
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Miniszterelnökség 

  



 



 

 

 
I. A 2016. évi célok meghatározása, felsorolása  

A Miniszterelnökség a miniszterelnök munkaszervezete, előirányzatai a miniszterelnök és a 
miniszterelnök-helyettes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a 
Miniszterelnökségen működő államtitkárok feladatainak ellátásához szükséges 
feltételrendszert biztosítják.  
 
A miniszterelnök munkáját a Miniszterelnökség költségvetésének terhére foglalkoztatott 
miniszterelnöki biztosok, kormánybiztosok, miniszterelnöki megbízottak, valamint 
miniszterelnöki főtanácsadók és tanácsadók segítik. 
 
A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 
határozza meg.  A Korm. rendelet szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a 
kormányzati tevékenység összehangolásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért, a közigazgatás-fejlesztésért, a közigazgatás-szervezésért, a helyi 
önkormányzatok törvényességi felügyeletéért, az európai uniós ügyek koordinációjáért, az 
európai uniós források felhasználásáért, az agrár-vidékfejlesztésért, a közbeszerzésekért, az 
építésügyért, a kulturális örökség védelméért, a településfejlesztésért és településrendezésért, 
a területrendezésért, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért, a postaügyért, a 
társadalompolitika összehangolásáért, a tudománypolitika koordinációjáért, valamint a 
kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős tagja. 
 
A Miniszterelnökség biztosítja a miniszterelnök belföldi programjainak színvonalas és 
biztonságos előkészítését, megszervezését és lebonyolítását. A Miniszterelnökség 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 2016. évi intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatai e feladatok 
végrehajtásának pénzügyi hátterét biztosítják.  
 
A fejezet költségvetése elkülönítetten tartalmazza a Rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzatot, az Országvédelmi Alap és a Céltartalékok előirányzatot. Az előirányzatok 
felhasználásáról a Kormány dönt, kezelésük a Nemzetgazdasági Minisztérium feladata. 
 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2016-ban  

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 203 169,7 47 288,9 155 880,8 34 828 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  26 798,3 479,5 26 318,8 - 
Központi kezelésű előirányzatok 475 200,5 - - - 
 

 



 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

a)  az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid bemutatása, különös tekintettel 

a 2015. évi kormányzati szerkezetátalakításokra 

A Miniszterelnökség fejezetéből 2015. január 1-jei dátummal más fejezet besorolásába került 
a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, valamint a Nemzeti Innovációs Hivatal. 
A fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok feladatköre a területi 
államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 
1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozatban rögzítettek szerint módosul.  Az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 10. § (4a) bekezdése értelmében a Nemzetstratégiai Kutató Intézet, a 
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, a Nemzeti Örökség Intézete,  a 
VERITAS Történetkutató Intézet, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet és a Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal gazdasági szervezetének feladatait 2015. április 1. napjától a 
Miniszterelnökség mint irányító szerv látja el.  
b) az intézményrendszer összetétele, a címen belüli intézmények tételes felsorolása, az 

átlagos statisztikai állományi létszám feltüntetése 
1. cím Miniszterelnökség 1 602  
2. cím Információs Hivatal  
3. cím Nemzetstratégiai Kutató Intézet 100 
6. cím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 31  
7. cím Nemzeti Örökség Intézete 29  
8. cím VERITAS Történetkutató Intézet 26  
9. cím Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 101  
10. cím Magyar Nyelvstratégiai Intézet 20  
12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 31 705 
 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 1 790  

 Baranya Megyei Kormányhivatal 1 433  

 Békés Megyei Kormányhivatal 1 360  

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 356  

 Budapest Főváros Kormányhivatala 4 401  

 Csongrád Megyei Kormányhivatal 1 438  

 Fejér Megyei Kormányhivatal 1 327  

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 1 387  

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 1 744  

 Heves Megyei Kormányhivatal 1 145  

 Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal 1 336  

 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 1 001  

 Nógrád Megyei Kormányhivatal  841  

 Pest Megyei Kormányhivatal 2 656  

 Somogy Megyei Kormányhivatal 1 249  

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 1 816  

 Tolna Megyei Kormányhivatal 898  

 Vas Megyei Kormányhivatal 1 029  

 Veszprém Megyei Kormányhivatal 1 330  

 Zala Megyei Kormányhivatal 

 Az e-kártya megvalósításához kapcsolódó többletlétszám a tervezés 

későbbi ütemében kerül felosztásra 

1 068  

100 

13. cím Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 129 
14. cím Nemzeti Közszolgálati Egyetem 759 
15. cím Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

Központ 
296 

17. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal 30 



 

 

c) az intézményrendszer által ellátandó általános és 2016-os új feladatok bemutatása, az 

intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása. 

 
1. cím Miniszterelnökség 
 
A Miniszterelnökség feladata az állományába tartozó miniszterelnök, miniszterelnök-
helyettes, miniszter, államtitkárok, miniszterelnöki biztosok, helyettes államtitkárok, valamint 
a közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkavégzéséhez szükséges személyi, 
tárgyi és technikai feltételek biztosítása. Ezen felül a Miniszterelnökség biztosítja az állami 
vezetői státusszal nem rendelkező kormánybiztosok, valamint a központi államigazgatási 
szervek, valamint miniszterelnöki megbízottak működési feltételeit is. A Miniszterelnökség 
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, egy tizedessel 

Miniszterelnökség Kiadás Bevétel Támogatás 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 

2015. évi törvényi módosított előirányzat  28 182,9 6 256,3 21 926,6 1 602 
Változások     

1869/2014. (XII.31.) Korm. határozat FM-ME 
megállapodás +323,0 - +323,0  
EMMI-ME megállapodás a Nemzetközi 
Tudományos Diákolimpiai feladatok átadása -20,4 - -20,4  
NFM-ME megállapodás az egyes kiemelt 
jelentőségű budapesti beruházásokért felelős 
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 
1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat 
módosításából adódó feladat átadás -575,6 - -575,6  
Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés 
- Karmelita kolostor átépítése  -5 466,5 - -5 466,5  
Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés 
- 2000-s Korm. határozatok 2015. évi üteme -2 830,0 - -2 830,0  
Fejezeten belüli átrendezések -  Ásatási Bizottság 
átadásával összefüggő kiadások  átrendezése a 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ javára -2,2 - -2,2  

Bevételi előirányzatok változása -4 655,4 -4 655,4 -  

Fejezeti stabilitási tartalékba történő átrendezés -200,0 - -200,0  

Többletek     

Többlet minősített szerződések fedezetére 2.500,0  2.500,0  

2016. évi javasolt előirányzat 17 255,8 1 600,9 15 654,9 1 602 

 
2. cím Információs Hivatal 
 

Az intézmény javasolt költségvetési kiadása biztosítja a nemzetbiztonsági szolgálatokról 
szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) az Információs Hivatal számára 
meghatározott feladatok elvégzését. 

Az Nbtv.-ben meghatározott feladatok elvégzésével, a nyílt és a titkos információgyűjtés 
eszközrendszerével elősegíti a nemzetbiztonsági érdekek érvényesítését, ezáltal 
közreműködik az ország szuverenitásának biztosításában és alkotmányos rendjének 
védelmében. 

 

 



 

 

millió forintban, egy tizedessel 

 Információs Hivatal Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2015. évi törvényi módosított előirányzat 11 950,2 150,0 11 800,2 

Változások     

2016. évi bevételváltozás 40,6 40,6 - 

Fejezeti stabilitási tartalékba történő átrendezés -128,0  -128,0  

Többletek    

Többlet beruházási feladatok elvégzéséhez 1 000,0  1 000,0  

2016. évi javasolt előirányzat 12 862,8 190,6 12 672,2 
 

3. cím Nemzetstratégiai Kutató Intézet 
 

Az intézmény javasolt költségvetési kiadása biztosítja a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint a Kutatóintézet számára 
meghatározott feladatok elvégzését. 

A Kutatóintézet feladatai a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos 
eredményeinek, hagyományainak, valamint társadalmi és gazdasági helyzetének elemzése, 
kutatása azok koordinációja, valamint a társadalmi és gazdasági tér fejlesztése és a határokon 
átnyúló nemzeti összetartozás erősítése érdekében a magyarság nemzeti erőforrásainak 
kutatása, elemzése, azok koordinációja. 

millió forintban, egy tizedessel 

Nemzetstratégiai Kutató Intézet Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2015. évi törvényi módosított előirányzat 1 200,0 - 1 200,0 100 

Változások     

Fejezeten belüli átrendezés -200,0 -200,0 

2016. évi javasolt előirányzat 1 000,0 - 1 000,0 100 
 

6. cím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 
 

Az intézmény javasolt költségvetési kiadása biztosítja Rendszerváltás Történetét Kutató 
Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet által 
meghatározott feladatok ellátását az Intézet részére. 

Az Intézet feladatai keretében feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és 
történelmi előzményeit; bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi, 
politikai állapotát; feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket; 
elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját, átfogó képet ad a szomszédos országokban 
végbement rendszerváltás folyamatáról, továbbá elemzéseket készít a rendszerváltás 
hatásairól.  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és 
Archívum 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2015. évi törvényi módosított előirányzat 300,0 - 300,0 29 

Többletek     
Nemzetközi kapcsolatok bővítése 13,8  13,8 1 
Dokumentációs központ gyűjteményének 
bővítése, digitalizálás 24,7  24,7 1 
a mezőgazdasági és ipari események, 
privatizációs történetének és következményeinek 
vizsgálata 1,5  1,5  
2016. évi javasolt előirányzat 340,0 - 340,0 31 



 

 

7. cím Nemzeti Örökség Intézete 
 
Az intézmény javasolt költségvetési kiadása biztosítja a Nemzeti Örökség Intézete 
létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását 
az Intézet részére. 

Az intézet ellátja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működésének operatív és 
adminisztratív feladatait, a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív 
és ellenőrzési feladatokat; a nemzeti emlékhelyek használati terveinek előkészítésével és 
felülvizsgálatával, valamint a nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésével kapcsolatos 
feladatokat. 

millió forintban, egy tizedessel 

Nemzeti Örökség Intézete Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 321,8 4,2 317,6 29 
Változások      

2016. évi bevételváltozás 6,0 6,0 - - 

2016. évi javasolt előirányzat 327,8 10,2 317,6 29 

 
8. cím VERITAS Történetkutató Intézet 
 

Az intézmény javasolt költségvetési kiadása biztosítja VERITAS Történetkutató Intézet 
létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását 
az Intézet részére. 

Az Intézet feladata a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, 
valamint az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, a 
mai kor elvárásainak megfelelő, kutató, elemző ismeretterjesztő igényű, és a nemzettudatot 
erősítő céllal történő feldolgozása, továbbá a közösségi emlékezet és a reális, jól megalapozott 
nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása. 

millió forintban, egy tizedessel 

VERITAS Történetkutató Intézet Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2015. évi törvényi módosított előirányzat 260,0 - 260,0 26 
2016. évi javasolt előirányzat 260,0 - 260,0 26 

 
 
9. cím Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 
 

Az intézmény javasolt költségvetési kiadása biztosítja Eszterháza Kulturális, Kutató- és 
Fesztiválközpont létrehozásáról szóló 18/2014. (II. 13.) Korm. rendelet által meghatározott 
feladatok ellátását a Központ részére. 

A Központ feladata örökségvédelmi-múzeumi tevékenységek, örökségvédelmi-
műemlékvédelmi tevékenységek, valamint egyéb kulturális és művészeti tevékenységek 
ellátása, különösen a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény alapján. 

 

 

 



 

 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és 
Fesztiválközpont 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2015. évi törvényi módosított előirányzat 887,7 49,0 838,7 101 

Változások 

Fejezeten belüli átrendezések - a Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ terhére a 
fertőrákosi Püspöki palotával és kertjével 
kapcsolatos feladatok átadás-átvétele 
tekintetében 

+2,7  2,7 

 

2016. évi bevételváltozás 111,0 111,0 - 

Csökkentés -50,0  -50,0  

2016. évi javasolt előirányzat 951,4 160,0 791,4 101 

 
10. cím Magyar Nyelvstratégiai Intézet 
 

Az intézmény javasolt költségvetési kiadása biztosítja a Magyar Nyelvstratégiai Intézet 
létrehozásáról szóló 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az 
Intézet részére. 

Az Intézet feladata a magyar nyelvi örökség feltárása, a nyelv és az azzal összefüggésben a 
kultúra mélyebb megismerése, ápolása, gondozása, fejlesztése. 

millió forintban, egy tizedessel 

Magyar Nyelvstratégiai Intézet Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 133,3 - 133,3 13 
Többletek    

Többlet biztosítása az Intézet alapfeladataihoz +49,5  49,5 7 

2016. évi javasolt előirányzat 182,8 - 182,8 20 

 
12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 
 

Az intézmények javasolt költségvetési kiadásai biztosítják a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 
által meghatározott feladatok ellátását a Hivatalok részére. 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokba 2011. január 1-jével 14 területi államigazgatási 
szerv került integrálásra. Ugyanakkor továbbra is számos területi államigazgatási szerv 
működött önállóan, így részben fennmaradt a korábbi széttagoltság.  

A fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok feladatköre a területi 
államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 
1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozatban rögzítettek szerint módosul, ezzel az egyes területi 
államigazgatási szerveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integrálása 
valósul meg. 

Ezzel együtt a Kormány területi feladatai ellátása hatékonyságának és eredményességének 
növelése érdekében szükségessé vált a fővárosi és megyei kormányhivatalok belső 
integrációja is. A kormányhivatalokban a szakigazgatási szervre és törzshivatalra történő 
felosztása megszűnt. A belső integráció jelentős szervezeti módosulást okoz, mivel a vezetői 
szintek számának csökkentése és a szorosabb szakmai együttműködés érdekében az önálló 
szakigazgatási szervek és a törzshivatali szervezeti egységek integrált funkcionális és szakmai 



 

 

szervezeti egységekbe olvadnak össze. Ez lehetőséget nyújt a párhuzamos feladatellátás 
megszüntetésére, valamint a rendelkezésre álló szakemberek hatékonyságának növelésére.  

millió forintban, egy tizedessel 

12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és 
járási kormányhivatalok 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2015. évi törvényi módosított előirányzat 156 739,4 42 283,7 114 455,7 31 605 

Változások 

Fejezetek közötti átrendezés az FM-től az állami 
halgazdálkodási feladatokkal összefüggően +106,0  +106,0  

2016. évi bevételváltozás -801,5 -801,5 -  

Csökkentés -575,0 - -575,0  

Többletek     

Többlet biztosítása a Hivatalok alapfeladataihoz 500,0 - 500,0  
Többlet biztosítása az e-kártya megvalósításához 
kapcsolódó kormányablakok és okmányirodák 
többletlétszáma biztosításához 310,0 - 310,0 100 

2016. évi javasolt előirányzat 156 278,9 41 482,2 114 796,7 31 705 

 
 
13. cím Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
 

Az intézmény javasolt költségvetési kiadása biztosítja a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását a 
Hivatal részére. 

A Hivatal végzi a kormányzással és közigazgatással kapcsolatos hazai és nemzetközi 
kutatásokat, elemzéseket, a jogszabályban meghatározott vagyonkezelői feladatokat, továbbá 
pályázati és támogatáskezelési feladatokat. 

millió forintban, egy tizedessel 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 1 530,9 77,5 1 453,4 129 
Változások     

Csökkentés -100,0  -100,0  

2016. évi javasolt előirányzat 1 430,9 77,5 1 353,4 129 

 
 
14. cím Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 
Az intézmény javasolt költségvetési kiadása biztosítja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, 
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény által meghatározott 
feladatok ellátását az Egyetem részére. A felsőoktatási feladatokon túl az Egyetem ellátja a 
közigazgatási személyzet képzésével, továbbképzésével, a közigazgatási vezetőképzéssel, a 
kormánytisztviselői vizsgarendszerrel kapcsolatos egyes feladatokat. 

 

 

 

 

 



 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2015. évi törvényi módosított előirányzat 7 419,3 3 531,2 3 888,1 759 

Változások     

2016. évi bevételváltozás -431,2 -431,2 - 

Csökkentés -43,9  -43,9  

Többletek    

Bevételkiesés miatti többlettámogatás 431,2  431,2  

Ludovica főépület üzemeltetése 68,8  68,8  

2016. évi javasolt előirányzat 7 444,2 3 100,0 4 344,2 759 

 
 
15. cím Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 
 

Az intézmény javasolt költségvetési kiadása biztosítja a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) által meghatározott feladatok ellátását a Központ 
részére. 

A Központ ellátja a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény, valamint a 
Korm. rendeletben meghatározott, kulturális javakkal kapcsolatos hatósági és nem hatósági 
feladatokat, régészeti örökség védelmével és a műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatokat, 
vagyongazdálkodási és szolgáltatási tevékenységet lát el, ellátja a kezelésében lévő állami 
tulajdonú műemlékekkel, műemlék együttesekkel, műemléki értékekkel és régészeti 
lelőhelyekkel kapcsolatos feladatokat, továbbá a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos 
társadalmi együttműködés előmozdítása érdekében ellátott feladatokat, egyéb 
jogszabályokban meghatározott, kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Ellát 
a világörökséggel kapcsolatos feladatokat, tudományos feladatokat, továbbá kezeli, 
gyarapítja, nyilvántartja, kiállításokon, publikációkban és elektronikus úton közzéteszi 
gyűjteményeinek anyagát. 

millió forintban, egy tizedessel 

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 5 034,8 1 100,7 3 934,1 290 
Változások 

Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés 
– MNM NÖK-től átvett feladatokhoz kapcsolódó 
egyszeri beszerzések -150,0 - -150,0  

2016. évi bevételváltozás (a 2015. évre tervezett 
fordított áfa bevételének kivezetése) -433,2 -433,2 -  
Fejezeten belüli átrendezés a 30/1/43 Kulturális 
örökségvédelmi szakmai feladatok előirányzatra -0,7 - -0,7  

Fejezeten belüli átrendezés  - Ásatási Bizottság 
átadásával összefüggő kiadások  átrendezése az 
ME igazgatásától. +2,2 - +2,2  
Fejezeten belüli átrendezések -  az Eszterháza 
Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont javára a 
fertőrákosi Püspöki palotával és kertjével 
kapcsolatos feladatok átadás-átvétele tekintetében -2,7 - -2,7  
Kiemelt előirányzatok között módosításokhoz 
kapcsolódó létszámváltozás    6 

Csökkentés -50,0  -50,0  

2016. évi javasolt előirányzat 4 400,4 667,5 3 732,9 296 

 



 

 

 
17. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal 
 
Az intézmény javasolt költségvetési kiadása biztosítja a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról 
és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 
247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) által meghatározott 
feladatok ellátását a Hivatal részére. 

A Hivatal ellátja az érintett szervezetek kommunikációs feladatainak szakmai felügyeletét, 
amelyeket az érintett szervezetek társadalmi tevékenységük érdekében, feladatkörükben, 
valamint az elnyert uniós és központi költségvetési támogatások felhasználásával hajtanak 
végre. Az érintett szervezetek esetében koordinálja a kommunikációs feladataik 
megvalósítását, összehangolja a kommunikációs feladatokat biztosító szolgáltatásokat, 
véleményezi a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény szerinti éves összesített 
közbeszerzési terveknek a kommunikációs tárgyú szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó 
részeit. Központi beszerző szervezetként a Korm. rendelet szerint az érintett szervezetek 
nevében és javára lebonyolítja a kommunikációs feladatok ellátását biztosító 
közbeszerzéseket. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Nemzeti Kommunikációs Hivatal Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 439,7 - 439,7 30 
Változások 

Csökkentés -5,0  -5,0  

2016. évi javasolt előirányzat 434,7 - 434,7 30 

 
 



 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

 
30. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1. alcím Célelőirányzatok 

1. jogcímcsoport Kormányfői protokoll 

Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnöki és a miniszterelnök-helyettesi, valamint egyes 
kapcsolódó protokoll feladatok ellátásához kapcsolódó forrásokat. Az előirányzat 
felhasználása részben a Külgazdasági és 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. Az előirányzat szolgál a magas szintű külföldi delegációk 
magyarországi látogatásainak, valamint a miniszterelnök és a miniszterelnök-helyettes 
hivatalos külföldi utazásainak előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos járulékos 
költségek fedezetére is. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 500,0 - 500,0 
2016. évi javasolt előirányzat 500,0 - 500,0 

 
2. jogcímcsoport Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 

A Miniszterelnökség látja el a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes 
lakossági kommunikációs feladatokat. A feladat ellátását biztosító előirányzaton 
1.090,0 millió forint áll rendelkezésre. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 1 090,0 - 1 090,0 
2016. évi javasolt előirányzat 1 090,0 - 1 090,0 

 
3. jogcímcsoport Konzultációk kiadásai 

A Kormány továbbra is a lakossággal történő konzultációk alapján kívánja meghozni a 
sarkalatos döntéseket. A nemzeti konzultációk fedezete 600,0 millió forint összegben került 
megtervezésre.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 600,0 - 600,0 
2016. évi javasolt előirányzat 600,0 - 600,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. jogcímcsoport Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 

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.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 75,0 - 75,0 
Változások    

Csökkentés -0,8  -0,8 

2016. évi javasolt előirányzat 74,2 - 74,2 
 

7. jogcímcsoport A 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 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.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 600,0 - 600,0 
2016. évi javasolt előirányzat 600,0 - 600,0 

 

8. jogcímcsoport Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 
Alapítvány támogatása 

Az előirányzat kiadási összege fedezetet nyújt az Alapítvány tudományos céljainak 
megvalósítására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 100,0 - 100,0 
2016. évi javasolt előirányzat 100,0 - 100,0 

 

9. jogcímcsoport "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 

Az előirányzat kiadási összege fedezetet nyújt az Alapítvány társadalmi céljának 
megvalósítására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 50,0 - 50,0 
Változások    

Fejezeten belül átrendezés "Az Élet Menete" 
Alapítvány szakmai feladatainak támogatáshoz 20,0  20,0 

2016. évi javasolt előirányzat 70,0 - 70,0 



 

 

 

10. jogcímcsoport Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében 
közreműködő szervezetek támogatása 

Az előirányzat célja, fedezetet biztosítson az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 300,0 - 300,0 
2016. évi javasolt előirányzat 300,0 - 300,0 

 

17. jogcímcsoport Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és 
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 

Az előirányzat 58,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet a Közalapítvány 
támogatására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 58,0 - 58,0 
2016. évi javasolt előirányzat 58,0 - 58,0 

 

18. jogcímcsoport Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény 
Közalapítvány 

Az előirányzat 220,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet a Közalapítvány 
támogatására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 220,0 - 220,0 
2016. évi javasolt előirányzat 220,0 - 220,0 

 

19. jogcímcsoport Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 

Az előirányzat 150,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet az Alapítvány 
támogatására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 150,0 - 150,0 
2016. évi javasolt előirányzat 150,0 - 150,0 

 

 

 



 

 

 

32. jogcímcsoport Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője 

A 2016. évi Bocuse d'Or szakácsolimpia európai döntőjének budapesti megrendezése céljából 
614,8 millió forint összegben kerül sor támogatás biztosítására a Magyar Bocuse d'Or 
Akadémia Egyesület részére. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 301,6 - 301,6 
Többlet    

Bocuse d'Or szakácsverseny 2016. évi európai 
döntője 313,2 - 313,2 

2016. évi javasolt előirányzat 614,8 - 614,8 

 

37. jogcímcsoport Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás 

Az előirányzat az egységes elektronikus közműnyilvántartások (e-közmű) szabályozásáról 
szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok megvalósítását 
szolgálja. Az előirányzat a központi e-közmű felület folyamatos üzemeltetésének és 
fenntartásának költségeit, az adatszolgáltatók technikai és szakmai támogatásának költségeit, 
valamint az interface kapcsolat egyszeri kifejlesztésének költségeit finanszírozza. 

      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 266,0 - 266,0 
Változások  

Csökkentés -2,7  -2,7 

2016. évi javasolt előirányzat 263,3 - 263,3 

 
38. jogcímcsoport Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok 

Az előirányzaton megtervezett összeg az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 50. §-a szerint az épített környezet alakításának és védelmének 
pénzügyi eszközökkel történő támogatását szolgálja. Ezen túl az Építésügyi Dokumentációs 
és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet alapján ellátandó feladatok támogatására biztosít forrást. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 595,0 - 595,0 

Változások 

Csökkentés -6,0 -6,0 

2016. évi javasolt előirányzat 589,0 - 589,0 

 

 

 

 

 



 

 

39. jogcímcsoport Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus 
Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet, 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 a hivatkozott jogszabályok szerint 
ellátott feladatok finanszírozását biztosítja. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 150,0 - 150,0 

Változások 

Csökkentés -1,5 -1,5 

2016. évi javasolt előirányzat 148,5 - 148,5 

 
42. jogcímcsoport Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány támogatása 

Az előirányzaton megtervezett összeg felhasználásának célja a Közalapítvány, továbbá az 
általa fenntartott XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet és a Terror Háza Múzeum 
működésének és szakmai feladatainak biztosítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 510,0 - 510,0 
Változások    

A 2014. évre biztosított egyszeri többlettámogatás 
elvonása -310,0  -310, 
szakmai programok támogatása (pl. az 1956-os 
emlékév-programok)  1 490,0  1 490,0 

2016. évi javasolt előirányzat 1 700,0 - 1 700,0 
 

 

43. jogcímcsoport Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 

 
Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a 
kulturális örökség elemeinek védelmével, megóvásával, fenntartásával és bemutatásával 
kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat - - - 
Változások 

Fejezeten belüli átrendezése a 15. cím Forster 
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ előirányzatai terhére 0,7  0,7 
Fejezeten belüli átrendezés a 30/1/44. 
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 
jogcímcsoport terhére 40,0  40,0 

Csökkentés -0,4  -0,4 

2016. évi javasolt előirányzat 40,3 - 40,3 



 

 

 

 

44. jogcímcsoport Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 

Az előirányzat a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a magyarországi 
világörökségi helyszínek védelmével, megóvásával, fenntartásával kapcsolatos állami 
feladatok ellátását szolgálja. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 198,0 - 198,0 
Változások    

Fejezeten belüli átrendezés a 30/1/43. Kulturális 
örökségvédelmi szakmai feladatok 
jogcímcsoportra -40,0  -40,0 
Fejezeten belüli átrendezés a 30/1/48. Nemzeti 
emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 
jogcímcsoportra -16,6  -16,6 

Csökkentés -1,4  -1,4 

2016. évi javasolt előirányzat 140,0 - 140,0 
 

 

45. jogcímcsoport Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar jogállását, feladatát és hatáskörét a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény határozza meg. A Magyar 
Kormánytisztviselői Kar érdekképviseletet lát el a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával 
összefüggő ügyekben.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 50,0 - 50,0 
Többletek    

Többlet biztosítása a Magyar Kormánytisztviselői 
Kar alapfeladataihoz 20,0  20,0 

2016. évi javasolt előirányzat 70,0 - 70,0 
 

 
 
47. jogcímcsoport Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 

Az előirányzaton támogatást nyújt Magyarország a határai mentén, valamint Közép- és 
Délkelet-Európa egyéb államaiban, az önkormányzatok és a civil szféra által kezdeményezett, 
határon átnyúló együttműködésekhez.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 70,0 0,0 70,0 
2016. évi javasolt előirányzat 70,0 0,0 70,0 

 

 

 

 



 

 

 

48. jogcímcsoport Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 

Az előirányzat terhére kerül biztosításra a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény alapján a magyarországi nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, 
bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátása.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 33,4 - 33,4 
Változások 

Fejezeten belüli átrendezés a 30/1/44. 
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 
jogcímcsoport terhére 16,6 16,6 
Csökkentés -0,5  -0,5 

2016. évi javasolt előirányzat 49,5 - 49,5 

 
 
50. jogcímcsoport Határontúli műemlék-felújítási program 

A határon túli magyar épített örökségi feladatai ellátásához szükséges források biztosítása 
érdekében az előirányzaton 200,0 millió forint került megtervezésre. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 8,0 - 8,0 
Többletek    

Rómer Flóris terv szakmai programjai 192,0  192,0 

2016. évi javasolt előirányzat 200,0 - 200,0 

 

 

55. jogcímcsoport Területrendezési feladatok 

Az előirányzat 49,5 millió forint kiadási összege nyújt fedezetet a jóváhagyott 
területrendezési tervek alapján végrehajtandó egyes területrendezési feladatok támogatásához. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 50,0 - 50,0 
Változások    

Csökkentés -0,5  -0,5 

2016. évi javasolt előirányzat 49,5 - 49,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

57. jogcímcsoport Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának 
támogatása gazdasági társaságok részére   

Az előirányzat nonprofit gazdasági társaságok általános (működési, felhalmozási) 
költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai feladatok támogatásához biztosít 
forrást. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 2 314,1 - 2 314,1 
Változások     

Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés: 
- Csontváry kiállítás 

-50,0  -50,0 

Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés: 
- a Millenáris területén megvalósítandó mélygarázs 
és közösségi tér kialakításával összefüggő 
beruházás 

-1900,0  -1900,0 

Csökkentés -16,6  -16,6 
Többlet    

a Budavári Palota épületegyütteshez tartozó egykori 
főőrségi épület és Stöckl-lépcső újjáépítéséhez 
szükséges forrás biztosítása 

1 300,0  1 300,0 

2016. évi javasolt előirányzat 1 647,5 - 1 647,5 

 

 

58. jogcímcsoport Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása   

A kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli feladatainak 
ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek támogatása. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 3,7 - 3,7 

2016. évi javasolt előirányzat 3,7 - 3,7 

 

 

59. jogcímcsoport Közép-kelet európai regionális együttműködés 

Az előirányzat biztosítja a hagyományos közép-európai kapcsolatok új tartalommal való 
megtöltéséhez és annak kihasználásához szükséges költségek forrását, és az ezzel kapcsolatos 
kiadások, valamint az egyéb regionális kapcsolatok fenntartásához és fejlesztéséhez társuló 
kiadások finanszírozását.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 30,0 - 30,0 

2016. évi javasolt előirányzat 30,0 - 30,0 

 

 

 

 



 

 

 

 

60. jogcímcsoport Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos 
feladatok 

Az előirányzat célja a fővárosi és megyei kormányhivatalok év közben felmerülő, előre nem 
látható költségeinek biztosítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 1 000,0 - 1 000,0 
Változások    

Fejezeti stabilitási tartalékba történő átrendezés -250,0  -250, 
Csökkentés -10,0  -10,0 
2016. évi javasolt előirányzat 740,0 - 740,0 

 

63. jogcímcsoport Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és 
szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében 
vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek 
támogatására, valamint a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratában megjelölt 
célokkal összefüggő tevékenységek, programok, projektek finanszírozására.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 200,0 - 200,0 
2016. évi javasolt előirányzat 200,0 - 200,0 

 

66. jogcímcsoport Kormányablak program megvalósítása 

Az előirányzat célja a Kormányablak Program keretében kialakított kormányablakok 
üzemeltetése. 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 7 900,4 - 7 900,4 
Változások    

Fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések: 
BM-ME átadás 1076/2015. (II.25.) Korm. határozat 

-456,0  -456,0 

Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés -7 054,6  -7 054,6 
Csökkentés -3,9  -3,9 
2016. évi javasolt előirányzat 385,9 - 385,9 

 

69. jogcímcsoport EU utazási költségtérítések 

Az előirányzat forrást nyújt az Európai Unió tanácsi ülésein való részvétellel kapcsolatban 
felmerülő utazási költségek egy részének megtérítésére a Magyarország számára évente előre 
rögzített összeg erejéig.   

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat - - - 
Változások    

Fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések: 
KKM-ME átadás a 1198/2015. (III.31.) Korm. 
határozat alapján 

479,7 479,5 0,2 

2016. évi javasolt előirányzat 479,7 479,5 0,2 

 

 



 

 

 

 

70. jogcímcsoport A Magyar Foundation of North America támogatása 

Az előirányzat célja a „A Magyar Foundation of North America”  projektjeinek és 
működésének támogatása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat - - - 
Változások    

Fejezeten belüli átrendezések a 30/1/14. 
jogcímcsoportról a 1156/2015. (III.17.) Korm. 
határozat alapján 

612,4 - 612,4 

2016. évi javasolt előirányzat 612,4 - 612,4 

 

72. jogcímcsoport Építésügyi bontási feladatok 

Az előirányzat célja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 69. §-a 
szerinti, a járási építésügyi és építésfelügyeleti hatóság által elrendelt munkálatok 
költségeinek biztosítása, ha a végrehajtás elmaradása az állékonyságot, az életet és 
egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, és a végrehajtás önkéntes teljesítése, 
valamint a megelőlegezett költség behajthatósága nem várható. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat - - - 
Változások    

Csökkentés -1,5  -1,5 
Többlet jogcímenként    

Építésügyi bontási feladatok 150,0  150,0 
2016. évi javasolt előirányzat 148,5 - 148,5 

 

73. jogcímcsoport Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 

Az előirányzat fedezetet biztosít az IIAS Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Intézet, az 
EASTR Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete és az IHRA Nemzetközi Holokauszt 
Emlékezési Szövetség felé fennálló nemzetközi kötelezettségek teljesítésére. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat - - - 
Változások    

Fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések: 
IM-ME átadás  

11,9  11,9 

2016. évi javasolt előirányzat 11,9 - 11,9 

 

74. jogcímcsoport Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása 

Az előirányzat célja az egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása. 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat - - - 
Többlet    

Rumbach Sebestyén zsinagóga felújítás 1 000,0  1 000,0 
2016. évi javasolt előirányzat 1 000,0 - 1 000,0 

 



 

 

 

 

 

75. jogcímcsoport Nemzeti Hauszmann Terv 

A Kormány az 1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozattal a „Nemzeti Hauszmann-terv a budai 
Várnegyed megújításáért” címmel indított átfogó rekonstrukciós programot, melynek 
keretében a Palotanegyed és a Polgárváros nagyszabású rekonstrukciója valósul meg 
többlépcsős beruházásként. Ennek érdekében létrejött a Hauszmann Bizottság, mely a 
megújítási koncepció véleményezését és végrehajtását végzi. A Nemzeti Hauszmann-terv 
részeként született meg a 1837/2014. (XII. 29.) Korm. határozat, mely a Budavári Palotához 
kapcsolódó egykori lovarda rekonstrukciójáról, továbbá az 1066/2015. (II. 23.) Korm. 
határozat, mely a Hauszmann Alajos által tervezett Főőrségi épületet és a lovardát a Budavári 
Palota udvarával összekötő Stöckl-lépcső újjáépítéséről rendelkezik. A megújítási koncepció 
kiemelt részét képezi a Budavári Palota rekonstrukciója. Ennek munkálatai már a 2016. 
évben megkezdődnek, mely érinti a Palotában működő közgyűjtemények (pl.: Országos 
Széchenyi Könyvtár) elhelyezését. 
A 2016. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban tervezett 3.400,0 millió forint 
forrás az alábbi jelentősebb részfeladatok elvégzésének fedezetéül szolgál:  
– Akadálymentes feljárat építése a Palota útról a Stöckl-lépcső eléréséhez  
– Az E és az F épület nyaktag helyreállítása  
– Szent István Terem helyreállításának megkezdése  
– Ezen feladatok megvalósítását megelőzően előkészítő tevékenységként javasolt elvégezni a 

művészettörténeti kutatást, régészeti feltárás és dokumentációt, 3D-s felmérést, geodéziai 
felmérést, valamint statikai és geotechnikai szakvélemény készíttetését. 

– Ebből a forrásból biztosítható emellett az Országos Széchenyi Könyvtár költözésének 
előkészítése, hogy a teljes kiköltözést követően az OSZK által jelenleg elfoglalt 
palotarészek belső rekonstrukciója is megkezdődhessen.  

 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat - - - 
Változások    

Fejezeten belüli átrendezések a 30/1/40. 
jogcímcsoportról 

1 400,0  1 400,0 

Többlet    
Nemzeti Hauszmann Terv 2 000,0  2 000,0 
2016. évi javasolt előirányzat 3 400,0 - 3 400,0 

 

2. alcím Fejezeti általános tartalék 

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások 
finanszírozására nyújt fedezetet. 

  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 4 878,9 - 4 878,9 
Változások    

Fejezeten belüli átrendezés 480,0  480,0 
Fejezeti stabilitási tartalékba történő átrendezés -1 103,2  -1 103,2 
Csökkentés -481,7  -481,7 

2016. évi javasolt előirányzat 3 774,0 - 3 774,0 



 

 

 

3. alcím Határon túli magyarok programjainak támogatása 

1. jogcímcsoport Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 

Az előirányzat 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, amelyek a határon 
túli magyar szervezetek, közösségek fenn- és megmaradását biztosítják. 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 5 816,4 - 5 816,4 
Változások    

Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis 
csökkentés: Külhoni magyarok szakképzése -500,0  -500,0 
Fejezeti stabilitási tartalékba történő átrendezés -60,0  -60,0 
Csökkentés -340,0  -340,0 

2016. évi javasolt előirányzat 4 916,4 - 4 916,4 

 
 

5. alcím Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 

Az előirányzat biztosítja a fővárosi és megyei kormányhivatallal vagy annak jogelődjével 
szemben hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség 
ellentételezését. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 10,0 - 10,0 
2016. évi javasolt előirányzat 10,0 - 10,0 

 

6. alcím Fejezeti stabilitási tartalék 

A 2016. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (6) és (7) bekezdése értelmében a hiánycél 
tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti 
átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek 
költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezet által 
képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2016. október 1-ét megelőzően nem lehet 
felhasználni. 

  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat - - - 
Változások    

Fejezeten belüli átrendezés 1 741,2  1 741,2 
2016. évi javasolt előirányzat 1 741,2 - 1 741,2 

 

 



 

 

35. cím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

2. alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 

1. jogcímcsoport A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

 

1. jogcím Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya 2014 januárjában 
megállapodást kötött a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó 
együttműködésről, amely egyezmény a 2014. évi II. törvényben került kihirdetésre. 

Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletpolitikai 
célkitűzése, hogy elvégezze a paksi telephelyű új atomerőműi blokkok létesítésének 
előkészítésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. A tervezett összeg részben e 
feladatok kifizetéseit, a társaság tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokat, továbbá az 
atomerőművi blokkok létesítésével összefüggő költségeket is magában foglalja. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 28 166,0   
Többlet  84 909,0   

2016. évi javasolt előirányzat 113 075,0   

 

2. jogcím Az MFB Zrt. működésének támogatása 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 3. § (12) 
bekezdése az MFB Zrt.-nek az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból eredő 
2016. évi szervezeti működési költségeihez 400,0 millió forint került biztosításra.    

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 300,0   
Többlet  100,0   

2016. évi javasolt előirányzat 400,0   

 

2. jogcímcsoport Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások 

2. jogcím Az MFB. Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi 
képviseleti kiadások 

Az MFB. Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami vagyonhoz kapcsolódó tanácsadói, 
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások fedezetére 300,0 millió forint került biztosításra. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi módosított előirányzat 100,0   
Többlet  200,0   

2016. évi javasolt előirányzat 300,0   

 

 



 

 

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 

fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

 

Nemzeti Hauszmann Terv 

A „Nemzeti Hauszmann-terv a budai Várnegyed megújításáért” címmel indított átfogó 
rekonstrukciós program, melynek keretében a Palotanegyed és a Polgárváros nagyszabású 
rekonstrukciója valósul meg többlépcsős beruházásként. Ennek érdekében létrejött a 
Hauszmann Bizottság, mely a megújítási koncepció véleményezését és végrehajtását végzi. A 
Nemzeti Hauszmann-terv részeként született meg a 1837/2014. (XII. 29.) Korm. határozat, 
mely a Budavári Palotához kapcsolódó egykori lovarda rekonstrukciójáról, továbbá az 
1066/2015. (II. 23.) Korm. határozat, mely a Hauszmann Alajos által tervezett Főőrségi 
épületet és a lovardát a Budavári Palota udvarával összekötő Stöckl-lépcső újjáépítéséről 
rendelkezik. A megújítási koncepció kiemelt részét képezi a Budavári Palota rekonstrukciója. 
Ennek munkálatai már a 2016. évben megkezdődnek.  
 
A Nemzeti Hauszmann-terv első ütemének (2016-2018) keretében a budai Várnegyed és 
várlejtők fejlesztésére kerül sor. A terv az alábbi területek fejlesztését érinti, ezeken 
kezdődhet meg a részfeladatok tervezése-kivitelezése:  
– A Csikós udvar 
– A Palota körüli déli és keleti területek 
– A Szent György tér 
– A Királyi palota nyugati „F” épületszárnya és Oroszlános udvar fejlesztése 
– A Királyi palota keleti épületszárnyainak fejlesztése 
– A Királyi kertek revitalizációja, rekonstrukciója – Szarvas tér rendezése  
– A Polgárváros déli része – Dísz tér  
– A Polgárváros északi része, Bécsi kapu tér- Táncsics utca  
– A Polgárváros központja - Szentháromság tér  
 
Az I. ütem teljes költsége hozzávetőleg 55-60 milliárd forintra tehető.  A terv második üteme 
2019-2024 között valósul meg.  
 
A Nemzeti Hauszmann-terv megvalósítása lehetővé teszi a Várnegyed megújítását 
örökségvédelmi, kulturális, turisztikai szempontok érvényesítésével,  hozzájárul a városrész 
méltó kihasználtságához, ezáltal turisztikai vonzerejének növeléséhez és a kulturális élet 
fellendítéséhez. 
 

Paksi atomerőmű beruházás 

2016. évet követően is folytatódnak a beruházáshoz kapcsolatos feladatok. 




