
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Belügyminisztérium 

  



 



 
 

A Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) fejezet 2016. 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 BM fejezet a 2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium fejezet bázisán. A belügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet rögzíti. Eszerint a belügyminiszter – a 
kormányzati munkamegosztás alapján – felelős többek között az állampolgársági ügyekért, az 
anyakönyvi ügyekért, a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az e-
közigazgatásért, az élet és vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, a helyi 
önkormányzatokért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a  katasztrófák elleni 
védekezésért, a közbiztonságért, a közfoglalkoztatásért, a közigazgatási informatika 
infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, a köziratok kezelésének szakmai 
irányításáért, a közlekedésrendészetért, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a közterület-
felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a 
külföldre utazás szabályozásáért, a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a rendészetért, a szabálysértési 
szabályozásért, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért, a Szervezett Bűnözés Elleni 
Koordinációs Központ irányításáért, a terrorizmus elleni küzdelemért, a 
településüzemeltetésért, a vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, 
valamint a vízvédelemért. 

 
I. Célok meghatározása 

 
Rend- és közbiztonság 

A Kormányprogramban meghatározott célokkal összhangban a BM 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 (továbbiakban: TEK), a belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokra megalakult Nemzeti Védelmi Szolgálat 
(továbbiakban: NVSZ), valamint az Országos Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: 
ORFK) és alárendelt szervei, melyek együttesen, együttműködve látják el feladataikat.  

A Kormányprogram értelmében fokozott rendőri jelenlét szükséges minden magyar 
településen. A megfelelően képzett rendőrök létszámának növelése érdekében képzési 
koncepciót dolgozott ki a tárca.  

A Rendőrség feladata az Alaptörvényben meghatározott feladatok mellett a határforgalom 
ellenőrzése, a terrorizmus elleni küzdelem és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú ellenőrzés, valamint a 
bűncselekményekből származó vagyon visszaszerzése. 

A TEK-et 2010. szeptember 1-jével a Kormány 232/2010. (VIII. 19.) számú rendeletével 
hozta létre a terrorizmus elleni fellépés, a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és költségvetési 
források hatékonyabb, centralizáltabb felhasználása érdekében. 



 

A megújult rendészet harmadik pillére a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok 
ellátására a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata jogutódaként 2011-ben létrehozott 
NVSZ.  
 
Büntetés-végrehajtás 

A közrend és közbiztonság erősítését célzó Kormányprogram eredményeként a 
büntetőpolitikában bekövetkezett hangsúlyeltolódás – ún. három csapás törvény, a 
középmérték alkalmazása, illetve a közbiztonsági törvénycsomag – hatásai a fogvatartotti 
létszám folyamatos növekedését eredményezték. A 2014. évi átlaglétszám 18.204 fő volt, 
mely 2016. évben előre láthatóan eléri a 18.500 főt.  

A biztonságos őrzés feltételeinek megteremtése a Büntetés-végrehajtás szervezete 
(továbbiakban: 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 hozzájárul a Kormányprogramban is hangsúlyos közrend és közbiztonság 
erősítéséhez. Ezen prioritások kiemelésével, a férőhelybővítéssel párhuzamosan a büntetés-
végrehajtási intézetek európai színvonalra való felzárkóztatását tűzte ki célul az 1040/2011. 
(III. 9.) Korm. határozat, a benne meghatározott feladatok megvalósításának kezdő éve 2012 
volt. Ezt az irányt folytatja új elgondolásokkal, technikákkal a 2015. évtől hatályba lépő Bv. 
Kódex. 

Az állam büntetőhatalma gyakorlásának eszközeként, a bűnmegelőzésben és a közrend 
biztosításában végzett szerepe mellett, amelyet a jogszerű, szakszerű és emberséges 
fogvatartás megvalósításával biztosít a Bv. szervezet, jelentős szerep hárul rá a belső ellátás 
rendszerének működtetésében, bővítésében is. 

 
Polgári nemzetbiztonság 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (továbbiakban: AH) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) szerinti feladatai keretében ellátja a hatáskörébe tartozó 
személyek nemzetbiztonsági védelmét, illetékességi körében elvégzi a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső személyek nemzetbiztonsági ellenőrzési feladatait. A törvény 2015-től 
kiterjesztette a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá tartozók körét, és bevezette a felülvizsgálati 
eljárást. A felülvizsgálat keretében az AH az ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony 
fennállása alatt az érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkező 
személyeket is ellenőrizheti, hozzájárulva ezzel a korrupció feltárásához, leleplezéséhez a 
közszolgálatban. 

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, szolgáltatási 
és szakértői tevékenysége színvonalának javításával. 
 
Katasztrófavédelem 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi jogállású szervei 
(továbbiakban: BM OKF) feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a 
tűzvédelem szakigazgatását, valamint jogszabályban meghatározott esetekben első- és 
másodfokú katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi, piacfelügyeleti), 
vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat. 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 
CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat. tv.), valamint annak végrehajtásáról szóló 234/2011. 
(XI. 10.) Korm. rendeletben, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) 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. 

 
A Kormány az elvárt nagyobb és minőségi teljesítményért, a szigorú követelmény-
támasztásért, a különleges körülmények közötti szolgálatteljesítésért cserébe megfelelő 
ellentételezést kíván biztosítani a rendvédelmi ágazat hivatásos állományú tagjai részére. A 
hatékony, a kor kihívásainak megfelelni tudó és akaró apparátus működése, egyben a 
rendészet személyi állománya hosszú távú pályán maradásának ösztönzése érdekében 
kiszámítható, vonzó és a jelenleginél lényegesen magasabb bérszínvonalat eredményező 
életpálya modell folytatását a Kormány és a tárca kiemelt célnak tekinti. 
 
Menekültügy 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (továbbiakban: BÁH) célja 2016-ban az 
idegenrendészeti, menekültügyi feladatok hatékonyabb ellátása, a Magyarországra nehezedő 
migrációs nyomás jogszerű és hatékony kezelése, az illegális migráció kapcsán felmerülő 
biztonsági kockázatok kiszűrése, különös tekintettel a terrorfenyegetettségre, az ország 
biztonsági érdekeinek fokozott megóvása, ami szükségessé teszi az együttműködési feladatok 
továbbfejlesztését a rendvédelmi szervekkel. 2016-ban kiemelt feladatként jelentkezik a 
Magyarországra irányuló migráció szabályozott mederben tartása, a menedékjoggal való 
visszaélések visszaszorítása, megakadályozása mellett a nemzetközi védelem megfelelő szintű 
biztosítása a menekültek számára, valamint a menekültellátás színvonalának emelése. Kiemelt 
feladat továbbá a korábbi években elkezdődött migrációs hullám kezelése érdekében a 
befogadó intézményi rendszer bővítése és a menekültügyi őrizeti rendszer működtetése, 
valamint a hatósági munkavégzés feltételeinek javítása. A schengeni tagságból eredő 
feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében az idegenrendészeti tevékenység kiemelt 
területét képezi a vízumkiadással kapcsolatos hatósági tevékenység eredményesebb ellátása.  

A Kormányprogram alapján a Nemzeti Ügyek Kormánya a határon túl élő magyarságot is 
részévé kívánja tenni a Nemzeti Együttműködés Rendszerének. 

Az állampolgársági szakterület számára továbbra is kiemelt feladat a nemzetpolitikai 
célkitűzések végrehajtása érdekében az egyszerűsített honosítási, visszahonosítási eljárások 
gyors és ügyfélbarát, törvényes határidőben történő végrehajtása.  
 
Vízügy 

A vízügyi ágazat a BM irányítása alatt a vízgazdálkodási létesítmények üzemeltetési, 
fenntartási, fejlesztési feladatait látja el, valamint jelentős a szerepe a Start munkaprogram 
kiterjesztésében, működtetésében. 

A megfogalmazott szakpolitikai célok alapján az ágazat alapvető feladata az állami tulajdonú 
vízkárelhárítási létesítmények és a kapcsolódó infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése az 
árvízvédelem, belvízvédelem, vízminőségi kárelhárítás, jégvédelem és aszály elleni védelem 
területén. Elsődleges cél a védekezési feladatok ellátása, ugyanakkor megjelenik a preventív 
védekezési és a békeidős fejlesztési feladatok végrehajtása is. A védekezés keretén belül a 



 

2016. év kiemelt feladatát képezi a Duna menti állami kezelésű fővédvonalak fejlesztésének 
végrehajtása, az árvízi kockázati térképezés folytatása, a nagyvízi meder kezelési tervek 
elkészítése. 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 megelőzés keretében kell végrehajtani az integrált folyó- és tógazdálkodást, a dombvidéki 
vízrendezést, valamint a térségi vízszétosztás és vízhasznosítás területén jelentkező 
feladatokat. A vízügyi szervezeteknek továbbra is kiemelt célja a vízkészletek megismerését 
szolgáló vízgazdálkodási alapadatok gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása, melynek 
érdekében a szervezet vízrajzi monitoring rendszert tart fenn, üzemeltet és fejleszt, amely 
közel 8.000 üzemi és törzsállomást foglal magában napi szintű adatforgalommal. 

A vízgazdálkodási tevékenységet meghatározó vízrajzi adatbázist folyamatosan üzemeltetni 
és fejleszteni szükséges. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) 
működteti a Központi Vízügyi Adattárat (KVA). A 2016. év kiemelt feladatát képezi a térségi 
vízszétosztás fejlesztése, az aszály megelőzésében és kezelésében való részvétel, a vízhiányos 
időszakban kiemelten jelentkező öntözési problémák megoldása, az ehhez szükséges 
intézményi háttér megteremtése. 

A vízügyi ágazat részt vesz a vízgyűjtő gazdálkodási terv végrehajtásában, a terv aktuális 
felülvizsgálatában. A vízgyűjtő területi szintű állami érdeket képező vízgazdálkodási 
feladatokat a BM és a Földművelésügyi Minisztérium között meghatározott feladatmegosztás 
szerint a határvízi bizottságokon keresztül érvényesíti az ágazat. 

A térségi vízgazdálkodás keretében a vízügyi igazgatóságok – közvetve az OVF – felügyelik 
a vízitársulatok munkáját, és együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási 
feladatok megoldásában.  

 
Közigazgatási alapnyilvántartások 

A közigazgatási alapnyilvántartások feladatait a BM irányítása alatt álló Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEK KH) látja el. A 
KEK KH feladata többek között az állampolgárok személyi, lakcímre vonatkozó, 
szabálysértési, bűnügyi, bírósági nyilvántartások vezetése, a közúti közlekedés nyilvántartása, 
továbbá a közigazgatási informatikai szolgáltatások korszerűsítése a kormányzati stratégiai 
célokkal összhangban. 

 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2016-ban 

 
A XIV. Belügyminisztérium fejezet céljainak megvalósításához 2016-ban 27.490,9 millió 
forint bevételi és 504.696,3 millió forint támogatási előirányzatot tartalmaz a költségvetési 
javaslat. 

millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Létszám (fő) 

Költségvetési szervek  490 215,6   24 972,3     465 243,3    80 742    
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

41 971,6 2 518,6 39 453,0 - 

Központi kezelésű 
előirányzatok 

55,0 - - - 

 
Ezen felül a fegyveres és rendvédelmi életpálya modell keretében 2015. július 1-jével 
megvalósuló bérfejlesztéshez kapcsolódó többlet személyi juttatások, valamint az azokhoz 



 

kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére szolgáló 
fedezet a XI. Miniszterelnökség fejezet Céltartalékok előirányzatán a Különféle kifizetések 
között áll rendelkezésre. 

 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

 
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

 

1. Igazgatási jellegű tevékenység 
 

A Belügyminisztérium igazgatásának (továbbiakban: BM igazgatása) alapvető feladata a 
Kormányprogramban meghatározott célok elérésének elősegítése, különös tekintettel a 
közrend, a közbiztonság fenntartására, az e-közigazgatásra és a közfoglalkoztatásra. 

A BM hivatali szerve ellátja a belügyminiszter felügyelete alá tartozó címek és 
költségvetési intézmények, valamint szakterületek szakmai és gazdálkodási irányításának, 
felügyeletének feladatait. 

A BM igazgatásának költségvetése 5.306,6 millió forint kiadási, 25,5 millió forint bevételi 
előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 5.281,1 millió forint. 

A BM igazgatása 2015. évi költségvetési létszáma 515 fő volt, melyek alakulását az alábbi 
megkötött megállapodások, jóváhagyott többletigények befolyásolták: 

− A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014 (VI. 6.) Korm. rendelet 
21. §-a 1. és 2. pontja alapján az állampolgársági és anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos 
feladatokat a belügyminiszter a BÁH útján látja el, melyhez 18 státusz és kapcsolódó 
költségvetési előirányzat került a Hivatal részére átadásra.  

− A Kormány a 2013/2020. számú határozatában döntött a vízügyi ágazat irányításának 
átalakításáról, melynek keretében a vízgazdálkodásért való felelősséggel összefüggő 
feladatok 2014. évben a BM-hez kerültek. Az átvett feladatokat a BM részben a BM 
OKF-en keresztül látja el, melyhez 2 státusz és kapcsolódó költségvetési előirányzat 
került a BM OKF részére átadásra. 

− A Kormány a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) 
Kormányrendeletben a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság 
(továbbiakban: NEIH) feladatainak ellátására az e-közigazgatásért felelős minisztert 
jelölte ki, amely értelmében 10 státusz és a kapcsolódó költségvetési előirányzat 
átvételre került a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. 

− Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (továbbiakban: EÜF) létrehozására 
jóváhagyott többletigény alapján 16 fővel emelkedik a BM létszáma. 

Mindezek eredményeként a minisztérium 2016. évi létszáma: 521 fő. 

A 2016. évi költségvetés tervezése során a BM igazgatása költségvetését az alábbi 
szerkezeti változások érintették, amelyek növekedést eredményeztek: 

− a Nemzetgazdasági Minisztérium - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (továbbiakban: 
NMH) - a BM és a KEK KH közötti megállapodás alapján a közfoglalkoztatás 
rendszerével kapcsolatos feladatok átvétele 5,1 millió forint; 

− az NHM-BM közötti megállapodás alapján a NEIH feladatainak átvétele 57,2 millió 
forint; 

− a 2015, illetve az azt megelőző években a Szolidaritási programokhoz kapcsolódó 
technikai költségkeretből finanszírozott személyi juttatások, valamint munkaadókat 



 

terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó hazai forrással történő kiváltása 183,0 
millió forint;  

− az EÜF létrehozása 100,0 millió forint. 

A fenti tételeken túl nullszaldós fejezetek közötti átcsoportosításként növeli a BM 
igazgatás előirányzatát a BM feladatköréhez kapcsolódó Európa Tanács Korrupció Elleni 
Államok Csoportja (GRECO) tagdíjára az Igazságügyi Minisztériumtól átvett 2,9 millió 
forint. 

A 2016. évi költségvetés tervezése során a BM igazgatása költségvetését az alábbi 
szerkezeti változások érintették, amelyek csökkentést eredményeztek: 

− BM igazgatása-BÁH közötti megállapodás alapján az állampolgársági és anyakönyvi 
ügyekkel kapcsolatos feladatok átadása 114,5 millió forint; 

− BM igazgatása-BM OKF közötti megállapodás alapján a vízgazdálkodásért való 
felelősséggel összefüggő feladatok átadása 12,4 millió forint;  

− a szerv 56,5 millió forint stabilitási tartalékot képzett, a dologi kiadások 
előirányzatának terhére; 

− támogatáscsökkentés bázisba épülése 3,5 millió forint, a dologi kiadások 
előirányzatának terhére.  

Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése 

millió forintban, egy tizedessel

1. cím 
Kiadás Bevétel Támogatás 

 
BM igazgatása 

Létszám 
(fő) 

2015. évi törvényi 
előirányzat 

5 145,3 25,5 5 119,8 515 

Változások 
jogcímenként: 

        

NGM-NMH-BM-
KEKKH közötti 
megállapodás 
(közfoglalkoztatás 
rendszerével 
kapcsolatos feladatok 
költségvetési 
előirányzatának 
átrendezése) 

5,1 0,0 5,1 0  

BM igazgatása - BÁH 
közötti megállapodás 
(állampolgársági és 
anyagkönyvi ügyekkel 
kapcsolatos feladatok 
átadás-átvétele) 

-114,5 0,0 -114,5 -18 

Fejezeti stabilitási 
tartalék képzése 

-56,5 0,0 -56,5 0 

BM igazgatása-BM 
OKF közötti 
megállapodás (vízügyi 

-12,4 0,0 -12,4 -2 



 

 
2. Rend- és közbiztonsági ágazat 

 
Az ágazathoz tartozó címek:  A címekhez tartozó költségvetési szervek:  
− Nemzeti Védelmi 

Szolgálat 
Nemzeti Védelmi Szolgálat 

− Terrorelhárítási Központ Terrorelhárítási Központ 
− Közszolgálati 

Személyzetfejlesztési  
Főigazgatóság 

Közszolgálati Személyzetfejlesztési 
Főigazgatóság 

− Rendőrség 1. Országos Rendőr-főkapitányság 
(középirányító) 

2. Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság 
3. Készenléti Rendőrség 
4. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
5. Budapesti Rendőr-főkapitányság 
6. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 
7. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 
8. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-

főkapitányság 
10. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
11. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
12. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-

főkapitányság 
13. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 
14. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
15. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-

ágazat irányításának 
átalakítása) 

NFM-BM közötti 
megállapodás (NEIH 
feladatainak ellátása) 

57,2 0,0 57,2 10 

BM feladatköréhez 
kapcsolódó Európa 
Tanács Korrupció 
Elleni Államok 
Csoportja (GRECO) 
tagdíj 

2,9 0,0 2,9 0 

Támogatáscsökkentés 
bázisba épülése 

-3,5 0,0 -3,5 0 

Többletek:     

Elektronikus 
Ügyintézési Felügyelet 
megerősítése 

100,0 0,0 100,0 16 

BM TS források hazai 
forrással történő 
kiváltása  

183,0 0,0 183,0 0  

2016. évi javasolt 
előirányzat 

5 306,6 25,5 5 281,1 521 



 

főkapitányság 
16. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-

főkapitányság 
17. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
18. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
19. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 
20. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-

főkapitányság 
21. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
22. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 
23. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
24. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 
25. Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola 
26. Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 
27. Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 
28. Szegedi Rendészeti Szakközépiskola 
29. Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 

− Szervezett Bűnözés Elleni 
Koordinációs Központ 

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs 
Központ 

− BM Nemzetközi Oktatási 
Központ 

BM Nemzetközi Oktatási Központ 

 
Az 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.) Korm. rendelet tartalmazza. A szervezet a 
belügyminiszter irányítása alatt gondoskodik a Rendőrség, a katasztrófavédelem hivatásos 
szervei, a BÁH, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV), a büntetés-végrehajtási 
szervezet, az AH, az NBSZ, valamint azon szervek védelméről, amit a jogszabály 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. 

Az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakításokkal összefüggő 
módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján 2014. szeptembertől az NVSZ 
alaptevékenységeként látja el a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati 
feladatok összehangolását. A korrupció-megelőzéssel kapcsolatos hatásköri változások 
lehetővé tették, hogy a korrupció elleni küzdelem szankcionáló és megelőzési oldala egy 
szervezet keretei között egyesüljön.  

Az NVSZ által védett hivatásos és kormánytisztviselői állomány létszáma 130 ezer fő, amiből 
következik, hogy az NVSZ egy munkatársára 283 védett személy jut. Az NVSZ létszámának 
85 fővel történő bővítése az egy főre jutó védett személyek számának csökkenését 
eredményezi, amely egyúttal hozzájárul a korrupció megelőzéséhez, a megbízhatósági 
vizsgálatok számának és hatékonyságának növeléséhez is. A megnövekedett létszámból 
adódó elhelyezési feltételek megteremtése a Készenléti Rendőrség Kerepesi úti XI. 
épületének használatba vételével és felújításával biztosítható, TEMPEST biztonsággal. A 
feladatra biztosított többletforrás mindösszesen 2.120,0 millió forint. 

A szerv 65,4 millió forint stabilitási tartalékot képzett, a dologi kiadások előirányzatának 
terhére. 



 

A támogatáscsökkentés bázisba épülő hatása 4,6 millió forint, a dologi kiadások 
előirányzatának terhére. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

2. cím 
Nemzeti Védelmi 

Szolgálat 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Létszám                   
(fő) 

2015. évi törvényi 
előirányzat 4 055,8 0,0 4 055,8 460 

Változások 
jogcímenként: 

    

Fejezeti stabilitási 
tartalék képzése 

-65,4 0,0 -65,4 0 

Támogatáscsökkentés 
bázisba épülése -4,6 0,0 -4,6 0 

Többlet:     
Korrupció 
megelőzése 
érdekében biztosított 
többletforrás, mely 
tartalmazza a XI. 
épület TEMPEST 
védelemmel történő 
felújítását is 

2 120,0 0,0 2 120,0 85 

2016. évi javasolt 
előirányzat 6 105,8 0,0 6 105,8 545 

 
A 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:  

− országos illetékességgel végzi a terrorcselekmény bűncselekmény, 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 Miniszterelnökének és Magyarország Legfőbb Ügyészének 
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, 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 cím 130,6 millió forint stabilitási tartalékot képzett, a dologi kiadások előirányzatának 
terhére. 

A támogatáscsökkentés bázisba épülő hatása 100,0 millió forint, a felújítások előirányzatának 
terhére. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

4. cím 
 Terrorelhárítási 

Központ 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Létszám             
(fő) 

2015. évi törvényi 
előirányzat 

12 455,8 123,0 12 332,8 1 113 

Változások 
jogcímenként: 

    

Fejezeti stabilitási 
tartalék képzése 

-130,6 0,0 -130,6 0 

Támogatáscsökkentés 
bázisba épülése 

-100,0 0,0 -100,0 0 

2016. évi javasolt 
előirányzat 

12 225,2 123,0 12 102,2 1 113 

 
A Rendőrség alapvető feladata a rend- és közbiztonság megerősítése, az állampolgárok 
védelmét, biztonságát szolgáló fejlesztések és szervezeti átalakítások következetes 
végrehajtása, 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 cselekményekkel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a 
rászorulóknak, 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 Rendőrség feladatellátását, a kitűzött célok elérését lehetővé teszi, hogy a 2016. évi 
költségvetés 4.081,2 millió forint többletforrást biztosít a szervezet részére, amely a meglévő 
feladatok magas színvonalú ellátását, továbbá a 2016-ban a szervezetnél jelentkező új 
feladatok (pl.: járási hivatalok illetékességi területéhez történő illeszkedés végrehajtása, 
Karcagi Rendőr-kapitányság elhelyezésére új épület építése) végrehajtását szolgálják. 

Az ágazat legkiterjedtebb intézményrendszerével a Rendőrség cím rendelkezik. A címhez 29 
költségvetési intézmény tartozik, amelyek 2015. évi eredeti költségvetési létszáma összesen 
48.288 fő, amely a túlszolgálat fokozatos kivezetése miatti létszámbővítés, valamint a járási 
hivatalok illetékességi területéhez történő illeszkedése miatt 2016-ra 48.436 főre változik. 

A bűnügyi szakterületen elérni kívánt célok, megvalósítandó feladatok: 

− a nyomozati munka időszerűségének további javítása, a büntetőeljárások gyorsítása, a 
nyomozati munka hatékonyságának növelése, 



 

− a vagyon-visszaszerzési eljárás során bevezetett kényszerintézkedésekkel érintett 
egyes bűnjelek szakszerű kezelése és tárolása érdekében logisztikai és tároló bázis 
kialakítása, 

− a DADA és az ELLEN-SZER, valamint „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt 
partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” elnevezésű ifjúságvédelmi programok, 
és az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói hálózat működtetése, technikai ellátottságuk 
fejlesztése, 

− a rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 2/2013. (I. 31.) ORFK utasításból, 
valamint az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről kiadott 354/2012. 
(XII. 13.) Korm. rendelet végrehajtásából adódó feladatok oktatása az érintett bűnügyi 
és közrendvédelmi állomány számára, 

− az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Bűnügyi 
Főigazgatóságon belül új szervezeti elemként Nyomozó Főosztály létrehozása, az 
életellenes, illetve elsősorban a nemzetközi, szervezett jelleget mutató gépjárművekkel 
kapcsolatos jogsértések felderítése érdekében, 

− a nyomozati munka támogatása és a rendőrség felső vezetése által hozandó döntések 
megalapozása érdekében végzett elemzések hatékonyságának növeléséhez szükséges 
tárgyi (informatikai) feltételek javítása, 

− a titkos információgyűjtésekből származó adatok kezeléséhez szükséges – a minősített 
adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben meghatározott követelményeknek 
megfelelő – tárgyi (technikai) feltételek megteremtése, 

− a titkos információgyűjtő munka hatékony és magas színvonalú ellátása, 
− az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban 

létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai 
stratégia nemzeti programjában szerepeltetett lehetőségek függvényében a nemzetközi 
bűnügyi információcsere folyamatainak támogatása, Europol Hospitációs Program 
megvalósítása, 

− a nemzeti szakrendszerek [Határellenőrzési Szakrendszer (HERR) és Körözési 
Nyilvántartási Rendszer (KÖNYIR)] továbbfejlesztése, 

− további együttműködés az EMPACT-tal (European Multidisciplinary Project Against 
Criminal Threats, azaz Európai Multidiszciplináris Projekt a Bűnügyi Fenyegetettség 
Ellen) a 2014-től indult négyéves ciklusban. 

 
A rendészeti szakterületen elérni kívánt célok, megvalósítandó feladatok: 

− a közlekedés biztonságának növelése, a halálos balesetek számának további 
csökkenése, 

− az úthasználati díj megfizetésének elmulasztásával kapcsolatos közigazgatási hatósági 
eljárások lefolytatásával kapcsolatban a szükséges feltételek biztosítása, 

− a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) keretében megvalósuló, 365 forgalmi sávot 
ellenőrző VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat üzembe állítása kapcsán évi 1 
millió esettel megnövekvő közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódóan a 
közigazgatási hatósági szolgálatok létszámának fejlesztése belső 
létszámátszervezéssel, 

− a Tevékenység-irányítási Rendszer fejlesztési irányának meghatározása a dinamikusan 
fejlődő ügyeleti tevékenység figyelembevételével, 

− egy online elektronikus oktatói, gyakorlói, vizsgáztatói platform létrehozása a 
technikai fejlesztések, valamint a dinamikus jogszabályi változások készségszintű 
alkalmazása érdekében a tevékenységirányítók részére, 



 

− az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ 
(KKÁK) fejlesztése, a kutyák elhelyezésére szolgáló kennelek teljes körű, tervszerű 
felújítása, korszerűsítése, új kennel-sorok építése, 

− az utánpótlás célú szolgálati kutya tenyésztési program keretén belül tenyésztőtelep 
kialakítása, az állatkórház, állatorvosi eszközök korszerűsítése, fejlesztése, 

− az illegális migráció elleni hatékonyabb fellépés, a megnövekedett menekülthullám 
kezelése, 

− a rendőri szervezetek magas fokú riasztási és mobilizálási készségének fenntartásával 
a különleges jogrendben és az arra történő felkészülés időszakában, valamint 
békeidőszakban a váratlanul bekövetkező veszélyhelyzetek, katasztrófák elhárítási 
feladataiban történő hatékony és eredményes rendőri feladatok ellátásához való 
hozzájárulás. 

A többletforrásként biztosított 4.081,2 millió forint az alábbi feladatok ellátását szolgálja: 

− Pedagógusi életpályamodell ütemezett bevezetésével kapcsolatban felmerülő 
kiadásokra 16,1 millió forint. 

− A rendőrség szakmai feladatainak végrehajtása során felmerülő túlszolgálat 
fokozatos kivezetéséhez szükséges létszámbővítéshez 2.000,0 millió forint. 

− A megyei rendőr-főkapitányságok illetékességi területének a járási hivatalok 
illetékességi területéhez történő illeszkedés végrehajtására 265,1 millió forint. 

− A Karcagi Rendőrkapitányság elhelyezésére új épület építésére 300,0 millió forint. 
− A rendőri állomány lövedékálló védőmellényekkel történő ellátásának folyamatos 

biztosítására, az időközben lejáró szavatosságú készletek visszapótlására, valamint 
csapatszolgálati századok rendészettechnikai eszközbeszerzésére 1.500,0 millió 
forint. 

A cím 2.705,0 millió forint stabilitási tartalékot képzett, a dologi kiadások előirányzatának 
terhére. 

A támogatáscsökkentés bázisba épülő hatása 3.000,0 millió forint, a dologi kiadások 
előirányzatának terhére. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

7. cím 
Rendőrség 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Létszám                        

(fő) 

2015. évi törvényi előirányzat 259 745,9 5 301,6 254 444,3 48 288 

Változások jogcímenként:         
Érdi Rendőr-kapitányság új 
objektumának építésének 
kivétele 

-1 200,0 0,0 -1 200,0 0 

Magyarország lakosságának 
szubjektív biztonságérzetét 
javító közbiztonsági program 
megvalósítása  

-1 684,4 0,0 -1 684,4 0 

Európai Rendőrakadémia 
(CEPOL) székházának 
üzemeltetési forrásának 
átadása 

-101,5 0,0 -101,5 0 

Fejezeti stabilitási tartalék 
képzése 

-2 705,0 0,0 -2 705,0 0 



 

Támogatáscsökkentés bázisba 
épülése 

-3 000,0 0,0 -3 000,0 0 

Többletek:     

Pedagógus életpályamodell 
ütemezett bevezetésével 
kapcsolatban felmerülő 
kiadások finanszírozása 

16,1 0,0 16,1 0 

Túlszolgálat fokozatos 
kivezetéséhez szükséges 
létszámbővítés 

2 000,0 0,0 2 000,0 108 

Járási hivatalok illetékességi 
területéhez történő illeszkedés 

265,1 0,0 265,1 40 

Karcagi Rendőrkapitányság 
elhelyezésére új épület építése 

300,0 0,0 300,0 0 

Rendőri állomány lövedékálló 
védőmellényekkel történő 
ellátásának folyamatos 
biztosítása, az időközben 
lejáró szavatosságú készletek 
visszapótlása, valamint 
csapatszolgálati századok 
rendészettechnikai 
eszközbeszerzése 

1 500,0 0,0 1 500,0 0 

2016. évi javasolt előirányzat 255 136,2 5 301,6 249 834,6 48 436 

 
A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (a továbbiakban: SZEBEKK) a 
szervezett bűnözéssel összefüggő adatokat gyűjti és elemzi. A SZEBEKK 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. 

A SZEBEKK új feladata a légitársaságok által továbbított nyilvántartási és előzetes utas-
adatok kezelése, valamint értékelése és elemzése. A hazánk területére érkező vagy onnan 
induló EU külső járatok utas adatainak kezelése hatékonyabbá teszi az együttműködő szervek 
megelőző, felderítő, nyomozó tevékenységét. Az utas-adat rendszer megteremtése a 
biztonságot jelentősen megnöveli, eredményesebbé teszi a nemzetközi szervezett bűnözői 
csoportok elleni küzdelmet, és információkat eredményezhet terrorcselekmények és más 
súlyos bűncselekményekkel kapcsolatban. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) 
bekezdése, valamint a BM Gazdasági Helyettes Államtitkárának 1/2015. (III. 3.) intézkedése 
alapján a SZEBEKK gazdálkodási és pénzügyi feladatainak ellátására 2015. április 01-től 
kezdődően az NBSZ került kijelölésre. A kijelölés és feladatátadás alapján a SZEBEKK 
állománytáblájából 5 fő létszám és annak pénzügyi fedezete (23,2 millió forint személyi 
juttatás, valamint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) az NBSZ 
költségvetésébe épülnek be. 

Nemzeti Utas-adat (PNR) információs egység támogatási megállapodása alapján a 
SZEBEKK-nek 5 éves rendszerfenntartási kötelezettsége áll fenn. A 2016. évre betervezett 
229,0 millió forint a PNR fenntartási költségeinek (szoftverkövetések, illetve működéshez 
szükséges anyag, eszköz és energia kiadásai) fedezetére szolgál.  



 

Az információs egység feladatainak ellátására vezényelt állomány havi 
illetménykiegészítésének, valamint annak járulékvonzatai fedezetére további 16,3 millió 
forint került fejezeten belüli belső átcsoportosítással biztosításra az AH-tól a SZEBEKK 
részére. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

10. cím 
Szervezett Bűnözés Elleni 

Koordinációs Központ 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Létszám                   
(fő) 

2015. évi törvényi 
előirányzat 

194,7 0,0 194,7 16 

Változások jogcímenként:     
SZEBEKK – NBSZ közötti 
megállapodás alapján a 
gazdálkodási feladatok 
átadása 

-23,2 0,0 -23,2 -5 

Fejezeten belüli belső 
átcsoportosítás 

16,3 0,0 16,3 0 

Többlet:     
Nemzeti Utas-adat (PNR) 
információs egység 
működtetésének fenntartási 
költsége 

229,0 0,0 229,0 0 

2016. évi javasolt előirányzat 416,8 0,0 416,8 11 
 

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (korábban BM Oktatási, Képzési és 
Tudományszervezési Főigazgatóság) közfeladatai tekintetében elvégzi a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvényben (új Hszt.), a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a 
Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi 
és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. 
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, az egyes rendészeti 
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben, a rendészeti 
feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök 
képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012 (XII. 14.) BM rendeletben, a belügyminiszter 
irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési 
rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) 
BM rendeletben, valamint az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi 
nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 
27.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat. 

Az oktatási, képzési, továbbképzési, vezetőképzési feladatok koordinálását és szervezését, 
valamint a rendészeti vezetőképzés, az oktatásigazgatási feladatok egységes szerkezetben való 
végrehajtását a KSZF Rendészeti Vezetőképzési Igazgatóság és Oktatási Igazgatóság végzi, 
amely koordinációs feladatai mellett közreműködik a rendészeti felsőoktatási ágba tartozó 



 

képzésekkel kapcsolatos miniszteri döntések előkészítésében, végrehajtja a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem miniszteri fenntartói feladataiból fakadó teendőket, ellátja a rendészeti 
szakközépiskolák oktatási-igazgatási felügyeletét. Az intézmény tudományszervezési, kutatási 
feladatai mellett működteti a Belügyi Tudományos Tanácsot és a Belügyi Szemlét. 

A 2013. évben létrehozott Továbbképzési Igazgatóság a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 
alapján a rendészeti feladatokat ellátó személyek, segédfelügyelők, valamint a személy- és 
vagyonőrök képzését és vizsgáztatását látja el.  

A Közigazgatási Személyzetfejlesztési Igazgatóság ellátja az integrált humánerőforrás-
gazdálkodást támogató informatikai rendszer (KSZSZR) működtetésével kapcsolatos 
feladatokat, a tartalékállomány egységes nyilvántartását biztosító informatikai rendszerekkel 
(TARTINFO) kapcsolatos feladatokat, az egységes toborzási adatbázist (KÖZIGÁLLÁS) 
biztosító informatikai rendszerekkel kapcsolatos feladatokat, és szakmai ügyfélszolgálatot 
működtet a felhasználók részére. A munkakör alapú rendszer (MAR) kialakítása érdekében 
módszertani támogatást nyújt a munkakör-elemzésben és értékelésben mind a három 
hivatásrend (közszolgálati tisztviselők, honvédek, fegyveres szervek hivatásos állományú 
tagjai) vonatkozásában. Működteti és fejleszti az új közszolgálati teljesítményértékelés (TÉR) 
informatikai rendszerét, a civil közigazgatás teljesítményértékelési módszertani és 
informatikai központjaként gondoskodik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény hatálya alá tartozó személyzeti munkatársak és vezetők felkészítésről. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
 millió forintban, egy tizedessel 

6. cím 
Közszolgálati 

Személyzetfejlesztési 
Főigazgatóság 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Létszám                                  

(fő) 

2015. évi törvényi 
előirányzat 

683,9 22,2 661,7 90 

2016. évi javasolt 
előirányzat 

683,9 22,2 661,7 90 

 

A BM Nemzetközi Oktatási Központ (továbbiakban: BM NOK) alaptevékenységi körébe a 
felnőttoktatási 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, Nemzetközi Pénzügyi Nyomozó Akadémia – 
képzési programjaiban való részvétel, értekezletek, tanfolyamok, konferenciák 
megszervezése, lebonyolítása. A BM NOK bejelentett nyelvtanfolyamokat szervez és az 
ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ vizsgahelye. 

A BM és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) által 2014. augusztus 18-án aláírt Székhely-
megállapodás értelmében a BM NOK üzemelteti az Ó utca 27. szám alatti CEPOL Székházat. 
A CEPOL Székház üzemeltetéséhez szükséges kiadások fedezetére a 2016. évi költségvetés 
101,5 millió forintot biztosít fejezeten belüli átcsoportosítással.  

  



 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel  

15. cím 
BM Nemzetközi 

Oktatási Központ 
Kiadás Bevétel Támogatás 

 
Létszám                    

(fő) 
2015. évi törvényi 
előirányzat 

947,3 414,5 532,8 68 

Változások 
jogcímenként: 

    

Európai 
Rendőrakadémia 
(CEPOL) 
székházának 
üzemeltetése 

101,5 0,0 101,5 6 

2016. évi javasolt 
előirányzat 

1 048,8 414,5 634,3 74 

 
3. Büntetés-végrehajtási ágazat 

 
A büntetés-végrehajtás intézményrendszerében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 10. § (4a) bekezdésének megfelelése érdekében egy szervezeti átalakításra kerül sor. 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja 2015. július 1-től beolvad a Büntetés-
végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központjába. 

A címhez 2016. évben is 30 gazdasági szervezettel rendelkező és 2 gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szerv tartozik, melyek létszáma 8.856 fő. 

A gazdasági szervezettel rendelkező 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 

A fenti költségvetési szervek közül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
középirányító szervi feladatot lát el. 

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek: 

− Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 
− Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza. 

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 feladatok ellátásával az intézetek hozzájárulnak a 
közrend és a közbiztonság erősítéséhez.  

A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelése szempontjából 
az egyik legfontosabb feladat a telítettség csökkentése. A fogvatartotti létszám folyamatos 
emelkedése nagymértékben befolyásolja a bv. szervek biztonságát. A zsúfoltságból eredő 
feszültségek közvetlenül is kihatnak az események számára, emellett a biztonsági 
tevékenységet végrehajtók feladatai is jelentősen megnövekedtek. A leterheltség csökkentése, 
a megfelelő munkakörülmények biztosítása szempontjából elengedhetetlen a tárgyi feltételek 
megléte. 

A korábbi években megkezdett férőhelybővítések folytatása 2016. évben is kiemelt feladat, 
annál is inkább, mivel a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta 
Magyarországot a fogvatartottak részére biztosított elégtelen mozgástér miatt.  

A férőhelybővítő beruházások során fő szempont a költségtakarékos, legolcsóbb, ugyanakkor 
a legköltséghatékonyabb megoldások feltárása és alkalmazása. 

A fogvatartotti létszám túltelítettségének 100%-os szintre történő csökkentése a már 
folyamatban lévő beruházások, valamint a következő években induló 8 db 500 fős és 1 db 
1000 fős új intézet átadását követően megvalósíthatók.  

A büntetés-végrehajtás 2016. évi feladatai között ismét jelentős szerepet kap az elmúlt 
években új feladatként megjelenő belső ellátás tevékenységi körének, a büntetés-végrehajtás 
ellátási kötelezettségének további bővítése, mely elősegíti a munkáltatásban résztvevő 
fogvatartottak létszámának növekedését, amellyel közelebb kerülhet a teljes foglalkoztatottság 
elérése. 

Szintén kiemelt feladatként jelentkezik a pártfogói felügyelet rendszerének bővítése, a 2015. 
évtől hatályos Bv. Kódex alkalmazása. 

  



 

Bv. fejlesztés részletezése: 
- 2013-2014. évben megindult fejlesztések 2015. évi működtetésének szintrehozása 

= Szombathelyi Országos Bv. Intézet A/2 épület 74,0 M Ft 
= Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet (Martonvásár) 21,0 M Ft 
= Állampusztai Országos Bv. Intézet (ABE körlet) 206,0 M Ft 

- 2015.évben megindult fejlesztések 2015. évi működtetésének szintrehozása 
= Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet 27,0 M Ft 
= Borsod-Abaúj-Zemplén M-i Bv. Intézet (Szirmabesenyő) 903,0 M Ft 
= Állampusztai Bv. Intézet (Solt) 159,0 M Ft 
= Budapesti Fegyház és Börtön 11,0 M Ft 

- 2013-2014.évben megindult fejlesztések 2016. évi költsége 
= Állampusztai Országos Bv. Intézet (ABE körlet) 754,0 M Ft 

- 2015.évben megindult fejlesztések 2016. évi költsége 
= Borsod-Abaúj-Zemplén M-i Bv. Intézet (Szirmabesenyő) 1070,2 M Ft 
= Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet 680,0 M Ft 
= Szabolcs-Szatmár-Bereg M-i Bv. Intézet 660,0 M Ft 

- Új Bv. törvény elfogadásával összefüggő feladatok 5,0 M Ft 
- 2016. évben meginduló fejlesztések költsége 

= Új Bv. Intézet (Észak-mo-i Régió) 240,0 M Ft 
= 2 db 500 fős börtön építése 1.760,0 M Ft 

 Összesen: 6.570,2 M Ft 
 

A többletforrásként biztosított további 332,1 millió forint az alábbi feladatok ellátását 
biztosítja: 

− fogvatartotti foglalkoztatás 1000 fős bővítése 255,8 millió forint, 

− PPP börtönök szolgáltatási díjának inflációkövető emelése 76,3 millió forint. 

A cím 603,3 millió forint stabilitási tartalékot képzett, a dologi kiadások előirányzatának 
terhére.  

A támogatáscsökkentés bázisba épülő hatása 1.000,0 millió forint, a dologi kiadások 
előirányzatának terhére. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

5. cím 
Büntetés-végrehajtás 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Létszám          

(fő) 
2015. évi törvényi előirányzat 56 915,6 2 715,6 54 200,0 8 785 
Változások jogcímenként:      
Bv. fejlesztések szerkezeti 
változása  

-3 398,0 0,0 -3 398,0 0 

Új bv. törvény elfogadásával 
összefüggő feladatok 
szerkezeti változása 

-721,4 0,0 -721,4 0 

Fejezeti stabilitási tartalék 
képzése 

-603,3 0,0 -603,3 0 

Támogatáscsökkentés bázisba 
épülése 

-1 000,0 0,0 -1 000,0 0 

Többletek:      
2016. évi Bv. fejlesztések 6 570,2 0,0  6 570,2 71 



 

Fogvatartotti foglalkoztatás 
bővítése 

255,8 0,0 255,8 0  

PPP börtönök szolgáltatási 
díjának inflációkövető 
emelése 

76,3 0,0 76,3 0  

2016. évi javasolt előirányzat 58 095,2 2 715,6 55 379,6 8 856 
 
 

4. Polgári nemzetbiztonsági ágazat 
 

Az ágazathoz tartozó költségvetési szervek:  

−  Alkotmányvédelmi Hivatal 

−  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

Az AH az Nbtv.-ben meghatározott feladatok elvégzésével a nyílt és a titkos 
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, illetve 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 hatáskörébe 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 légi jármű, vasúti, vízi, 
közúti tömegközlekedési 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. 

A Nbtv. és a kapcsolódó 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján új feladatot jelent a 
lényeges adatok, tények, körülmények változásának kötelező bejelentése, amelyhez 
nélkülözhetetlen, hogy az AH-nál szakmalogikai alapon koncentráltan álljanak rendelkezésre 
a szükséges erőforrások. A lényeges adatok közlése mind iratkezelés, iratforgalom, a 
szükségessé váló további intézkedések, illetve az adatok közhiteles és egyéb 
nyilvántartásokban való ellenőrzése szempontjából is többletfeladatot generál. A magasabb 
szintű koordinációhoz, a komplexebb feladatellátáshoz az AH humánerőforrásainak bővítése, 
az üzemeltetési és fejlesztési költségek biztosítása érdekében 800,0 millió forint többletforrás 
és 71 fő többletlétszám került biztosításra. 



 

Az információs egység feladatainak ellátására vezényelt állomány havi 
illetménykiegészítésének, valamint annak járulékvonzatai fedezetére fejezeten belüli belső 
átcsoportosítással 16,3 millió forint került biztosításra a SZEBEKK részére. 

A szerv 82,2 millió forint stabilitási tartalékot képzett, a dologi kiadások előirányzatának 
terhére. 

A támogatáscsökkentés bázisba épülő hatása 7,8 millió forint, a dologi kiadások 
előirányzatának terhére. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
 millió forintban, egy tizedessel 

8. cím 
Alkotmányvédelmi 

Hivatal 
Kiadás Bevétel Támogatás 

 
Létszám 

 (fő) 
2015. évi törvényi 
előirányzat 

7 025,3 47,4 6 977,9 1 155 

Változások 
jogcímenként: 

    

Fejezeten belüli belső 
átcsoportosítás  

-16,3 0,0 -16,3 0 

Fejezeti stabilitási 
tartalék képzése 

-82,2 0,0 -82,2 0 

Támogatáscsökkentés 
bázisba épülése 

-7,8 0,0 -7,8 0 

Többlet:     
Nemzetbiztonsági 
ellenőrzések körének 
bővülése 

800,0 0,0 800,0 71 

2016. évi javasolt 
előirányzat 

7 719,0 47,4 7 671,6 1 226 

 
Az 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, AH, NVSZ, NAV, 
Információs Hivatal, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, TEK, Ügyészség) folyamatos, 
szakszerű, szakmailag magas színvonalú, gyors, rugalmas és hatékony kiszolgálását. 

Az Áht. 10. § (4a) bekezdése, valamint a BM Gazdasági Helyettes Államtitkárának 1/2015. 
(III. 3.) intézkedése alapján a SZEBEKK gazdálkodási és pénzügyi feladatainak ellátására 
2015. április 01-től kezdődően az NBSZ került kijelölésre. A kijelölés és feladatátadás alapján 
a SZEBEKK állománytáblájából 5 fő költségvetési létszám és a kapcsolódó személyi 
juttatások az NBSZ költségvetésébe épülnek be. 

Az alapfeladat ellátásán felül a dologi költségeket terheli az NBSZ kiemelt fejlesztési 
projektjeinek üzemeltetése, valamint a többi rendszer karbantartása, hibajavítása, a 
tartalékeszköz biztosítását szolgáló vállalkozói szerződés, a rendszerek optikai és bérelt vonali 
összeköttetéseinek kábelhely bérlet és fenntartási díja is. A többletként szereplő 200,0 millió 
forint ezen kiadásokra nyújt fedezetet. 

A szerv 189,2 millió forint stabilitási tartalékot képzett, a dologi kiadások előirányzatának 
terhére. 



 

A támogatáscsökkentés bázisba épülő hatása 10,8 millió forint, a dologi kiadások 
előirányzatának terhére. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

9. cím 
Nemzetbiztonsági 

Szakszolgálat 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Létszám                
(fő) 

2015. évi törvényi 
előirányzat 17 825,1 170,6 17 654,5 2 184 

Változások 
jogcímenként: 

    

SZEBEKK – NBSZ 
közötti megállapodás 
alapján a 
gazdálkodási 
feladatok átadása 

23,2 0,0 23,2 5 

Bevételemelés 50,0 50,0 0,0 0 
Fejezeti stabilitási 
tartalék képzése 

-189,2 0,0 -189,2 0 

Támogatáscsökkentés 
bázisba épülése 

-10,8 0,0 -10,8 0 

Többlet:     
A feladatellátáshoz és 
működéshez 
szükséges 
többletforrás 

200,0 0,0 200,0 0 

2016. évi javasolt 
előirányzat 

17 898,3 220,6 17 677,7 2 189 

 
5. Katasztrófavédelmi ágazat 

A címhez 2016. évben is 1 középirányító, 20 területi, illetve 2 területi jogállású költségvetési 
szerv tartozik az alábbiak szerint:   

− BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
− BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 
− Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv, gazdasági feladatait a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ látja 
el) 

− 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 
− Pest 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 költségvetési szervek közül a BM OKF középirányító szervi feladatot lát el. Területi 
jogállású szerv a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ és a Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központ. 

A BM OKF 2015. évi költségvetési létszáma 11.319 fő volt, amely a vízgazdálkodásért való 
felelősséggel összefüggő feladat ellátásával kapcsolatban 2 fővel, valamint a vízügyi hatósági 
tevékenységgel kapcsolatos feladat ellátása érdekében 10 fővel nő, melynek eredményeként a 
BM OKF 2016. évi költségvetési létszáma 11.331 főre változik. 

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 
összefüggő, valamint a nukleáris-balesetelhárítási tevékenységből hatáskörébe utalt 
tervezési és szervezési feladatokat; 

− működteti a katasztrófavédelmi információs rendszert, szervezi, és tervezi az óvóhely 
védelmét; 

− ellátja a lakosság országos sugárzási helyzettel kapcsolatos normál és rendkívüli 
időszaki tájékoztatását, végzi az országos sugárhelyzet értékelését; 

− 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; 

− szervezi és végzi a tűzoltóság, a polgári védelem, a katasztrófavédelem technikai, 
műszaki ellátásával, valamint elhelyezésével kapcsolatos feladatok megvalósítását;  



 

− ellátja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel 
kapcsolatos feladatok körében a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknek, 
létesítményeknek, küszöbérték alatti üzemeknek a külön jogszabályban 
meghatározottak szerinti katasztrófavédelmi engedélyezésével, ellenőrzésével és 
felügyeletével összefüggő hatósági feladatokat; 

− ellátja a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításának a külön jogszabályban 
meghatározottak szerinti ellenőrzését; 

− első-, illetve másodfokon eljár a vízügyi és a vízvédelmi hatósági, szakhatósági 
ügyekben; 

− a hulladék közszolgáltatás keretében szervezi az ideiglenes és szükségellátást; 
− ellátja és irányítja a vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági feladatokat. 

A BM OKF részére 2016. évre meghatározott fő prioritású feladatok: 

− a katasztrófák és veszélyhelyzetek megelőzésének fejlesztése, a kockázatok minimális 
szintre csökkentése, a lakossági élet- és vagyonbiztonság további fokozása; 

− az I. veszélyeztetettségi kategóriába sorolt településeken a lakosság tájékoztatása 
érdekében a riasztó rendszerek megújítása; 

− az alsó és felső küszöbértékű veszélyes üzemek körzetében országos kiterjedésű, 
magas rendelkezésre állású, redundánsan működő adatátviteli hálózatra épülő 
meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó rendszer további 
fejlesztése; 

− térinformatikai lakosságtájékoztatási rendszer továbbfejlesztése;  
− a prognosztizált veszélyhelyzetek megelőzését szolgáló feladatok tervezésének 

megerősítése; 
− a szakirányítás fejlesztése a felügyelői munkában, kiemelten az integrált hatósági 

munka terén; 
− a szomszédos országokkal fenntartott bilateriális, valamint a lehetséges többoldalú 

nemzetközi együttműködés fejlesztése a prognóziskészítés, a veszélyhelyzeti 
működés, a közös műveleti munka és a hatósági kapcsolatok területén; 

− a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok tekintetében a veszélyhelyzet kezelési 
központok egységes rendszeren alapuló korszerűsítése; 

− a hatósági szakterületek hatékonyságának növelése érdekében azok mobil 
munkaeszközökkel történő támogatása; 

− a BM OKF meglévő informatikai rendszere biztonsági képességének és rendelkezésre 
állásának növelése. 

A 2016. évi költségvetés tervezése során a BM OKF költségvetését az alábbi szerkezeti 
változások érintették, amelyek növekedést eredményeztek: 

− BM igazgatása-BM OKF közötti megállapodás alapján a vízgazdálkodásért való 
felelősséggel összefüggő feladatok átvétele 12,4 millió forint; 

− OVF-BM OKF közötti megállapodás alapján a vízügyi hatósági tevékenységgel 
kapcsolatos feladatok átvétele 31,3 millió forint. 

A többletforrásként biztosított 850,0 millió forint az alábbi feladatok ellátását szolgálja: 

− az új hivatásos életpályával összefüggésben a BM OKF szakmai feladatainak 
végrehajtása során felmerülő túlszolgálat fokozatos kivezetéséhez szükséges 
létszámbővítés (600,0 millió forint); 

− a BM OKF alapfeladatainak ellátása érdekében az üzemeltetési feladatok fedezetére 
(250,0 millió forint). 



 

Intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
 millió forintban, egy tizedessel 

12. cím 
BM Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Létszám                                   

(fő) 

2015. évi törvényi előirányzat 55 445,8 2 633,2 52 812,6 11 319 

Változások jogcímenként:     
BM igazgatása – BM OKF 
közötti megállapodás (vízügyi 
ágazat irányításának 
átalakítása) 

12,4 0,0 12,4 2 

OVF – BM OKF közötti 
megállapodás (vízügyi 
hatósági tevékenységgel 
kapcsolatos feladatok átadás-
átvétele) 

31,3 0,0 31,3 10 

Többletek:     
Túlszolgálat fokozatos 
kivezetéséhez szükséges 
létszámbővítés 

600,0 0,0 600,0 0 

A feladatellátáshoz és a 
kiegyensúlyozott működéshez 
biztosított többletforrás 

250,0 0,0 250,0 0 

2016. évi javasolt előirányzat 56 339,5 2 633,2 53 706,3 11 331 

 
 

6. Menekültügyi ágazat 
 

A címhez tartozó költségvetési szervek struktúrája alábbi:  

− Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (középirányító szerv)    
− BÁH Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ (Békéscsaba)   
− BÁH Befogadó Állomás (Bicske)   

 
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 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.) Korm. rendelet alapján végzi. 

A Kormány által meghatározott prioritások alapján a BÁH 2016. évi főbb célkitűzései a 
következők: 

− 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 migráció szabályozott mederben tartása a nemzeti érdekek fokozott előtérbe 
helyezésével; 

− befogadó kapacitás bővítése, a befogadó rendszer fejlesztése;  
− 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 eljárások gyors és hatékony lefolytatása. 

Az idegenrendészeti hatósági területen 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 
ellátása.  

A menekültügyi hatósági feladatok ellátása terén fontos szakmapolitikai célkitűzés a 
Magyarországra irányuló migrációs nyomás csökkentése, a menekültügyi őrizeti rendszer 
működtetése, a befogadó kapacitás bővítése, a menekültügyi hatósági eljárások hatékony és 
magas szintű lefolytatása a nemzeti és közbiztonsági érdekek megfelelő érvényesítésével. A 
különböző szintű védelemben részesített külföldiek jobb társadalmi beilleszkedésének 
elősegítése érdekében szintén cél a finanszírozási rendszer működtetése, az elismert 
menekültek/oltalmazottak munkaerő-piaci integrációját elősegítő program elemeinek 
továbbfejlesztése, a kérelmezők és az elismert menekültek/oltalmazottak részére az őket 
megillető ellátások és támogatások biztosítása. 

Az állampolgársági szakterület számára továbbra is kiemelt feladat az egyszerűsített 
honosítással, visszahonosítással, valamint az állampolgárság megállapításával összefüggő 
hatósági eljárások gyors, ügyfélbarát és törvényes határidőben történő végrehajtása a 
kormányzati nemzetpolitikai célkitűzések és az egyszerűsítési programban 
meghatározottaknak megfelelően.  

A magyar menekültügyi rendszer az európai uniós követelményeknek megfelelően, de még a 
2013. év előtti kérelmezői számot (évente 2000-3000 fő) alapul véve került kialakításra, mely 
körülmény már az elmúlt évben is súlyos gondokat okozott annak ellenére, hogy a Kormány 
rendkívüli intézkedésének köszönhetően új, illetve ideiglenesen funkcionáló létesítményekkel 
bővült a menedékkérők elhelyezésére szolgáló befogadó intézmények száma. A menedéket 
kérők számának folyamatos és drasztikus emelkedésére tekintettel az országgal szemben 
támasztott nemzetközi és humanitárius elvárásoknak való megfelelés, valamint az illegális 
migráció visszaszorítása és a menedékjoggal visszaélőkkel szembeni hatékonyabb fellépés 
érdekében is elengedhetetlen a befogadó intézmények további bővítése, új befogadó állomás 
létesítése. A többszörösére növekedett munkateher miatt a menekültügyi hatósági eljárásokat 
lefolytató BÁH állományának növelése, a szakterületen dolgozók számának a menedéket 
kérők és a velük kapcsolatos közigazgatási feladatok számához történő igazítása is indokolt.  



 

Magyarországon a kérelmezői szám drasztikus növekedése tapasztalható, hiszen míg 2012 
évben 2.157, addig 2013-ban 18.900, 2014-ben 43.500 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak 
be hazánkban. 2015. április 19-ig a BÁH 37.365 menedékjog iránti kérelmet rögzített és a 
folyamatosan növekvő kérelmezői szám 2015-re is rekordot prognosztizál (a tendenciákat 
figyelembe véve az év végére a menedékjogi kérelmek száma elérheti a 100.000-et). A 
kérelmezők állampolgársági összetételének változása miatt arra lehet számítani, hogy a 
menekültügyi eljárások bonyolultabbá válnak, a döntéshozás folyamata hosszabb időt fog 
igénybe venni. Magyarország továbbra is tranzit országnak számít a migránsok szemében, 
ezért a menedékkérők számának növekedésével arányosan növekedett, illetve – az eljárás 
jellegéből adódóan – jelenleg is folyamatosan növekszik (2012 és 2014 között 500%-kal) a 
dublini átvételekkel kapcsolatos megkeresések száma, de a magyar menekültügyi hatóság 
által tavaly kezdeményezett dublini eljárások száma is négyszerese volt az egy évvel korábbi 
értékeknek.  

A költségvetés a befogadó intézmény működtetési kiadásainak, a menekültügyi őrizet 
fenntartásának költségvetési fedezetét 1500 fő/nap átlagos ellátotti létszámig biztosítja, ezen 
felül európai uniós forrás igénybevételével a befogadó kapacitás tovább bővül. 

A többletforrásként biztosított 150,0 millió forint az alábbi feladatok ellátását biztosítja: 

− európai uniós forrás igénybevételével épülő befogadó állomány működtetési forrása: 
117,2 millió forint, 

− dublini átvételi eljárások miatti létszámbővítés: 32,8 millió forint. 

A 2016. évi javasolt előirányzat tartalmazza továbbá valamennyi, az állampolgársági, 
egyszerűsített honosítási feladat elvégzéséhez szükséges előirányzatot. 

A 2016. évi javasolt előirányzat csökken az elismert menekültek, oltalmazottak részére 
fejezeti kezelésű előirányzaton elkülönített integrációs támogatás 107,1 millió forintos 
fedezetével, valamint a cím által a dologi kiadások előirányzatának terhére megképzett 97,1 
millió forint stabilitási tartalékkal.  

A támogatáscsökkentés bázisba épülő hatása 2,9 millió forint, a dologi kiadások 
előirányzatának terhére. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

13. cím 
Bevándorlási és 
Állampolgársági 

Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Létszám                  

(fő) 

2015. évi törvényi 
előirányzat 

9 011,0 104,4 8 906,6 1 152 

Változások 
jogcímenként: 

    

Állampolgársági és 
anyakönyvi ügyekkel 
kapcsolatos feladatok 
átvétele BM 
igazgatástól 

114,5 0,0 114,5 18 

Fejezeten belüli 
előirányzat 
átcsoportosítás az 
Integrációs támogatás 

-107,1 0,0 -107,1 0 



 

elismert menekültek, 
oltalmazottak részére 
Fejezeti stabilitási 
tartalék képzése 

-97,1 0,0 -97,1 0 

Támogatáscsökkentés 
bázisba épülése 

-2,9 0,0 -2,9 0 

Többletek:     
Új befogadó 
intézményhez 
kapcsolódó 
létszámfejlesztés 
2016. októbertől 

117,2 0,0 117,2 25 

Dublini átvételek 
miatti 
létszámfejlesztés 

32,8 0,0 32,8 6 

2016. évi javasolt 
előirányzat 

9 068,4 104,4 8 964,0 1 201 

 
7. Vízügyi ágazat 

 
A Vízügyi Igazgatóságok cím alá tartozó központi költségvetési szervek: 

− Országos Vízügyi Főigazgatóság 
− 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 
− Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

Az OVF, mint középirányító szerv végzi a vízügyi ágazat intézményeinek szakmai irányítását, 
valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatainak koordinálását. 

A vízügyi igazgatóságok  
− alaptevékenységként véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a 

megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségekre 
és a megyékre vonatkozó területrendezési tervet, 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; 

− 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; 

− a fentieken túl együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, szakmailag felügyelik a 
vízgazdálkodási társulatokat a vízgazdálkodási feladataik végrehajtásában, valamint 
ellátják a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésükben lévő kincstári 
vagyontárgyak tekintetében; 

− szakmai felügyeletet látnak el az öntözésfejlesztést igénylő területek 
meghatározásában, fenntartják, és üzemeltetik a vagyonkezelésükben lévő 
öntözőrendszereket; 

− működtetik az állami tulajdonban lévő vízi létesítményeket, elvégzik a 
vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, 
partvédelmét, fejlesztését, irányítják és elvégzik a vízkárelhárítás műszaki, igazgatási 
feladatait, a védelmi létesítmények fejlesztését; 

− végzik a vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatosan jogszabály által feladatkörükbe utalt 
feladatokat; 

− ellátják a Települési Szennyvíz Információs Rendszer szakmai feladatait, elvégzik a 
szakmai honlap karbantartását, fejlesztését, valamint szükség esetén az 
adatszolgáltatáshoz szükséges fejlesztéseket, gondoskodnak a víziközmű online 
adatfeldolgozó és információs rendszer üzemeltetéséről és fejlesztéséről; 

− szervezik, és végrehajtják az Országos Közfoglalkoztatási Program feladatait. 

A fejlesztési feladatok tekintetében a vízügyi ágazat továbbra is jelentős szerepet játszik az 
európai uniós források felhasználásában.  

A vízügyi igazgatóságok 2016-ban továbbra is szervezik, és irányítják a fenntartási 
munkáikba integrálható közfoglalkoztatási programok végrehajtását. Folytatódik a Vízügyi 
Múzeum és a Vízügyi Levéltár gyűjteményének digitalizálására létrehozott OVF 
közfoglalkoztatási mintaprogram is.  

A cím 195,2 millió forint stabilitási tartalékot képzett, a dologi kiadások előirányzatának 
terhére. 

A támogatáscsökkentés bázisba épülő hatása 45,8 millió forint, a dologi kiadások 
előirányzatának terhére. 

A vízügyi igazgatási szervek területi vízgazdálkodási feladatainak működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására a 2016. évi költségvetés 5.432,6 millió forint többletforrást, 
valamint 222 fős létszámemelkedést irányoz elő. 

Az intézményi előirányzatok levezetésének bemutatása 
          millió forintban, egy tizedessel 

17. cím Vízügyi 
Igazgatóságok 

Kiadás Bevétel Támogatás Létszám                            
(fő) 

2015. évi törvényi 
előirányzat 

22 996,7 2 940,7 20 056,0 3 915 

Változások jogcímenként:    0 
„Győr-Gönyű Országos 
Közforgalmi Kikötő 
infrastrukturális 
továbbfejlesztése” c. 
KÖZOP projekt kapcsán 
költségként felmerülő 
ÁFA rendezése 

-1 580,0 0,0 -1 580,0 0 



 

OVF-BM OKF közötti 
megállapodás (vízügyi 
hatósági tevékenységgel 
kapcsolatos feladatok 
átadás-átvétele) 

-31,3 0,0 -31,3 -10 

Fejezeti stabilitási tartalék 
képzése 

-195,2 0,0 -195,2 0 

Támogatáscsökkentés 
bázisba épülése 

-45,8 0,0 -45,8 0 

Többlet:     
A vízügyi igazgatási 
szervek területi 
vízgazdálkodási 
feladatainak 
működtetésével 
kapcsolatos feladatok 
ellátására kapott többlet 

5 432,6 0,0 5 432,6 222 

2016. évi javasolt 
előirányzat 

26 577,0 2 940,7 23 636,3 4 127 

 

8. Közigazgatási alapnyilvántartások 

A KEK KH állami feladatként ellátandó alaptevékenységét, rendeltetését a vonatkozó 
jogszabályok, valamint az alapító okirat határozza meg a következők szerint:  

− közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével és az e-közigazgatással összefüggő 
kormányzati stratégiai célok megvalósításában; 

− részt vesz az elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztésében, az erre irányuló 
javaslatok kidolgozásában, ennek keretében az ügyintézési feladatok kialakításában; 

− ellátja a közigazgatási informatikával, illetve a közigazgatás korszerűsítésével 
összefüggő feladatait;  

− ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi 
szerv feladatait, valamint a személyazonosító igazolvány kiadásával és 
nyilvántartásával összefüggő, a hatáskörébe utalt feladatokat;  

− ellátja a jogszabályokban meghatározott közúti közlekedéssel kapcsolatos 
nyilvántartási, okmányok kiadásával összefüggő feladatokat, végzi a külföldről 
származó használt járművek származás-ellenőrzését és a járművek előzetes 
eredetiségvizsgálatát, a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv 
feladatait; 

− ellátja a bűnügyi nyilvántartó szerv feladatait: elsősorban az arra jogosultak részére a 
bűnügyi nyilvántartási rendszerből adatszolgáltatást végez, elbírálja a hatósági erkölcsi 
bizonyítvány kiállítása iránti kérelmeket, vezeti az Európai Unió tagállamainak 
bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartását, 
valamint központi hatóságként végzi a bűnügyi nyilvántartási rendszerben, illetve az 
Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott 
ítéletek nyilvántartásban szereplő adatoknak az Európai Unió más tagállamaival való 
cseréjével összefüggő adatfogadási és adatátadási feladatokat az Európai Bűnügyi 
Nyilvántartási Információs Rendszeren (ECRIS) keresztül; ellátja a Védelmi 
Programban részt vevő személy nyilvántartásba vételével és személyes adatainak 
kezelésével összefüggő feladatokat; 

− végzi az egyéni vállalkozók központi nyilvántartását vezető szerv feladatait, illetve a 
jogszabályok szerinti egyéb hatósági feladatokat; 



 

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

− ellátja a központi útiokmány-nyilvántartó szerv feladatait, illetve az országos aláíró 
hitelesítő hatósági és a nemzeti dokumentum aláíró hatósági, valamint az országos 
ellenőrző-hitelesítő hatósági és a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatósági 
feladatokat, valamint – országos illetékességgel – 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, illetve a magán-, és a 
szolgálati útlevél kiadásával összefüggő, hatáskörébe utalt feladatokat; 

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

− végzi a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekről, harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról, tartózkodásáról a jogszabályokban 
meghatározott adatkezelői és adatfeldolgozói feladatokat; 

− ellátja a szabálysértési nyilvántartó szerv feladatait, elsősorban az arra jogosultak 
részére a szabálysértési nyilvántartási rendszerből adatszolgáltatást végez, és elbírálja 
a szabálysértési nyilvántartási rendszer adatai alapján kérelmezett hatósági 
bizonyítvány iránti kérelmeket; 

− ellátja az Ügyfélkapu, illetve a Hivatali kapu regisztrációval kapcsolatos feladatokat, 
biztosítja az elektronikus közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, ehhez kapcsolódóan 
elektronikus tájékoztató szolgáltatást működtet, továbbá csatlakozott szervként eleget 
tesz egyéb jogszabályi kötelezettségeinek is; 

− ellátja az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) feladatait, 
tájékoztatási feladatai körében információt nyújt közigazgatási eljárásokról, a 
kormányablakokban intézhető ügyekről, támogatást nyújt az elektronikus 
közszolgáltatások használatához, biztosítja az ügyfél részére a jogszabályban 
meghatározott, más hatóságok hatáskörébe tartozó eljárások tekintetében az 
ügyintézési lehetőségeket;  

− 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 KEK KH-hoz; 

− ellátja a jogszabály alapján nyújtott általános nyomtatványkitöltő űrlap benyújtás 
támogatás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtásánál jogszabály 
alapján az ügyfél-regisztrációs adatbázissal, az abban kezelt adatokkal és az 
elektronikus közszolgáltatások működtetésével, valamint az elektronikus 
közszolgáltatást nyújtó rendszerek informatikai biztonsági követelményeivel 
kapcsolatos egyéb feladatokat; 

− okmányügyintézési feladatainak ellátása és egyéb szolgáltatásainak nyújtása 
érdekében működteti a Központi Okmányirodát, gondoskodik a központi adatkitöltésű 
okmányok előállításáról, nyilvántartásáról, előkészíti az azok kibocsátásával 
kapcsolatos intézkedéseket, felelős a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
hivatalainak szervezeti egységeiként működő okmányirodák feladataiért, és szakmai 
irányítást gyakorol az okmányirodák ügyfélszolgálati tevékenysége, működése felett, 
biztosítja az okmányirodák feladatainak ellátásához a vonatkozó rendeletben 
meghatározott technikai eszközöket, helyi kiállítású biankó okmányokat, tartozékokat, 
kellékeket, valamint a biztonsági nyomtatóhoz szükséges biztonsági kellékanyagokat;  



 

− ellátja a SIS II nemzeti alrendszere központi elemeinek működtetéséhez kapcsolódó, a 
külön jogszabály által az N.SIS II hatáskörébe utalt  feladatokat, valamint a KEK KH 
hatáskörébe utalt schengeni jelzéskezelési feladatokat; 

− a vonatkozó jogszabály alapján működteti a választási rendszer központi és végponti 
infrastruktúráját, végzi a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok 
nyilvántartásának vezetésével és működtetésével összefüggő feladatokat; 

− ellátja a Nemzeti Vízum- és Okmánybizottság igazgatási és adminisztratív feladatait 
(NVOB Titkárság); 

− külön jogszabály, illetve nemzetközi szerződés rendelkezéseinek megfelelően a 
Hivatal hatáskörébe tartozóan biztosítja az Európai Unió rendszereivel, valamint a 
harmadik országok hatóságaival való információcserét; 

− gondoskodik a kezelésében lévő, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó nyilvántartások 
fokozott védelméről, valamint a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági 
rendelkezések betartásáról, továbbá biztosítja a kezelésében levő közérdekű adatok 
nyilvánosságát, továbbá a hatályos jogszabályok alapján a kezelésében lévő közérdekű 
és közérdekből nyilvános adatok közzétételét; 

− gondoskodik a minősített adatok védelméhez szükséges jogszabályokban 
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, valamint a kapcsolódó 
végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatokat; 

− ellátja az oktatási igazolványok megszemélyesítésével, a megszemélyesítéshez 
szükséges fénykép és aláírás nyilvántartásával, a gyártás, előállítás koordinációjával, a 
terjesztéssel és a logisztikával kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat; 

− adatfeldolgozási tevékenységet végez a nemzeti konzultációk lebonyolítása során; 
− a 2013. évi LXXVI törvény 120. §-a rendelkezéseinek megfelelően 2014. július 1-jétől 

működteti az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást, ellátja az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvényben hatáskörébe utalt feladatokat; 

− az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő 
módosításairól szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletnek megfelelően 2014. 
szeptember 10-től működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist 
(továbbiakban: FKA); 

− a Miniszter közfoglalkoztatási feladatai ellátása érdekében a 323/2011. (XII. 28.) 
Korm. rendelet 23/A. § (2) bekezdése alapján működteti a NMH, a munkaügyi 
központ, a kirendeltség feladatainak ellátásával kapcsolatos informatikai és 
számítógépes rendszereket (FKA), továbbá ennek körében telepíti, teszteli és 
módosítja a programrendszereket és az ebben a pontban meghatározott informatikai 
rendszerekkel összefüggésben teljesíti az adatok igénylésére jogosult szervek 
megkereséseit az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással 
összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletnek megfelelően. 

A KEK KH 2016. évi javasolt előirányzata 33.594,9 millió forint kiadási előirányzatot 
tartalmaz, amelyet 10.423,6 millió forint bevétel és 23.171,3 millió forint, támogatás 
finanszíroz. A 2016. évre tervezett költségvetési létszám 1022 fő. 

A szerv 219,0 millió forint stabilitási tartalékot képzett, a dologi kiadások előirányzatának 
terhére. 

A támogatáscsökkentés bázisba épülő hatása 81,0 millió forint, a dologi kiadások 
előirányzatának terhére. 



 

Az e-közigazgatáshoz kapcsolódó, korábban kiszervezett feladatok finanszírozására a szerv 
részére a 2016. évi költségvetésben a feladat-visszavétel és a kapcsolódó 180 fős 
létszámnövekedés kapcsán 1.000,0 millió forint bevételi előirányzat került megtervezésre. 

A dologi kiadások 2016. évi előirányzatát növeli a Kormányablakok üzemeltetésére biztosított 
1.155,5 millió forint többletforrás. 

Az e-kártya bevezetésével és működtetésével kapcsolatosan a 2016. évi költségvetés az e-
pass, e-azonosítás és e-aláírás rendszereinek üzemeltetési költségeire, okmánygyártásra, 
infrastruktúra-üzemeltetésre és licence utókövetésre, továbbá az üzemeltetéshez kapcsolódóan 
szükséges 23 fős létszámbővítésre 1.631,4 millió forint többletforrást biztosít. 

Az intézményi előirányzatok levezetésének bemutatása 

millió forintban, egy tizedessel 
18. cím Közigazgatási 

és Elektronikus 
Közszolgáltatások 
Központi Hivatala 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Létszám                          

(fő) 

2015. évi törvényi 
előirányzat 

      30 093,9           9 423,6        20 670,3                       802    

Változások 
jogcímenként: 

        

Közfoglalkoztatás 
rendszerével 
kapcsolatos feladatok 
költségvetési 
előirányzatának 
átrendezése 
(NGM-NMH-BM-
KEKKH közötti 
megállapodás) 

             14,1    0,0              14,1    0  

Kormányzati 
Ügyfélvonal 
üzemeltetése 
(vállalkozótól átvett 
feladat) 

0,0  0,0  0,0                       17    

e-közigazgatáshoz 
kapcsolódó korábban 
kiszervezett feladatok 
visszavétele 

        1 000,0           1 000,0    0,0                    180    

Fejezeti stabilitási 
tartalék képzése 

-219,0 0,0 -219,0 0 

Támogatáscsökkentés 
bázisba épülése 

-81,0 0,0 -81,0 0 

Többletek:     
Kormányablakok 
üzemeltetése 

1 155,5 0,0 1 155,5 0 

Az e-kártya 
működtetésével 
kapcsolatos 
többletforrás 

1 631,4 0,0 1 631,4 23 

2016. évi javasolt 33 594,9         10 423,6        23 171,3                1 022   



 

előirányzat 
 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

 
20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 
A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése 41.971,6 millió forint kiadási, 2.518,6 millió 
forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 39.453,0 millió 
forint. 

 
 
20. 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, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi 
előirányzat  

100,3 100,3 0,0 

2016. évi javasolt előirányzat 100,3 100,3 0,0 
 

 
Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó 
kiadások  

 
A 2016. évi kiadásokat 410,0 millió forintos EU támogatás és 784,8 millió forintos 
költségvetési támogatás finanszírozza. A törvényi sor előirányzatai az alábbi feladatok 
végrehajtásához biztosítanak fedezetet:  

− a minisztérium, a minisztériummal partnerségi megállapodást kötött szervezet, vagy a 
miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv, nemzetközi szervezet által 
megvalósított, az Európai Unió által az Új Széchenyi Terv operatív programjai 
keretében támogatott projektek, a Svájci-Magyar Együttműködési Program, az 
Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és egyéb uniós 
alapból támogatott projektek lebonyolításához – beleértve  az Európai Unió által 
közvetlenül társfinanszírozott projektek pályázatához – szükséges kiadások 
megelőlegezésére, önrész biztosítására, valamint az európai uniós forrás terhére el nem 
számolható tételek finanszírozására; 

− az Európai Migrációs Hálózat uniós bevételi forrása és a kapcsolódó önrész, valamint 
az el nem számolható tételek fedezetére; 

− a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó támogatási konstrukciók vagy projektek 
előkészítéséhez szükséges kiadásokra. 

  



 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat  1 043,0 410,0 633,0 
Többletek:    

ISEC PNR projekt támogatásában 
megvalósuló utas-nyilvántartási adatok 
kezeléséhez önrész biztosítása 

17,0 0,0 17,0 

LIFE program, BM Önkormányzati 
Koordinációs Iroda önrész biztosítása 

56,6 0,0 56,6 

Európai Migrációs Hálózat 2016. évi 
programjához önrész és el nem 
számolható költségekre 

13,2 0,0 13,2 

DAPHNE program, International 
Organization of Migration (IOM) önrész 
biztosítása 

6,2 0,0 6,2 

SH/9/2/1 (ENRAC) svájci projekthez 
likvid keret biztosítása 

50,0 0,0 50,0 

EU PV Mechanizmus megelőzési és 
felkészültségi pályázat, BM OKF részére 
önrész biztosítása 

8,8 0,0 8,8 

2016. évi javasolt előirányzat 1 194,8 410,0 784,8 
 

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás  
 

Az előirányzat felhasználható:  

− a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése 
alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a 
védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa 
kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő 
többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve, a védekezési 
időszak elrendelésétől annak megszűnéséig a jégtörő hajók üzemeltetése során 
jelentkező költségeket, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére, 

− az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására, 
− a fentiekkel összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat 

terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához 
szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával 
kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre, 

− a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő 
közfoglalkoztatási pályázatok saját erő költségeire.  

Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető a Kormány 
engedélyével. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat 260,0 0,0 260,0 
2016. évi javasolt előirányzat 260,0 0,0 260,0 

 



 

Kormányzati Infokommunikációs Szolgáltatások 
 

Az előirányzat célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és az egyes, az elektronikus ügyintézéshez 
kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben, illetőleg az 
egyéb jogszabályokban vagy kormányzati döntésekben meghatározott kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos működtetési, fenntartási (üzemeltetési) és 
fejlesztési feladatok finanszírozása.  

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében 
a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói feladatokat a Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt.) látja el. 

Fenti Korm. rendelet I. számú mellékletében meghatározott hálózatok esetében az előirányzat 
biztosítja a központi finanszírozású, kormányzati célú, hírközlési szolgáltató által ellátandó 
feladatok finanszírozását.  

A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés 
veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek 
feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. 
rendeletben rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása 
feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben, 
előírtak határozzák meg.  

Az előirányzat finanszírozza továbbá a központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat, azaz a 
költségvetési szervek működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat.  

A fenti célok elérése érdekében az előirányzat biztosítja   
− az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (továbbiakban: EDR) üzemeltetését,  
− a kormányzati célú hírközlési hálózatok üzemeltetését: 

= Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (továbbiakban: NTG),  
= KÖZNET infokommunikációs hálózat és 
= Zártcélú Rendészeti Hálózat (továbbiakban: ZRH); 

− az általános nyomtatványkitöltő űrlap (továbbiakban: ÁNYK) támogatási szolgáltatás 
biztosítását; 

− a központosított informatikai és elektronikus hírközlési (KIÜ) szolgáltatásokat;  
− az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (továbbiakban: EFER) infrastruktúra 

üzemeltetését. 

Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni, 
diszpécser jellegű rendszer, amely egy egységes, készenléti célokra alkalmazott rádiótávközlő 
hálózat. Az EDR alapfeladata a készenléti szervek biztonságos, magas rendelkezésre állású 
rádiókommunikációjának biztosítása. A feladatot jogszabály alapján a Pro-M Zrt. látja el. 

Az NTG működtetése magában foglalja az állami intézmények és szervezetek távközlési és 
részben távközlési feladatnak minősített informatikai szolgáltatásokkal való ellátását. A 
feladat tartalmazza számos (több mint tíz), a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti 
különböző tulajdoni helyzetű hálózat működtetését, illetve az állami intézmények és 
szervezetek távközlési kiszolgálását.  

A KÖZNET a közpénzekből fenntartott közintézmények, valamint közpénzekkel támogatott 
közfeladatokat ellátó és/vagy közcélokat szolgáló szervezetek részére biztosít hálózati 



 

elektronikus kommunikációs infrastruktúrát a korszerű alkalmazások és szolgáltatások 
elérhetőségéhez, valamint az egymás közötti, a gazdasági szereplőkkel és a lakossággal 
elektronikus úton folytatott kapcsolattartáshoz. 

A ZRH feladata a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, valamint 
közigazgatási szervek részére nyújtott zárt távközlési és adatátviteli összeköttetések 
biztosítása, a hálózat működtetése.  

Az ÁNYK támogatási szolgáltatás biztosítja az elektronikus ügyintézést az állampolgárok és 
a vállalkozások számára.  

A kapcsolódó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások működtetését biztosító 
rendszer [Ügyfélkapu, Hivatali kapu, magyarorszag.hu, Biztonságos Elektronikus 
Dokumentumtovábbító Szolgáltatás (BEDSZ), központi archiválási szolgáltatási feladatok] 
biztosítja továbbá a központi azonosítási és hitelesítési központ üzemeltetését, az ezzel 
közvetlenül összefüggő feladatok ellátását, az EU elektronikus ügyintézési folyamataiba való 
bekapcsolódást, valamint a Kormányzati Portál, az Elektronikus adó- és járulékbevallás 
működtetésének biztosítását. 

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása magában 
foglalja az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátását, 
valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítását a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
alapján. 

Az EFER a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által 
kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet szerinti, az 
állam által nyújtott szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás. Az EFER rendszer 
lehetővé teszi a befizetendő adókra, támogatásokra vonatkozó átutalási megbízásoknak az 
eBEV honlapon történő összeállítását, és ezen megbízások automatikus eljuttatását az adózó 
bankjába. 

A feladatok finanszírozása érdekében az előirányzatra 3.000,0 millió forint többletforrás kerül 
biztosításra. 

Az e-kártya működtetésével kapcsolatban a NISZ Zrt. által ellátandó feladatokra (az 
elektronikus aláírás szolgáltatási képesség megteremtésére, ezen belül a NISZ Zrt. szervezeti 
költségeire, szoftverkövetésre, licenc költségekre, tanúsításra, auditra, biztosításra, a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság irányába felmerülő költségekre) 501,1 millió forint többletet 
biztosít a 2016. évi költségvetés. 

A települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a 
Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozat alapján az előirányzatra tartósan átcsoportosított 
456,0 millió forint többletforrás a települési ügysegédi rendszer bővítésével, informatikai 
támogatásával összefüggő feladatok finanszírozását szolgálja. 

Az előirányzaton a fejezet 586,6 millió forint stabilitási tartalékot képzett, a dologi kiadások 
előirányzatának terhére. 

A támogatáscsökkentés bázisba épülő hatása 612,6 millió forint, a dologi kiadások 
előirányzatának terhére. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat 18 743,2 0,0 18 743,2 
Változások jogcímenként:    



 

A települési ügysegédi rendszer 
bővítésével összefüggő feladatok 
finanszírozása a 1076/2015. (II. 
25.) Korm. hat. alapján 

456,0  456,0 

Fejezeti stabilitási tartalék 
képzése 

-586,6 0,0 -586,6 

Támogatáscsökkentés bázisba 
épülése 

-612,6 0,0 -612,6 

Többletek:    
A NISZ Zrt. működésére 
biztosított többlet 

3 000,0 0,0 3 000,0 

E-kártya működtetésével 
kapcsolatos többlet 

501,1 0,0 501,1 

2016. évi javasolt előirányzat 21 501,1 0,0 21 501,1 
 

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez 
szükséges önerő  

 
Az előirányzatból jogszabály alapján az államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek 
teljesítésének pénzügyi fedezetére nyújtható támogatás, amely a többségi állami tulajdonban 
lévő regionális víziközmű rendszereken a helyi önkormányzatokkal közös, vagy önálló 
pályázatként az Új Széchenyi Terv keretében történő fejlesztéseknek az állam, mint 
tulajdonos részére az önerő-fizetési hányad kötelezettség finanszírozására használható fel. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat 7,5 0,0 7,5 
2016. évi javasolt előirányzat 7,5 0,0 7,5 

 
Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 

 
Az előirányzat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra alapozott, a 2005. évben 
átdolgozott Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési 
koncepcióban prognosztizált beruházások támogatására használható fel. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat 7,5 0,0 7,5 
2016. évi javasolt előirányzat 7,5 0,0 7,5 

 
Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 

 
Az előirányzat felhasználható az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram 
végrehajtására vonatkozó jogszabályokban és az Európai Unió 2000/60/EK Víz 
Keretirányelvében meghatározott célokra. 

A Kormány, elmaradt állami feladatként, a sérülékeny földtani környezetű ivó-vízbázisok 
védelmére 1996-ban indított beruházási célprogramot az ivó-vízbázisok állapotának 
felmérésére, a védőterületek kijelölésére és monitoring hálózat kialakítására, amely befejezés 
előtt áll.  Az ún. diagnosztikai (állapotértékelési) program azon  sérülékeny ivó-vízbázisokra 



 

terjed ki, amelyek 1990 előtt létesültek. A célprogramban meghatározott feladatok 
végrehajtását a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok látják el. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat 20,5 0,0 20,5 
2016. évi javasolt előirányzat 20,5 0,0 20,5 

 
Ivóvíz-minőség javító program 

 
Az előirányzat a vízellátás biztonságát növelő fejlesztések és az ivóvízminőség-javító 
beruházások megvalósítására használható fel. Az előirányzat támogatja a Nyirád-Darvastói 
vízátvezetést megvalósító távvezeték és kapcsolódó fejlesztési igények kiépítését. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat 41,1 0,0 41,1 
2016. évi javasolt előirányzat 41,1 0,0 41,1 

 
Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére 

 
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 2014. január 1-jétől bevezette az integrációs 
szerződés alapján nyújtott integrációs támogatás fogalmát és szabályrendszerét. A korábbi 
években több jogcímen, többféle feltétel alapján járt csekély összegű támogatás, a rendszer 
szétaprózódott volt, és nem segítette elő a társadalmi integrációt. A 2007. évi LXXX. törvény 
32. § (1) bekezdése kimondja, hogy az elismert menekült és oltalmazott az elismerését követő 
60 napig jogosult befogadó állomáson tartózkodni. Ezt követően integrációs szerződést köthet 
a menekültügyi hatósággal, ami alapján az elismerését követő 2 évig integrációs támogatásra 
jogosult. Az integrációs támogatás részletszabályait a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. 
törvény végrehajtására kiadott 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet V. fejezete tartalmazza. A 
folyósítandó összegek mértékét ezen belül a 61/G. § szabályozza, elkülönítve az egyedülálló, 
illetve a családos menekülteknek, oltalmazottaknak járó összegeket. 

Az elismert menekültek és oltalmazottak száma a migrációs helyzettől függ, azonban részükre 
a jogszabályi támogatásokat minden esetben folyósítani kell. 

Az előirányzaton az Áht. 32. § b) pontjának megfelelően – a magánszemélyeket 
jogszabályban meghatározott feltételek alapján megillető támogatásokkal kapcsolatos 
költségvetési kiadások esetében – előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti 
előirányzaton felüli kiadás teljesíthető.  

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 
BÁH előirányzatai terhére 

107,1 0,0 107,1 

2016. évi javasolt előirányzat 107,1 0,0 107,1 
 

20. cím 2. alcím Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 
 



 

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, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat  1 050,0 0,0 1 050,0 

2016. évi javasolt előirányzat 1 050,0 0,0 1 050,0 
 

Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása  
 
A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek munkáját segítve Magyarországon közel 1.100 
önkéntes tűzoltó egyesület működik, melyek a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési 
feladataik ellátása során több mint 1.000 település, illetve 1,5 millió ember mentő 
tűzvédelmében vállalnak szerepet. 

A védekezések, beavatkozások során a tűzoltó egyesületek mellett a legfontosabb szerepet az 
önkéntes mentőszervezetek töltik be. A katasztrófavédelem jelenleg több mint 200 önkéntes 
mentőszervezetet tart nyilván, melyek taglétszáma megközelíti a 7.500 főt. Az önkéntes 
mentőszervezetek bevonására olyan speciális feladatok végrehajtásakor kerül sor, melyekhez 
különleges technikai felszerelések és speciális szaktudás szükséges (eltűnt személy keresése, 
búvártevékenység, kötéltechnikai mentés, árvízi védekezés stb.). 

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek tagjai önként, fizetség nélkül, 
szabadidejükben vesznek részt a települések tűzmegelőzési, tűzoltási, műszaki mentési 
feladatainak ellátásában és a speciális mentési feladatokban, elhivatottságukat a rendkívüli 
időjárási helyzetekben, valamint az ár- és belvízi védekezések során többször is bizonyítva.  

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása  
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat  500,0 0,0 500,0 
2016. évi javasolt előirányzat 500,0 0,0 500,0 

 
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása  

 
Az előirányzat az alábbi szervezetek támogatásához biztosít forrást: 

− A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány 29,0 millió forintos támogatásának célja a 
rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködve a sport-, a művészet- és 
rendvédelem terén az esélyegyenlőség jegyében szervezett programok, rendezvények 
támogatása. 

− 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.  



 

− Az előirányzat a korábbi években a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei, 
az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége és a Létesítményi Tűzoltóságok 
Országos Szövetsége működéséhez, éves munkatervükben meghatározott feladataik 
ellátásához külön-külön biztosított fedezetet.  E három szervezet 2015. évtől a Magyar 
Tűzoltó Szövetség szervezeti keretein belül, közösen látja el a szakmai 
érdekképviseleti, a közbiztonság részét képező tűzvédelmi, utánpótlás nevelési 
tevékenységét, melyhez a Magyar Tűzoltó Szövetség 60 millió forintos támogatásban 
részesül.   

− A Hét önkormányzati érdekszövetségnek (Települési Önkormányzatok 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. 

− 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, további 
új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása. 

− 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.  

− Az előirányzatból 5,0 millió forint a Szertelen-kék Alapítvány drogprevenciós 
feladatainak támogatását biztosítja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat  172,0 0,0 172,0 
2016. évi javasolt előirányzat 172,0 0,0 172,0 

 
 

20. cím 9. alcím Szolidaritási programok 
 
A Szolidaritási Programok alá tartozó négy alap 2016. március 31-ével lezárul, ezért 2016-
ban az előző évekhez képest kisebb mértékű támogatás és bevétel kerül biztosításra.  

A korábban betervezett, 2013. évi allokációkhoz kapcsolódó költségkeretek biztosítják a 
program végéig még szükséges kiadások finanszírozását. 

 
Európai Menekültügyi Alap  

 
A 2016. évi kiadási előirányzatot 34,9 millió forintos EU-támogatás és 0,1 millió forintos 
költségvetési támogatás finanszírozza. 

Magyarország 2004-től részesül az Európai Menekültügyi Alapból (továbbiakban: EMA) 
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 EMA célja a menekültek, oltalmazottak, menedékesek és menedékkérők helyzetének 
javítása, a migrációs áramlások hatékonyabb kezelésére irányuló célkitűzések elősegítése, a 
befogadási feltételek fokozatos javítása, az elszállásolással kapcsolatos infrastruktúrák és 
szolgáltatások fejlesztése, a menedékkérők menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférhetősége 
biztosításának elősegítése, a menekültügyi eljárások hatékonyságának és minőségének 
javítása érdekében tervezett lépések támogatása. 

Az EMA felhasználása többéves és éves programok alapján történik, melyekben rögzítésre 
kerülnek a tagállam főbb célkitűzései, az elérendő hosszú és rövid távú céljai. Az EMA 
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 BM által nyílt vagy egyszerűsített 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 EMA (75%) és a BM, mint a Felelős 
Hatóság (25%) költségvetése társfinanszírozásban biztosítja, vissza nem térítendő támogatás 
formájában. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása  
   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat  143,5 109,8 33,7 
Változások jogcímenként:       
Európai uniós támogatás-változás -108,5 -74,9 -33,6 
2016. évi javasolt előirányzat 35,0 34,9 0,1 

 
Integrációs Alap  

 
A 2016. évi kiadási előirányzatot 48,8 millió forintos EU-támogatás és 0,1 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 a 
435/2007/EK európai tanácsi határozattal az Európai Integrációs Alapot (továbbiakban: EIA).  

Az EIA 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 EIA elsősorban az újonnan érkezett 
harmadik országbeli állampolgárokra koncentrál, ennek előmozdítása céljából hozzájárul a 
harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó nemzeti beilleszkedési stratégiák 
kidolgozásához és végrehajtásához. 

Az EIA felhasználása többéves és éves programok alapján történik, melyekben rögzítésre 
kerülnek a tagállam főbb célkitűzései, az elérendő hosszú és rövid távú céljai. Az EIA 
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 BM által nyílt 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 EIA (75%) és a BM, mint a Felelős 
Hatóság (25%) költségvetése társfinanszírozásban biztosítja, vissza nem térítendő támogatás 
formájában. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat  201,8 154,7 47,1 
Változások jogcímenként:       
Európai uniós támogatás-változás -152,9 -105,9 -47,0 
2016. évi javasolt előirányzat 48,9 48,8 0,1 

 
Visszatérési Alap  

 
A 2016. évi kiadási előirányzatot 65,0 millió forintos EU-támogatás és 0,1 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: EVA).  

Az EVA 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 EVA, 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 EVA felhasználása többéves és éves programok alapján történik, melyekben rögzítésre 
kerülnek a tagállam főbb célkitűzései, az elérendő hosszú és rövid távú céljai. Az EVA 
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 BM által nyílt 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 EVA (75%) és a BM, mint a Felelős 
Hatóság (25%) költségvetése társfinanszírozásban biztosítja, vissza nem térítendő támogatás 
formájában. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat  269,9 207,2 62,7 
Változások jogcímenként:       
Európai uniós támogatás-változás -204,8 -142,2 -62,6 
2016. évi javasolt előirányzat 65,1 65,0 0,1 

 
Külső Határok Alap  

 
2016. évi kiadási előirányzatot 459,5 millió forint EU támogatás és 0,1 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: KHA).  

A KHA pénzügyi támogatással szolidaritást fejez ki azokkal a tagállamokkal, amelyek külső 
határaikon a schengeni rendelkezéseket alkalmazzák. A KHA hosszú távú pénzügyi 
támogatást jelent, amelyből a tagállamok évente a külső határaik hosszának, valamint a külső 
határokon, repülőtereken, konzuli hivatalokban jelentkező munkateher arányában részesülnek. 

A KHA 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. 

A KHA felhasználása többéves és éves programok alapján történik. A többéves programban 
az Alapon túlmutató, schengeni tagságból eredő feladatok komplex kezelését lehetővé tevő 
célkitűzések kerültek meghatározásra az Európai Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 
2007/599/EK határozatában megjelölt prioritások figyelembevételével, amely lehetővé teszi, 
hogy a Magyar Köztársaság Külső Határok Alap Nemzeti Programjáról szóló a 1102/2007. 
(XII. 23.) 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. 

A KHA felosztása kétfordulós zárt vagy egyszerűsített 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 KHA egy olyan vissza nem térítendő támogatást biztosít, amelyből az EU által 
meghatározott stratégiai iránymutatásoknak megfelelő projektek 75%-a finanszírozható, 
Magyarországnak pedig a projekt összköltségének 25%-át önrészként kell biztosítania.  

 



 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat  2 144,5 1 906,9 237,6 
Változások jogcímenként:       
Európai uniós támogatás-változás -1 684,9 -1 447,4 -237,5 
2016. évi javasolt előirányzat 459,6 459,5 0,1 

 
 
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék  

 
Külön törvényi soron került tervezésre a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” 
általános program keretében megvalósuló, az Alapokhoz kapcsolódó visszafizetési 
kötelezettségek és az árfolyam-ingadozásból adódó veszteségek fedezetének várható összege. 

Visszafizetési kötelezettsége a BM-nek 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 árfolyamán történik, míg a 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.  

A 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. Várhatóan a 2013. évi allokációk 
zárása kapcsán, valamint az esetleges Bizottsági ellenőrzések során megállapított 
hiányosságok következtében merülhet fel visszafizetési kötelezettség 2016. évben a törvényi 
sor keretében.  

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
     millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat  10,0 0,0 10,0 
Változások jogcímenként:       
Európai uniós támogatás-változás 81,2 0,0 81,2 
2016. évi javasolt előirányzat 91,2 0,0 91,2 

 
Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása  

Az előirányzat célja a hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködés alapján tűzoltási és 
műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot ellátó 
önkormányzati tűzoltóságok folyamatos készenléti szolgálatának biztosítása. Az előirányzat 
felhasználásáról a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik. A 2016. évben is 



 

valamennyi önkormányzati tűzoltóság egységesen 25,0 millió forint alaptámogatásban 
részesül. A fennmaradó előirányzat a vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, 
jogszabályban (BM rendelet) rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában 
kerül felosztásra az önkormányzati tűzoltóságok között. A támogatás felosztásának alapelvei a 
2016. évre vonatkozóan változatlanok maradnak. A fejezeti kezelésű előirányzaton a 
tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a 
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati 
tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel. A támogatás folyósítása 
a BM OKF kezdeményezése alapján időarányosan történik.  

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
                     millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat 1 963,0 0,0 1 963,0 
2016. évi javasolt előirányzat 1 963,0 0,0 1 963,0 

 
Duna Művész Együttesek támogatása  

 

A Duna Művész Együttesek 300,0 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, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat  300,0 0,0 300,0 

2016. évi javasolt előirányzat 300,0 0,0 300,0 
 

Magyar Rendvédelmi Kar 
 

A Magyar Rendvédelmi Kar a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak és 
közalkalmazottainak szakmai és érdekképviseleti feladatokat ellátó, köztestületként működő 
országos szervezete.  

Az előirányzat fedezetet biztosít az MRK működéséhez, szakmai köztestületi tevékenysége és 
a hatályos alapszabályában foglalt egyéb feladatai ellátásához. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
       millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat  50,0 0,0 50,0 

2016. évi javasolt előirányzat 50,0 0,0 50,0 
 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 
 

Az előirányzat felhasználásának célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában (továbbiakban: 
NBS) rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának támogatása, valamint a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.  



 

Az NBS feladatait tekintve az előirányzat bűnmegelőzési, büntetőpolitikai 
hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzési hazai és nemzetközi gyakorlatainak 
megismerésével és terjesztésével (hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, 
továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok elkészíttetése, 
honlap üzemeltetése), lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, 
tanulmányok megrendelésével, pilotprojektek megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési 
gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos kiadásokra kerül 
felhasználásra.  

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat  700,0 0,0 700,0 

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

20. cím 20. alcím Belügyi Alapok 
 

A Belügyi Alapokat szabályozó európai uniós jogszabályok kialakítása megtörtént, az 
Európai Parlament és a Tanács megalkotta „a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs 
alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, 
valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközökre vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról” szóló 514/2014/EU (2014. április 16.) rendeletet. 

 
Belső Biztonsági Alap 

 
2016. évi kiadási előirányzatot 948,2 millió forint EU támogatás, valamint 5.300,6 millió 
forint költségvetési támogatás finanszírozza.  

A Bizottság által javasolt 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keret Biztonság és 
Állampolgárság című fejezetében új, különálló előirányzatot állapított meg Belső Biztonsági 
Alap (a továbbiakban: BBA) elnevezéssel. A BBA új, komplex, átfogó pénzügyi eszköz, 
amely lefedi a külső határok őrizetét és ehhez kapcsolódva az uniós vízumpolitikát, a 
bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott küzdelmet 
támogató uniós források körét.  

A BBA célja – összhangban az Európai Unió Belső Biztonsági Stratégiájával – a nemzetközi 
bűnözői hálózatok felszámolása, a terrorizmus megelőzése, a radikalizálódás kezelése, a 
virtuális tér biztonságának növelése, a biztonság megerősítése a határigazgatás útján és 
Európa válságokkal és katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének javítása. 

Napjainkban Magyarországon is hosszú távon számolhatunk potenciális veszélyforrásokkal, 
mint például az illegális migrációval, a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a különböző 
bűnözői csoportok megjelenésével, a terrorjellegű fenyegetettséggel, a közrend és 
közbiztonság veszélyeztetésével. Mindezek szükségessé teszik a határbiztonsági rendszer 
megerősítését, a rendvédelmi szervek hatékony szerepvállalását a bűnüldözés, közbiztonság, 
idegenrendészet és nemzetbiztonság területén, továbbá a terrorizmus, az erőszakos 
extrémizmus és a radikalizáció elleni küzdelem megerősítését.  

A Belső Biztonsági Alapból Magyarországnak előzetes becslések szerint 7 év alatt összesen 
kb. 61,5 millió euró lehívására lesz lehetősége a nemzeti programban meghatározott 
cselekvésekre. Az uniós támogatás 75%, amelyet 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell 
kiegészíteni. 



 

Az Európai Parlament és a Tanács megalkotta 513/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletét 
„a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a 
bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz 
létrehozásáról”, valamint az 515/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletét „a Belső Biztonsági 
Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz 
létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről”. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

      millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi előirányzat  1 822,0 1 722,0 100,0 
Változások jogcímenként:       

Európai uniós támogatás-változás 4 426,8 -773,8 5 200,6 

2016. évi javasolt előirányzat 6 248,8 948,2 5 300,6 
 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 
 

A 2016. évi kiadási előirányzatot 371,9 millió forintos EU-támogatás és 1.651,1 millió 
forintos költségvetési támogatás finanszírozza.  

Az Európai Unió 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében az eddigi 
széttagolt finanszírozási lehetőségek (EMA, IA és VA) rendszerét egységesítő új eszköz, a 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (továbbiakban: MMIA) jött létre. A MMIA 
célja európai uniós szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika 
biztosítása, a közös európai menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális 
migráció támogatása és az európai társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a 
visszatérés valamennyi formájának ösztönzése. 

A MMIA keretében előzetes kalkulációk alapján 7 év alatt 24,1 millió euró értékű fejlesztés 
megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75%, amelyet 25%-os nemzeti 
társfinanszírozással kell kiegészíteni. 

A MMIA vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács megalkotta a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, 
valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 
2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 516/2014/EU (2014.04.16.) 
rendeletet.    

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat  1 025,3 925,3 100,0 
Változások jogcímenként:       
Európai uniós támogatás-változás 997,7 -553,4 1 551,1 
2016. évi javasolt előirányzat 2 023,0 371,9 1 651,1 

 
Belügyi Alapok technikai költségkerete 

 
2016. évi kiadási előirányzatot 80,0 millió forint EU támogatás, valamint 15,0 millió forint 
költségvetési támogatás finanszírozza.  



 

Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az 
előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési, 
tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések.  

Az Európai Uniótól kapott forrás terhére személyi juttatás nem kerül elszámolásra, kivételt 
képeznek ez alól az Ellenőrzési Hatóság részére történő kifizetések. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat  75,0 25,0 50,0 
Változások jogcímenként:       
Európai uniós támogatás-változás 20,0 55,0 -35,0 
2016. évi javasolt előirányzat 95,0 80,0 15,0 

 

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. 

Az intézmények által megképzett tartalék 4.343,5 millió forint, míg a Kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat terhére megképzett tartalék 
586,6 millió forint. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 

2016. évi javasolt előirányzat 4 930,1 0,0 4 930,1 
 
 
21. cím K-600 hírrendszer működtetésére (központi kezelésű előirányzat) 

 

A K-600 hírközlési-, illetve a KTIR informatikai rendszer (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 
igazgatás központi és területi szervei számára a folyamatos munkavégzéséhez szükséges 
informatikai támogatást. 

Az előirányzat a K-600/KTIR üzemeltetési, fenntartási, átalakítási, üzemvitel korszerűsítési 
feladatainak ellátását biztosítja a vonatkozó Korm. határozatban megfogalmazott 
követelményeknek, minősített időszaki kormányzati vezetési feladatoknak megfelelően.  

A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 
és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 



 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a védelmi felkészítés 
egyes kérdéseiről szóló minden évben megjelenő Korm. határozat szabályozza. 

Az előirányzat biztosítja a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló, évente kiadott Korm. 
határozat által az informatikai és hírközlési ágazat számára meghatározott feladatok 
végrehajtásában való részvételt, az informatikai és hírközlési ágazat feladat-, illetve 
felügyeleti hatáskörébe tartozó szervek védelmi felkészülésének irányítását, a válsághelyzetek 
kezelésével kapcsolatos feladatok tervezését, az éves felkészítés megtartását a védelmi 
felkészítés feladataiban érintett szolgáltatók számára.  

A K-600 hírrendszer működtetésére előirányzat 2016. évi javasolt kiadási előirányzata 55,0 
millió forint. 

A központi kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi törvényi előirányzat 55,0 0,0 0,0 
2016. évi javasolt előirányzat 55,0 0,0 0,0 

 

 

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

fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól  

 
A BM OKF költségvetési címnél az alábbi több évet érintő beruházások és fejlesztések 
vannak folyamatban: 

millió forintban, egy tizedessel 

Tárgya Összege Lejárata 
2015. évi 
várható 
kifizetés 

2016. évi 
tervezett 
kifizetés 

Tűzoltó gépjárművek gyártási, 
felújítási, javítási, karbantartási 
munkálatai  

9 000,0 2016.12.31 3 000,0 3 000,0 

Egyedi forgalomba helyezésű 
emelőgépes felépítményű 
járművek (tűzoltó járművek) 
szállítása  

1 524,0 2019.09.22 308,4 308,4 

Mentőkosaras létrás magasból 
mentő tűzoltó gépjárművek 
szállítása 

5 100,0 2021.12.31 0,0 623,0 

MoLaRi (monitoring és lakossági 
riasztó) rendszer megújítása, 
üzemeltetése  

8 648,7 2020.02.01 1 511,3 1 780,5 

Légzésvédelmi eszközök 
felülvizsgálata és karbantartása  

500,0 2016.12.31 250,0 250,0 

Összesen: 24 772,7 - 5 069,7 5 961,9 

 
A BM OKF középtávú Stratégiai Tervének fő célkitűzése a járművek életkorának 
csökkentése, illetve a típus homogenizációja. Ezen célok megvalósításában a hazai ipar még 
meglévő kapacitásai figyelembevételével megkezdődött egy hazai gyártású tűzoltó jármű 



 

kifejlesztése, valamint a speciális katasztrófavédelmi járművek fejlesztése is. A járművek 
gyártásáig és nagy tömegű rendszerbe kerülésük idejéig szükség van a meglévő technikai 
eszközök felújítására, javítására is.  

A BM OKF-n a MoLaRi projekt keretei között egy országos kiépítésű katasztrófavédelmi 
rendszer került megvalósításra. A rendszer központi komponensei, valamint felügyeleti és 
védelmi rendszerei éles üzemben működnek. A rendszer hosszú távú biztonságos 
működésének fenntartása érdekében szükséges az egyes rendszerelemek technológiai 
előírásoknak megfelelő karbantartása, valamint üzemeltetése.  

Az alsó és felső küszöbértékű veszélyes üzemek körzetében országos kiterjedésű, magas 
rendelkezésre állású, redundánsan működő, adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és 
vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó (MoLaRi) rendszer megújítása, üzemeltetése, 
karbantartása érdekében 2015-ben a BM OKF szerződést kötött. A szerződés tárgyát képezi a 
MoLaRi rendszer üzemeltetése, valamint az üzemeltetés alatt álló rendszer rendszerelemeinek 
erőforrás bővítése, technológiai megújítása. 

A BM OKF 2015-ben a légzésvédelmi eszközök felülvizsgálata és karbantartása kapcsán 
vállalkozási keretszerződést kötött. A szolgáltatás tárgya a légzőkészüléken és annak 
tartozékain meghatározott időszakonkénti rendszerességgel végzett karbantartások, 
felülvizsgálatok, valamint a sűrített levegős palackok hatósági vizsgálata. 
 

 
III. 4.  Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban 

 
1. Rend- és közbiztonsági ágazat 

A KHA, valamint a BBA 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.  

A BBA célja – összhangban az Európai Unió Belső Biztonsági Stratégiájával – a nemzetközi 
bűnözői hálózatok felszámolása, a terrorizmus megelőzése, a radikalizálódás kezelése, a 
virtuális tér biztonságának növelése, a biztonság megerősítése a határigazgatás útján és 
Európa válságokkal és katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének javítása.  

 
2. Menekültügyi ágazat 

Az EMA, az EIA, az EVA, valamint a MMIA 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 





 


