok szakigazgatási szerveként működő nyugdíjbiztosítási igazgatóságok 
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szakmai irányítását az ONYF főigazgatója gyakorolja, míg költségvetésük már nem 
része az Ny. Alap költségvetésének. Az Ny. Alap fejezetébe sorolt költségvetési 
szervek: 

5.1 alcím Központi hivatali szerv  

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

5.2 alcím: Igazgatási szervek 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság 

Az intézmények által ellátandó feladatok: 

A Nyugdíjbiztosítási Alap kezelését és a nyugdíjágazat központi igazgatását az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság látja el.  

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a vonatkozó jogszabályokban feladat- és hatáskörébe 
utalt nyugdíjak, valamint nyugdíjszerű és egyéb ellátások elbírálását és/vagy 
folyósítását ellátó szerv.  

A Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság külön jogszabályban 
meghatározott elsőfokú nyugdíj-megállapítási feladat- és hatáskörrel, továbbá központi 
nyilvántartási és informatikai feladat- és hatáskörrel rendelkezik. 

A 2013. évi működési célú költségvetés tervezése során kiemelten érvényesítésre 
kerültek a takarékos gazdálkodás szempontjai. Ennek érdekében 2012. évben a 
központi hivatali szerv, valamint a központi igazgatási szervek között jelentős 
feladatátcsoportosításra került sor. A feladatátcsoportosítás következtében 
központosításra kerültek az épületek üzemeltetésével, az informatikai rendszerek 
folyamatos működtetésével, a készletek beszerzésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos 
előirányzatok.  

A 2013. évi működési célú költségvetés tervezésének alapja a Nyugdíjbiztosítási Alap 
fejezetébe tartozó költségvetési szervek számára a 1122/2012. (IV.25.) Korm. 
határozatban foglalt 137,7 millió forint összegű zárolás szerinti csökkentett bázis. 
Többlet előirányzatot a javaslat nem tartalmaz.  

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata a 2012. évivel azonos, 
5 527,0 millió forint. A csökkentés a dologi kiadásokat érintette, mivel a 2012. évben 
végrehajtott létszámcsökkentés előirányzatot érintő hatása (csökkenés) már a 2012. évi 
költségvetés elfogadása során érvényesítésre került. 

A kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összege 
1 441,0 millió forint.  

A dologi kiadások 3 746,9 millió forint előirányzatának kell fedezetet biztosítania az 
üzemeltetési és fenntartási kiadások mellett a központilag működtetett, az 
alapfeladatokat és az ügyvitelt támogató informatikai rendszerek, az alkalmazott 
szoftverek üzemeltetésével összefüggő kiadásokra, az eszközök karbantartására, az 
adatátvitel működtetésére, az eszközök bérletére, a szoftver követés éves szolgáltatás 
díjaira.  

Egyéb működési célú kiadásokra 3,0 millió forint áll rendelkezésre. 
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Az intézményi beruházások előirányzata  181,1 millió forint, mely az alaptevékenység 
ügyvitelét, feladatellátását támogató informatikai rendszer fenntartásához, valamint az 
ingatlanok állagmegóvási munkálatainak elvégzéséhez nyújt  fedezetet.  

Az ágazat 2013. évi engedélyezett létszáma, a 2012. évitől a kormányzati 
létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat által előírt, az ONYF 
és igazgatási szervei vonatkozásában 162 fővel kevesebb, összesen 1460 fő. 

Az 5. címen belül az alcímek előirányzatainak alakulása: 

• 5.1alcím: Központi hivatali szerv 

                            Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel 

Ny. 
Alapból 

működésre 
átvett 

pénzeszköz 

Engedélyezett 
létszám 

fő 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 

5 479,4 

 

1 800,0 

 

3 679,4 

 

351 

Változások jogcímenként:     

5.2. alcím átvett/átadott 
feladatok miatt 

128,7 30,0 98,7 -23 

Zárolás bázisba építése -137,7  -137,7  

Létszámcsökkentés    -35 

2013. évi javasolt 
előirányzat 

5 470,4 1 830,0 3 640,4 293 
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• 5.2 alcím: Igazgatási szervek 

                            Millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel 

Ny. 
Alapból 

működésre 
átvett 

pénzeszköz 

Engedélyezett 
létszám 

fő 

2012. évi törvényi módosított 
előirányzat 

 

5 557,3 

 

60,0 

 

5 497,3 

 

1 271 

Változások jogcímenként:     

5.2. alcím átvett/átadott 
feladatok miatt 

-128,7 -30,0 -98,7 23 

Zárolás bázisba építése     

Létszámcsökkentés    -127 

2013. évi javasolt 
előirányzat 

5 428,6 30,0 5 398,6 1 167 

 

Összességében az 5. cím Működési célú kiadások tervezett előirányzata 10 899,0 
millió forint, amely a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest 137,7 millió forinttal 
(1,2% - kal) kevesebb.  

 

 

Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 

 

 

Dr. Mészáros József 
főigazgató 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

a demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt 
hatásairól 

 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 22. § (3) bekezdés c.) pontja értelmében 
a költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtásakor az Országgyűlésnek tájékoztatásul be 
kell nyújtani  
 
• a Nyugdíjbiztosítási Alap (továbbiakban Ny. Alap) bevételeire és kiadásaira vonatkozó 3 

évre, valamint 
• a demográfiai folyamatokra és azok hatásaira vonatkozó 50 évre 
 
szóló előrejelzést. Jelen tájékoztatás ezen törvényi kötelezettség teljesítése. 
 
1. Az előreszámítás jellege – a korábbi évekhez hasonlóan – determinisztikus. A népesedési 
és aktivitási prognózisok, valamint a múltban megfigyelt kiválási gyakoriságok és ellátási 
jellemzők alapján készült a nyugellátásban részesülők számának előrejelzése. 
 
A számítás bemenő adatai, valamint feltételezései a következők: 
 

• demográfiai prognózisként a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi 
Kutatóintézete által készített népesedési előrejelzés 2005-ben készült alapváltozatát és 
az ehhez kapcsolódó gazdasági aktivitási prognózis középváltozata szerepel, amely 
értelemszerűen nem tartalmazza a Kormány népesedéspolitikai törekvései feltételezett 
hatásait; 

• a társadalombiztosítási nyugellátással kapcsolatos idősorok (létszám, átlagos ellátás, 
megoszlási adatok) 2012. előtti adatai az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
statisztikai adatgyűjtéseiből származó tényadatok, a profiltisztított adatok ezen 
idősorokból kiinduló becsléseken alapulnak; 

• munkaerőpiaci feltételezések tekintetében az előrejelzés azzal kalkulál, hogy 
számottevő foglalkoztatottság növekedés valósul meg; 

• a modell 2013-2016 közötti időszakra vonatkozó makrogazdasági paraméterei 
megegyeznek a benyújtott törvényjavaslat hátterét képező paraméterekkel; 

• a bevételek előrejelzése változatlan járulékmértékek feltételezésén alapul (ez érvényes 
a szociális hozzájárulási adó megosztási arányaira is); 

• a nyugdíjemelés feltételezett mértéke minden évben azonos a fogyasztói árnövekedés 
prognosztizált értékével. 

 
A demográfiai folyamatok legfontosabb elemei a törvény előírásainak megfelelően 2060-ig 
terjedően kerülnek bemutatásra, a bevételekre és kiadásokra, valamint az egyenlegre 
vonatkozó előrejelzés 2016-ig terjed. 
 
 
 
 

737



 
2. A modellből levonható legfontosabb következtetések az alábbiak. 
 
A 2010 és 2060 közötti időszak demográfiai folyamatainak egyik meghatározó jelentőségű 
sajátossága a népesség korösszetételének fokozatos átalakulása, az időskorú populáció 
arányának a növekedése. Az „öregedés” nagyjából a második évtized végéig minimális 
mértékű, 2010-ben a nyugdíjkorhatár feletti népesség aránya 20,3 %, ez 2020-ban 20,6 %. 
Ettől kezdődően a folyamat felgyorsul, 2030-ban a kérdéses arány 22,4 %, majd 10 év múlva 
26,2 %, és 2060-ban megközelíti a 33 %-ot. Ezzel párhuzamosan nagyjából hasonló trend 
érvényesül a nyugellátásban részesülők népességen belüli arányát illetően, 2020-tól 
kezdődően folyamatosan növekszik a szóban forgó arány, 2020-ban 22,3 %, ami 2030-ra 
közel két százalékponttal nő, és további monoton emelkedést követően a vizsgált időszak 
végén 33,2 % százalékot ér el (lásd az 1. számú táblázatot).  
 
A 2013-2016 közötti periódusban a Nyugdíjbiztosítási Alap tervezett költségvetése mindvégig 
kiegyensúlyozott. Az előreszámítások azt mutatják, hogy a járulék- és szociális hozzájárulási 
adóbevételek minimális mértékben nem fedezik a nyugellátások és az Egészségbiztosítási 
Alap rokkantsági és rehabilitációs ellátásainak részbeni fedezetére átadott együttes összeget, 
az így értelmezett különbség 2013-ról 2016-ra jelentősen csökken (lásd a 2. számú táblázatot). 
 
Budapest, 2012. június  
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1. táblázat

Demográfiai adatok, valamint a nyugellátásban részesülők várható létszáma

munka-
képes 

korúak*

nyugdíj-
korhatár 
felettiek

2010 9 992 6 148 2 029 2 681 20,3% 26,8%
2011 9 972 6 112 2 059 2 683 20,6% 26,9%
2012 9 952 6 068 2 096 2 325 21,1% 23,4%
2013 9 933 6 093 2 063 2 292 20,8% 23,1%
2014 9 913 6 111 2 030 2 229 20,5% 22,5%
2015 9 894 6 132 1 989 2 221 20,1% 22,5%
2016 9 875 6 136 1 964 2 245 19,9% 22,7%
2017 9 858 6 148 1 931 2 185 19,6% 22,2%
2018 9 841 6 150 1 913 2 210 19,4% 22,5%
2019 9 824 6 079 1 968 2 239 20,0% 22,8%
2020 9 808 6 017 2 017 2 191 20,6% 22,3%
2021 9 790 5 962 2 056 2 219 21,0% 22,7%
2022 9 771 5 926 2 078 2 240 21,3% 22,9%
2023 9 751 5 896 2 096 2 256 21,5% 23,1%
2024 9 730 5 872 2 108 2 270 21,7% 23,3%
2025 9 707 5 848 2 122 2 281 21,9% 23,5%
2026 9 683 5 831 2 129 2 288 22,0% 23,6%
2027 9 657 5 820 2 131 2 292 22,1% 23,7%
2028 9 631 5 806 2 135 2 297 22,2% 23,8%
2029 9 603 5 793 2 140 2 302 22,3% 24,0%
2030 9 575 5 778 2 146 2 308 22,4% 24,1%
2031 9 545 5 760 2 155 2 319 22,6% 24,3%
2032 9 515 5 731 2 175 2 336 22,9% 24,6%
2033 9 485 5 697 2 199 2 356 23,2% 24,8%
2034 9 454 5 664 2 223 2 375 23,5% 25,1%
2035 9 423 5 628 2 248 2 394 23,9% 25,4%
2036 9 392 5 594 2 270 2 412 24,2% 25,7%
2037 9 361 5 557 2 294 2 433 24,5% 26,0%
2038 9 330 5 517 2 320 2 460 24,9% 26,4%
2039 9 299 5 452 2 369 2 501 25,5% 26,9%
2040 9 268 5 379 2 424 2 542 26,2% 27,4%
2041 9 237 5 310 2 474 2 579 26,8% 27,9%
2042 9 207 5 246 2 520 2 612 27,4% 28,4%
2043 9 176 5 184 2 560 2 642 27,9% 28,8%
2044 9 146 5 125 2 596 2 668 28,4% 29,2%
2045 9 116 5 071 2 627 2 690 28,8% 29,5%
2046 9 085 5 021 2 653 2 708 29,2% 29,8%
2047 9 055 4 978 2 671 2 722 29,5% 30,1%
2048 9 024 4 938 2 686 2 734 29,8% 30,3%
2049 8 993 4 898 2 700 2 747 30,0% 30,5%
2050 8 962 4 853 2 719 2 763 30,3% 30,8%
2051 8 931 4 810 2 734 2 777 30,6% 31,1%
2052 8 899 4 772 2 746 2 789 30,9% 31,3%
2053 8 867 4 735 2 757 2 801 31,1% 31,6%
2054 8 834 4 698 2 768 2 814 31,3% 31,9%
2055 8 801 4 658 2 782 2 827 31,6% 32,1%
2056 8 768 4 618 2 796 2 839 31,9% 32,4%
2057 8 734 4 583 2 806 2 845 32,1% 32,6%
2058 8 699 4 552 2 812 2 848 32,3% 32,7%
2059 8 664 4 522 2 817 2 846 32,5% 32,8%
2060 8 564 4 495 2 819 2 840 32,9% 33,2%

*    A 18. életévüket betöltött, az öregségi nyugdíjkorhatárt az adott évben el nem érő személyek száma
**  2012-től profiltisztításra vonatkozó becsült adatok

Év

Népesség (ezer fő, év végén)

Nyugellátásban 
részesülők 
száma**         
(ezer fő)

A nyugdíjkor- 
határ felettiek 

aránya a 
népességhez 

A 
nyugellátásban 

részesülők 
aránya a 

népességhez
Összesen

Ebből:
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2. táblázat

Összes 
bevétel

                                       
Járulék-                        
bevétel**

Egyéb                                    
járulékok                            
és hozzá-                    
járulások

Költség-                         
vetési                         
hozzá-                           

járulások

Nyugdíj-                       
reform és              
Adósság-                     
csökkentő                    
Alapból                               

származó                          
bevétel                                  

Egyéb                                          
bevételek

Összes                     
kiadás

Nyugdíj-                               
kiadás

Rokkant-                    
sági, reha-            
bilitációs                          
ellátások                             

fedezetére                         
E.Alapnak                                

átadott                              
pénz-               
eszköz

Egyéb             
kiadások 

***

(MdFt) (MdFt) (MdFt) (MdFt) (MdFt) (MdFt) (MdFt) (MdFt) (MdFt) (MdFt) (MdFt) (MdFt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11=1-7  12=2-(8+9)

2010 2 915 2 226 130 535 - 24 2 918 2 888 - 31 -4 -662

2011 3 049 2 594 65 0 363 26 3 049 3 028 - 21 0 -434

2012**** 2 750 2 585 38 102 - 25 2 750 2 555 159 36 0 -129

2013 2 874 2 769 23 57 - 25 2 874 2 777 79 18 0 -87

2014 3 078 3 030 22 0 - 26 3 078 2 916 144 19 0 -30

2015 3 299 3 249 23 0 - 28 3 299 3 057 224 19 0 -32

2016 3 462 3 410 23 0 - 29 3 462 3 217 226 19 0 -33

*  A táblázat egész számokra kerekített értékeket tartalmaz
** Munkáltatói járulék/2012-től Szociális hozzájárulási adó + Biztosítotti nyugdíjjárulék
*** Az egyéb kiadásoknak a 2012. évben része a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz (közel 18 MdFt).
**** Előirányzati értékek

A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeinek és kiadásainak várható alakulása*

Év

Összes bevételen belül: Összes kiadáson belül:

Összes                                         
bevétel                                         
mínusz                                 
összes                                      
kiadás

Járulékbevé-             
tel  mínusz                              
nyugdíj-                  
kiadás és            

rokkantsági                          
rehabilitáci-            
ós ellátások                         
fedezetére                     
E. Alapnak                                     

átadott                                         
pénzeszköz
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Az Egészségbiztosítási Alap 2013. évi költségvetésének előirányzott bevételi 
főösszege 1 649 355,4 millió forint, kiadási főösszege 1 675 023,9 millió forint, a 
költségvetés egyenlege -25 668,5 millió forint. A költségvetési tervezés 
5,1 százalékos bruttó keresettömeg-növekedést, valamint 4,2 százalékos fogyasztói 
árnövekedést előrevetítő makrogazdasági paraméterek alapján történt. 

Bevételek 

Az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) bevételi előirányzata 
1 649 355,4 millió forint. 

1. Cím: Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 

1. Alcím: Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és 
munkáltatói egészségbiztosítási járulék 

2. Alcím: Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 

A figyelembe vett makrogazdasági paraméterek és jogszabályi változások alapján a 
2013. évi szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része, és a biztosítotti 
egészségbiztosítási járulékbevétel együttes tervezett összege 741 785,8 millió forint, 
amely az összes bevétel közel 45,0 százalékát teszi ki. A törvényjavaslat a bázisévhez 
hasonlóan 27 %-os szociális hozzájárulási adóval számol, melynek 7,41 %-a illeti meg 
az E. Alapot. A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke 7 %. 
Ezen belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 %, a pénzbeli 
egészségbiztosítási járulék 3 %. 

3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások 

Az egyéb járulékok és hozzájárulások 2013. évi együttes összege 44 281,0 millió 
forint. Ezen előirányzaton belül meghatározó tétel a munkáltatói táppénz hozzájárulás 
14 821,0 millió forintos előirányzata, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulék, 
amelynek tervezett összege 27 710,0 millió forint. 2013. évben a nem biztosítottak (pl. 
a nagykorú eltartottak) és a kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) vállalkozók 
által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék összege a tervezett infláció 
mértékével emelkedik.  

4. Alcím: Egészségügyi hozzájárulás 

A kizárólag százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás összege 2013. évben 
103 791,0 millió forint, amely az összes bevétel 6,3 százalékát teszi ki. A tervszám 
kialakításakor a 2012. évben bevezetett szabálymódosítások kerültek 
figyelembevételre. 

5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság 

A késedelmi pótlék és bírság 2013. évi előirányzata 3 900,0 millió forint.  
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6. Alcím: Költségvetési hozzájárulások 

A költségvetési hozzájárulások alcím 2013. évre tervezett együttes összege 
617 922,9 millió forint, a bevételek 37,5 százaléka. A bevétel döntő része az ún. 
„nemzeti kockázatközösségből” származik, amelynek keretében a költségvetés járulék 
címén pénzeszközt ad át az Egészségbiztosítási Alap számára (327 571,0 millió forint) 
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 26. § (5) bekezdésében 
meghatározott személyek után (pl.: nyugdíjasok, GYES-GYED-ben részesülők, 
fogvatartottak, szociálisan rászorulók, stb,). 

További jelentős tétel a Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett 
pénzeszköz 260 951,9 millió forint összegű előirányzata. 

Új jogcímként jelenik meg a Baleseti adó kiesés miatt átvett pénzeszköz 
24 000,0 millió forint összegű előirányzata, amely összefügg a baleseti adó 
megszűnésével. 

Az alcím tartalmazza még az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos 
5 400,0 millió forint összegű költségvetési hozzájárulást.  

7. Alcím: Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 

2013. évben az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím 
előirányzatainak együttes összege 58 587,0 millió forint.  

Az alcímen belül található a terhesség-megszakítás egyéni térítési díja 610,0 millió 
forint összeggel, a baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 4 700,0 millió forintos 
előirányzata, a kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 1 500,0 millió forintos 
előirányzata, illetve az egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 375,0 millió forintos 
bevételi előirányzata.  

Az alcím tartalmazza továbbá: 

− a szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetéseket (9 000,0 
millió forint), melyek a támogatás-volumen szerződésekből származó 
bevételek,  

− a folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetéseket és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételeket 
(21 000,0 millió forint), amelyek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben 
meghatározott befizetések.  

A bevételeket csökkenti, hogy a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások után a 
gyártók/nagykereskedők engedményeket vehetnek igénybe a biztonságos és 
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 
36. §-a alapján. Továbbá, figyelembe kell venni, hogy a Széll Kálmán 
Intézkedési Tervek alapján  egyes termékkörök átkerültek a tételes 
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finanszírozási körbe, így szűkül azon termékek köre, amelyre vonatkozik a 20 
%-os gyártói befizetés, illetve támogatásvolumen-szerződésekből eredő 
befizetés. További bevételcsökkenést eredményez a gyógyszerkassza 
nagymértékű csökkentése, valamint az orvoslátogatók számának feltételezett 
változása (leépítése).  

− A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény szerinti 
népegészségügyi termékadót 20 000,0 millió forint nagyságban. 

Ezeken túl a nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése jogcím-csoport 
együttes összege 1 402,0 millió forint, amely tartalmazza az EU és nem EU 
tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokból keletkező bevételeket (EGT tagállamokból 
és kétoldalú szerződés alapján más országokból érkező biztosítottak ellátásának 
kiszámlázása). 

8. Alcím: Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett 
pénzeszköz 

Külön alcímként jelenik meg a Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. 
Alaptól átvett pénzeszköz 78 648,1 millió forint összegű előirányzata, amely a jelzett 
ellátások fedezetéül szolgál. 

Kiadások 

Az egészségbiztosítási ellátások kiadásainak 2013. évi előirányzata 1 675 023,9 millió 
forint, mely az alábbi tételeket tartalmazza: 

2. Alcím: Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 

Az Egészségbiztosítási Alap 2013. évi pénzbeli ellátásai összesen 548 014,3 millió 
forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 32,7 százaléka. A pénzbeli ellátások 
előirányzata: 

• a terhességi-gyermekágyi segély (40 165,0 millió forint), 

• a táppénz (61 500,0 millió forint), 

• a betegségekkel kapcsolatos segélyek (1 850,0 millió forint), amely az egyszeri 
segélyből (450 millió forint) és a külföldi gyógykezelésekből (1 400 millió forint) 
áll, 

• a kártérítési (916,0 millió forint) és baleseti (8 618,0 millió forint) járadék, 

• a gyermekgondozási díj (95 365,3 millió forint), 

• a rokkantsági és rehabilitációs ellátások 339 600,0 millió forint összegű  

fedezetét tartalmazza. 

 

745



A pénzbeli ellátásokon belül a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély és a 
gyermekgondozási díj tervszámainak kialakításánál a bruttó átlagkereset előző évi 
növekedése, a naturális mutatók várható változásai kerültek figyelembevételre. 

A rokkantsági, rehabilitációs ellátások tervezése a 2012. évi várható teljesítésen, 
valamint a 2013. évi ellátás emelés kiadásnövelő és a felülvizsgálatok várható 
megtakarító hatásán alapul. 

3. Alcím: Természetbeni ellátások 

Az Egészségbiztosítási Alap 2013. évi természetbeni ellátásainak kiadásai összesen 
1 110 010,2 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 66,3 százaléka. 

Gyógyító-megelőző ellátás 

A gyógyító-megelőző ellátások 2013. évi finanszírozására meghatározott keretösszeg 
833 506,2 millió forint, mely 8 599,8 millió forinttal több, mint a 2012. évi eredeti 
előirányzat összege.  

A gyógyszer méltányossági körből történő forrás-átcsoportosítást követően az ultra 
ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek fedezeteként 3 600,0 millió forint 
áll majd rendelkezésre a gyógyító-megelőző ellátásoknál a célelőirányzatokon belül a 
Méltányossági alapon történő térítések előirányzatában. Tekintettel arra, hogy olyan 
készítményekről van szó, melynek társadalombiztosítási befogadása, továbbá a Ritka 
Betegségek Nemzeti Terv, és az európai uniós közös irányelvek kidolgozása is még 
folyamatban van, ezeknek a készítményeknek a finanszírozása csak egyedi 
méltányossági eljárás keretében biztosítható. A nemzeti és uniós eljárások 
eredményének függvényében leghamarabb 2014. évben lehet realitása a készítmények 
„normál” társadalombiztosítási eljárás keretében való finanszírozása. 

A kritikus gazdálkodási helyzetbe került egészségügyi szolgáltatók anyagi 
megsegítésére, a Működési költségelőleg soron továbbra is kamatmentesen, tárgyévi 
visszafizetési kötelezettség mellett nyújtható 1 000,0 millió forint áll rendelkezésre.  

Alapellátás 

Kiemelt szempont, hogy az alapellátás minőségi, emberközpontú és minden 
állampolgár számára hozzáférhető legyen, továbbá fejleszteni szükséges a család-
orvosi praxisok finanszírozását és megőrizni annak reálértékét. 

A háziorvosi ellátásban a teljesítménydíjazás alapját meghatározó indikátor 
(minőségbiztosítási) rendszer működését 2013. évben is külön díjazás segíti. Az 
indikátorrendszer célja, hogy az egyes praxisok tevékenysége között szakmai alapon 
tegyen különbséget; értékeli a háziorvos prevenciós, szűrési és gondozási 
tevékenységét, gyógyszerrendelési szokásainak egy részét, valamint "kapuőri" 
szerepének hatékony működését is vizsgálja. 
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Az alapellátás rendszerének erősítését szolgálta a 2011. év utolsó negyedévében 
ismételten bevezetett új eszköz-támogatási rendszer, mely a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra terjedt ki. 
A támogatási igények benyújtására 2012. május 31-ig volt lehetőség, viszont a már 
megkötött szerződések alapján a támogatási összegeket maximum 30 hónapon keresztül 
folyósítania kell az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak. Ennek 2013. évi fedezetére 
4 208,0 millió forint áll rendelkezésre a célelőirányzatok jogcímen.  

A mentés előirányzata 500,0 millió forint  többletforrást tartalmaz a 2012. évi 
előirányzathoz képest. A TIOP 2.2.1. projekt keretében az Országos Mentőszolgálat 
jelentős fejlesztéseket hajtott végre a hálózatának fejlesztésében, melyhez 
kapcsolódóan az ellátási színvonal emelkedésével párhuzamosan a működési költségek 
is jelentős mértékben emelkednek, továbbá a betegszállítás irányításának átvételéből is 
többletfeladatok adódnak. 

Szakellátás 

Az Összevont szakellátás a jogcímcsoport feladataiban és összegszerűségében is 
kiemelkedő helyet foglal el. A járóbeteg szakellátás stratégiai szerepének erősítése kiemelt 
feladat jövőre is, mivel ezzel biztosítható a lakosság közeli definitív ellátás, illetve teret ad 
az egynapos beavatkozásoknak, valamint tehermentesíti a kórházi ellátást. Mindez a 
várólisták hosszának csökkentéséhez is hozzájárul. A finanszírozás javításával kell elérni, 
hogy a járóbeteg-ellátás működőképessége és fejlesztése biztosítva legyen.  

Az Összevont szakellátás előirányzata 622 016,4 millió forint 2013-ban, amely 4 335,8 
millió forinttal több a 2012. évi eredeti előirányzat összegénél. Az előirányzat tartalmazza 
a 2012. évben végrehajtásra kerülő ágazati bérfejlesztés fedezetére rendelkezésre álló 
30 550,0 millió forintot. 

A járóbeteg és a fekvőbeteg szakellátásban az évek óta elmaradt fejlesztések részben 
történő pótlására, valamint a jövő évben belépő és többletkapacitási igényt jelentő 
fejlesztések (új zöld mezős beruházások, új szakrendelők) és egyéb, részben a 
struktúraátalakításhoz kapcsolódó fejlesztésekkel összefüggésben befogadott 
többletkapacitások finanszírozásának fedezetére az összevont szakellátáson belül 
együttesen 4 500,0 millió forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre. 

A fejlesztési forrásokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

millió forint 

Járóbeteg szakellátás 2 000,0 

Aktív fekvőbeteg szakellátás 2 200,0 

Krónikus fekvőbeteg szakellátás 250,0 

Speciális finansz. szakellátás 50,0 

Összesen: 4 500,0 
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Az EuroTransplathoz történő csatlakozásból (2012-ben még korlátozott csatlakozás 
történt) adódóan 200,0 milliós forint többletforrás áll rendelkezésre a Speciális 
finanszírozású fekvőbeteg szakellátás előirányzatán, valamint a kapcsolódó 
laboratóriumi szolgáltatások miatt 40,0 millió forint  a laboratóriumi ellátás 
előirányzatán. A laboratóriumi ellátások 2012. évi szintrehozására 64,0 millió forint, 
az ellátórendszer tervezett fejlesztése miatt 60,0 millió forint többletforrás bevonásával 
összességében a Laboratóriumi ellátások előirányzata 164,0 millió forinttal 
emelkedik 2013-ban.  

Az Összevont szakellátáson belül további 2 760,0 millió forint szolgál a Speciális 
finanszírozású fekvőbeteg szakellátásnál szükséges szintrehozásra. 

Gyógyszertámogatás 

A gyógyszertámogatás jogcím-csoport jogcímei előirányzatának együttes összege 
197 981,0 millió forint. Ezen belül az egyes jogcímek előirányzatai a következők 
szerint alakulnak:  

Gyógyszertámogatás kiadásai:  157 981,0 millió forint  

Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás:  10 000,0 millió forint  

Gyógyszertámogatás céltartalék:  30 000,0 millió forint   

A gyógyszerkassza 2013. évi előirányzatára vonatkozóan a tervezett intézkedések 
(Széll Kálmán Terv, 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat) hatásai érvényesülnek.  

A speciális beszerzésű gyógyszerkiadás soron jelenleg 1 indikáció, a veleszületett 
vérzékenység kezelése található. A 2013. évi speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 
előirányzata megegyezik az előző évi összeggel, tekintettel arra, hogy a faktor ellátás 
kellően magas szintű. 

A gyógyszertámogatás céltartalék előirányzatának összege megegyezik a bevételi 
oldalon található, a gyógyszergyártók befizetéseire vonatkozó előirányzat összegével, 
mely 2013 során 30 000,0 millió forint. 

2013-ra vonatkozóan a Széll Kálmán Terv előírta az egyedi méltányossági támogatás 
fokozatos átalakítását, amelynek eredményeképpen a méltányossági 
gyógyszertámogatási kiadás előirányzat megszüntetésre kerül. Annak érdekében, hogy 
a jelentősen kisebb volument kitevő off-label és egyedi import készítmények 
finanszírozása megtörténhessen, e célra 1 300,0 millió forintot tartalmaz a 
Gyógyszertámogatás kiadásai előirányzat. 

Gyógyászati segédeszköz támogatás 

A gyógyászati segédeszközök támogatásának 2013. évi tervezett előirányzata 
43 313,0 millió forint, amelynek jogcímenkénti bontása az alábbiak szerint alakul: 

• kötszertámogatás 4 800,0 millió forint, 
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• a gyógyászati segédeszközkölcsönzés támogatása 300,0 millió forint, 

• az egyéb gyógyászati segédeszközök támogatásának előirányzata 38 213,0 millió 
forint. 

A 2013. évi előirányzat az ezévi várható teljesítés és a 2012. év során bevezetendő 
megtakarítást célzó intézkedések figyelembevételével került megállapításra. 

Egyéb természetbeni ellátások 

A Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatásának 2013. évi előirányzata 
4 200,0 millió forint, míg anyatej-ellátásra 200,0 millió forint áll rendelkezésre. A 
2013. évi előirányzat az ezévi várható teljesítés figyelembevételével került 
megállapításra.  

Az utazási költségtérítés 2013. évi előirányzata 4 800,0 millió forint. 

A nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő ellátások 2013. évi 
előirányzat összesen 5 610,0 millió forint, amely az alábbi jogcímeket tartalmazza: 

• az EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokat (5 200,0 millió forint; a 
Magyarországon ellátott EGT tagállamból érkezett biztosítottak ellátásának díja, 
valamint a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyfürdő támogatási díjak 
összegét, valamint a magyar biztosítottak EGT tagállamokban E jelű 
formanyomtatvány átadása mellett történő ellátása nyomán felmerülő 
költségtérítések összege);  

• a nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokat (190,0 millió forint; kétoldalú 
egyezmények alapján térítés a külföldi biztosítóknak, valamint a finanszírozási és 
támogatási díjak kifizetése a hazai egészségügyi szolgáltatóknak); 

• a külföldi sürgősségi gyógykezeléseket (220,0 millió forint; a harmadik állam 
területén tartózkodó magyar biztosított által külföldön igénybevett sürgősségi 
ellátások költsége a belföldi költség mértékéig, illetve valamennyi olyan EGT 
tagállamban nyújtott ellátás is idetartozik, amelyet a magyar állampolgárok 
megfelelő formanyomtatvány hiányában térítési kötelezettség mellett vettek 
igénybe). 

A Természetbeni ellátások céltartaléka 20 400,0 millió forint, amely a költségvetési 
törvény alapján év közben – a költségvetési folyamatok figyelembevételével – a 
gyógyító-megelőző ellátásokra, gyógyszertámogatásra és gyógyászati segédeszköz 
támogatásra használható fel. 

4. Alcím: Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 

2013. évre az egyéb kiadások együttes előirányzata 7 845,0 millió forint. A 
legjelentősebb tétel a gyógyszertárak juttatása 3 600,0 millió forintos előirányzata. 
Ezen túlmenően a jogcímcsoportba tartozik még a kifizetőhelyeket megillető 
költségtérítés (1 200,0 millió forint), a postaköltség (1 145,0 millió forint), az egyéb 
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kiadások (1 800,0 millió forint), amely magában foglalja az orvosspecifikus vények 
300,0 millió forintos előirányzatát, valamint a gyógyszergyártók ellentételezését 
szolgáló kiadás (100,0 millió forint).  

3. Cím: Vagyongazdálkodás  

Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodásból származó bevétel címen a 
2013. évi előirányzat 15,0 millió forint, amely megegyezik vagyongazdálkodási 
kiadások tervezett összegével.  

5. Cím: Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű 
előirányzatok költségvetése 

A 2013. évi kiadási előirányzat 9 139,4 millió forint, míg a bevétel 424,6 millió forint, 
amelyet 8 714,8 millió forint támogatás egészít ki.  

            millió forintban 

LXXII. Fejezet Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

Költségvetési szervek 9 139,4  424,6 8 714,8 1 435 

Fejezeti kezelésű 
előirányzatok  

0,0 0,0 0,0  

Központi kezelésű 
előirányzatok 

0,0 0,0 0,0  

 

A 2012. évi eredeti összkiadási előirányzathoz viszonyítva 2013-ra az előirányzat 
132,7 millió forinttal került csökkentésre. Ez 1,4 %-os csökkenést jelent. 

            millió forintban 

LXXII. Fejezet  Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett 
létszám (fő) 

2012. évi törvényi 
módosított előirányzat 

9 272,1 424,6 8 847,5 1 435 

Változások jogcímenként:     

egyéb változások (zárolás 
bázisba építése) 

-132,7  -132,7  

2013. évi javasolt 
előirányzat 

9 139,4 424,6 8 714,8 1 435 
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1. Alcím: Központi hivatali szerv 

            millió forintban 

Kiadás Bevétel Támogatás
Engedélyezett 

létszám 
(fő)

8 714,8 1 435
424,6

5 091,7

1 288,8
2 583,9

175,0
      Dologi kiadások
      Egyéb működési célú kiadások

Központi hivatali szerv

2013. évi előirányzat

Működési költségvetés

LXXII. Fejezet

      Személyi jutattások
      Munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó

 

Bevétel 

A saját bevételi előirányzat 2013. évi összege 424,6 millió forint. A legjelentősebb 
bevétel a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő 
tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a 
befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM 
rendelet szerint az OEP részére a gyógyszer befogadási eljárásért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjakból adódik. Fentieken túl bevételi forrást jelentenek a működési 
bevételek (alkalmazottak térítése, nyomtatvány értékesítésből származó bevételek, 
oktatási, gépi adatfeldolgozás, egyéb bevételek), továbbá a korábban folyósított 
munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülései. 

Kiadás 

A Központi hivatali szerv alcím kiadási előirányzata 9 139,4 millió forint. A tervezett 
2013. évi engedélyezett létszám 1 435 fő.  

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat alapján a Központi hivatali szerv esetében a 
személyi juttatás előirányzata nem változott a 2012. évi előirányzathoz képest. 

Ennek alapján a személyi juttatás előirányzata 5 091,7 millió forintban, a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 288,8 millió forintban került 
meghatározásra. 

 

Budapest, 2012. június 15. 
 
 
 
 
 

Dr. Sélleiné Márki Mária 
főigazgató 

Dr. Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter 
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