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Az emberi erőforrások minisztere szakpolitikai feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 
határozza meg. A rendelet szerint a miniszter a családpolitikáért, az egészségbiztosításért, az 
egészségügyért, a gyermek- és ifjúságpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért, a 
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, az oktatásért, a kultúráért, a 
sportpolitikáért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a kormányzati tudománypolitikáért, a társadalmi 
felzárkózásért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, az egyházakkal való kapcsolattartás 
koordinációjáért, a nemzetiségpolitikáért felel.  

A fejezet tervezett 2017. évi előirányzatai e feladatok végrehajtásának hátterét biztosítják. 

 

I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet céljai 

 

Család- és ifjúságügyért felelős ágazat 

A család- és népesedéspolitika célja a demográfiai stabilitás elérése a magyar gyermeket vállaló és 
nevelő családok megerősítésével, a családok jólétének növelésével, a munka és a család alapú 
társadalom kiépítésével. Az évtizedek óta tartó negatív demográfiai tendenciák megtörése 
összkormányzati feladat, amelyhez az ágazat a társágazatokkal együttműködésben, a családbarát 
szemlélet erősítésével járul hozzá. A fenntartható demográfiai fordulat mellett kiemelt cél a munka-
család összeegyeztetéséhez nyújtott támogatás is. 

Az idősügy területén további cél az aktív idősödés, az idősek tevékeny életmódjának elősegítése, 
valamint a nemzedékek közötti együttműködés erősítése, különös tekintettel a családon belüli 
kapcsolatokra, valamint a távol élő családtagok találkozási lehetőségeinek támogatására.  

A családpolitikai, nőpolitikai, gyermekjóléti és idősügyi szakterületek szempontjából 
elengedhetetlen a kiemelt jelentőségű programokat megvalósító szervezetek, illetve egyéb stratégiai 
partnerek támogatása, valamint a 2015. évi Budapesti Demográfiai Fórumhoz kapcsolódóan 
nemzetközi tevékenység folytatása. 

Az ifjúságügy területén az ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi integrációjához szükséges 
környezet fejlesztése, a fiatalok foglalkoztatási helyzetének javítása, munkaerő-piaci integrációja, a 
családi közösségeket, a fiatalok testi, lelki és erkölcsi fejlődését is áttételesen erősítő és elősegítő 
közösségfejlesztés, valamint a nemzettudat erősítése, az összmagyarság, a nemzeti integráció ügye, 
a Kárpát-medencei magyar közösségek erősítése, magyar ifjúsági együttműködések fejlesztése a fő 
célkitűzés. 

Fentiekkel összhangban a következő évek kiemelt feladatainak tekinthető: 

- a fiatalok közösségi szerepvállalásának, társadalmi aktivitásának növelése,  
- a hagyományos ifjúsági munka virtuális térbe való kiterjesztése, 
- a társadalmi felelősségvállalás erősítése, 
- a fiatalok pénzügyi ismereteinek bővítése, vállalkozóvá válásának ösztönzése,  
- a jelenleg külföldön élő magyar fiatalok tudásának és munkatapasztalatának hazai 

hasznosítása, 
- a fiatalokat célzó közszolgáltatások fejlesztése. 
Az ágazat további célja az esélyteremtés területén a kapcsolati erőszak áldozatait segítő 
ellátórendszer hatékony működtetése, társadalmi szemléletformálás a látencia oldása érdekében, a 
pozitív családi minták megerősítése, az önkéntesség kultúrájának fejlesztése, az önkéntes 
tevékenységek ösztönzése, valamint a fiatalok és helyi közösségek szolidaritásának erősítése egy 
befogadó társadalom megteremtése érdekében. 
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A tehetségsegítés területén továbbra is biztosítani szükséges a korábbi kiemelt célkitűzések 
megvalósulását, folytatni kell ezek és az új intézkedések eredményeinek feltérképezését és a 
tehetséggondozás folyamatának megkezdett korszerűsítését.  

Egészségügyi ágazat 

Az egészségügyi ágazat stratégiai prioritásai a Kormány 1039/2015. (II. 10.) Korm. határozatával 
elfogadott „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiában kerültek 
megfogalmazásra.  

A dokumentum szerinti prioritások a 2014 -2020 közötti időszakban: 

 

Az egészségügyi alapellátás megerősítése: 

Kormányzati prioritásként került rögzítésre az egészségügyi alapellátás új alapokra helyezése, 
prevenciós tevékenységének erősítése, a járóbeteg-szakellátás megerősítése, egy fenntartható, jól 
működő intézményrendszer kialakítása. 

2015-ben elfogadásra került az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, 
valamint a szakmai szervezetekkel történt egyeztetések eredményeként elkészült és társadalmi 
egyeztetésre került az egészségügyi alapellátás megerősítésének koncepciója, amely a 
helyzetelemzés mellett tartalmazza az alapellátás további fejlesztésének tervezett lépéseit is. Az 
eddig megtett és a továbbiakban tervezett intézkedések a már megkezdett lépések folytatásával, 
illetve az egészségügyi alapellátásról szóló törvényből eredő feladatok végrehajtásával az alábbi 
célokat szolgálják:   
– az alapellátás kompetenciáinak növelése a lakóhely közeli ellátások szélesítésének, 

elérhetőségének biztosítása érdekében – ezt a célt szolgálja többek között az otthoni 
szakápolás fejlesztésének támogatása, továbbá a kollegiális vezetői rendszer (intézményének 
bevezetése és működtetése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvénnyel 
összhangban;  

– népegészségügyi szemléletű egészségügy megteremtése a betegségek megelőzése érdekében, 
az alapellátás kapuőri szerepének megerősítése a járó- és fekvőbeteg-szakellátás 
tehermentesítése érdekében; 

– a szociális és egészségügyi terület tevékenységeinek felmérése és összehangolása az ellátások 
területi egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében; 

– az alapellátás vonzóbbá tétele, az ellátatlan körzetek felszámolása – ezt szolgálja többek 
között az alapellátás 2017. évi további fejlesztése (melynek keretében a 2015. és 2016. 
években biztosított többlettámogatások mellett újabb többlet áll rendelkezésre), valamint a 
letelepedési pályázat folytatása, bővítése. 

 

A népegészségügyi szolgáltatások megújítása, középpontban az egészség választását előmozdító 
ismeretek és készségek fejlesztésével:  

– A hazai egészségveszteségek legnagyobb részét az egészségtelen életmódhoz köthető 
betegségek okozzák, ezért a lakosság egészségmagatartásában döntő fordulatot kell elérni, és 
ehhez biztosítani szükséges a megfelelő fizikai-, társadalmi-, gazdasági-, és jogi környezetet. 
Az egészségmagatartás kedvező irányú változtatásához fejleszteni kell az egyének és 
közösségek egészségtudatosságát, az egészséghez és az egészségügyhöz való viszonyulását és 
a hazai egészségkultúrát.  

– A munkaképes korúak megfelelő ellátással elkerülhető halálozásának csökkentéséhez az 
egészségügyi ellátórendszer további prevenció fókuszú áthangolása nélkülözhetetlen. A hazai 
egészségveszteségek jelentős csökkentésének feltétele egy szükségletekhez igazodó és 
prevenciós szemléletű egészségügyi rendszer működtetése, valamint a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés területi és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése. 
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Magasabb szakmai színvonalú és biztonságosabb lakossági gyógyszerellátás biztosítása érdekében 
cél: 

– Az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosító közforgalmú gyógyszertárak, valamint 
az általuk működtetett fiókgyógyszertárak működési célú támogatása. 

– A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítése a 
Patika Hitelprogram keretében nyújtott kamattámogatás biztosításával. 

– A vonatkozó jogszabályok szerint a gyógyszertári tulajdoni hányad nem gyógyszerész felé 
történő értékesítése esetében az állam elővásárlási jogának biztosítása, hogy az átmeneti 
időszakot követően a gyógyszerész részére pályázati formában a tulajdonhányad kiírható 
legyen.  

 

Az Európai Uniós fejlesztések  

A megkezdett átfogó strukturális változások folytatása érdekében kerül sor a 2014-2020-as uniós 
fejlesztési ciklusban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében tervezett 
egészségügyi fejlesztések megvalósítására. Többek között célkitűzésként fogalmazódott meg az 
egészségügyi ellátórendszer humánerőforrás helyzetének, az ellátórendszer prevenciós 
kapacitásának javítása; az alapellátás megerősítése, az egészségügyi ellátórendszer prevenciós 
szemléletű áthangolása, illetve a betegútmenedzsment optimalizálása. A tervezett fejlesztések a 
hiányszakmákhoz, illetve hiányterületekhez kapcsolódó fejlesztéseket (pl. sürgősségi ellátás, 
gyermekpszichiátria, patológia, pszichiátria, addiktológia) és az infrastruktúra hatékonyságának 
optimalizációját is célozzák. Az e-egészségügyi közszolgáltatások fejlesztése területén cél 
létrehozni egy olyan egységes, biztonságos, központi kézben tartott informatikai környezetet, amely 
alapja minden, ágazati szereplők közti és lakosságot érintő szolgáltatásnak. Az elektronikus 
egészségügyi fejlesztések fókuszterülete az egészségügyi tevékenységek információtechnológiai 
eszközökkel és módszerekkel történő támogatása, a lakossági tájékoztatás és a digitális kompetencia 
motivációs és módszertani fejlesztése.  

 

Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat 

Egyházi szakterület 

Az Alaptörvény VII. cikk 4. bekezdésében foglaltak rögzítik: „Az állam és a vallási közösségek a 
közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek. Az együttműködésről a vallási közösség 
kérelme alapján az Országgyűlés dönt. Az együttműködésben részt vevő vallási közösségek bevett 
egyházként működnek. A bevett egyházaknak a közösségi célok elérését szolgáló feladatokban való 
részvételükre tekintettel az állam sajátos jogosultságokat biztosít.” Ezen elv alapján, a jogszabályok 
szerint meghatározott költségvetési támogatás az állam és a bevett egyházak együttműködését 
elősegítő kormányzati eszköz, amelynek jelentős része törvényileg is determinált. 

Az ágazat többek között ellátja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről 
szóló törvényből és más kapcsolódó jogszabályokból, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és 
kétoldalú megállapodásokból eredő feladatokat, koordinációs tevékenységet. Így a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvényben (a továbbiakban: Ehtv.) foglaltak és a miniszter hatáskörébe 
adott feladatok szakmai végrehajtása szerint jár el és teljesíti ennek megfelelően a célkitűzéseket. 

Nemzetiségi szakterület 

A nemzetiségi szakterület kezelésében lévő előirányzatok jelentős mértékben forrásul szolgálnak 
azon támogatásoknak, melyek elősegítik, hogy a nemzetiségekhez tartozók törvényben biztosított 
egyéni és közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre jussanak. Így 

893



 
 

különösen hozzájárulnak a nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi 
hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához, országos vagy regionális 
jelentőségű, a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó 
rendezvények szervezéséhez. További célként fogalmazható meg a nemzetiségek kulturális 
autonómiáját megvalósító intézményi rendszer fejlesztése, valamint a szomszédos országokkal 
kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban 
megfogalmazottak teljesítése. 

 

Társadalmi és civil kapcsolatok szakterület  

A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős szakterület felelőssége körében kialakítja a 
kormányzati és civil szektor közötti párbeszédet biztosító fórumokat, javaslatot tesz a kapcsolatok 
fejlesztésére és a partnerségek, az együttműködések, a konzultációk stratégiájára, részt vesz a 
Kormány partnerségi kapcsolattartással összefüggő feladatainak összehangolásában és az ezzel 
összefüggő stratégiai feladatok végrehajtásában, irányítja a civil szektor működését, fejlesztését 
érintő – más minisztérium, illetve a minisztérium más szervezeti egységének feladat- és hatáskörébe 
nem tartozó – jogszabályok szakmai javaslatának kidolgozását, működteti és monitorozza a civil 
szervezetek működését elősegítő hálózatot, irányítja a civil szektorral kapcsolatos támogatások 
tervezését, ellátja a civil szervezetek állami támogatásával kapcsolatos monitoring műveleteket, 
dönt a hatáskörébe utalt civil támogatási források felosztásáról. A szakterület gondoskodik a 
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott 
feladatok ellátásáról, a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatban külön jogszabályokban 
meghatározott tevékenységek ellátásáról, a Civil Információs Portál működésével kapcsolatos 
feladatok ellátásáról; koordinálja az európai uniós intézményekbe történő civil delegáltak 
kiválasztását, elősegíti a delegált tagok tevékenységét. 

 

Kulturális ágazat  

Az ágazat kiemelt célja a Kormány társadalompolitikai céljainak megvalósításához, különösen a 
családok megerősítéséhez, a demográfiai tendenciák kedvező irányba fordításához, a társadalmi 
mobilitás előmozdításához, és általában az életminőség javításához történő hozzájárulás. Ennek 
érdekében két kiemelt szándék került megfogalmazásra: a „kulturális alapellátás” rendszerének 
kidolgozása és bevezetése, illetve ehhez kapcsolódóan a kulturális közösségfejlesztés, közösségi 
innováció, közösségi tervezés. 

A kulturális alapellátás és közösségfejlesztés jellemzői: 

– Legyen átfogó és szakterületeken átívelő: javítani kell tehát a többi ágazattal való 
együttműködést. 

– Legyen helyben elérhető: az embereknek lakóhelyükön kell hozzájutni a kultúrához, 
ösztönözni kell őket a helyi értékek gondozására, a közösségfejlesztést helyben kell 
megoldani. Ennek érdekében fejleszteni kell a már rendelkezésre álló, közművelődési, 
könyvtári, múzeumi intézményhálózatot. 

– Működjön a partnerség elvén: a feladatok a települési önkormányzatok és a civil szféra 
képviselőivel együttműködve hatékonyabban láthatók el. Ennek érdekében a közös 
feladatellátás anyagi ösztönzőkkel történő segítése indokolt.  

– Serkentsen aktivitásra: azaz kínáljon olyan tevékenységeket, ami nem elégszik meg az értékek 
passzív befogadásával, hanem számít a társadalom (különösen a helyi közösségek) tagjainak 
aktív részvételére általában a művelődés, a helyi életminőség javítása és azon túl a helyi 
gazdaságfejlesztés, a vonzerő növelése folyamatában.  

– Legyen korszerű és hatékony: ebben a tekintetben a kormányzat számára az a legfontosabb, 
hogy a dolgozók rendelkezzenek a hatékony munkavégzéshez szükséges tudással, 
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intézményeink szervezetileg legyenek alkalmasak a kitűzött társadalompolitikai és szakmai 
célok elérésére, azaz működjenek hatékonyan (amibe a költséghatékonyságot is bele kell 
érteni), és mindehhez legyen meg a szükséges infrastruktúra is. 

 

A kulturális kormányzat a kulturális alapellátás kiterjesztésével és közösségfejlesztéssel kapcsolatos 
céljai: 

− mindenkinek – lakóhelyétől és társadalmi-gazdasági helyzetétől függetlenül – legyen 
lehetősége találkozni értékhordozó, minőségi kulturális értékekkel és lehessen részese 
közösségi aktivitásra építő kulturális értékteremtő folyamatoknak, 

− a szélesedő középosztály tagjainak pedig megerősödjön a lakóhelyéért, annak közösségéért és 
ezen keresztül a társadalom egészéért érzett felelőssége, azaz lakosok helyett polgárok 
legyenek. 

 

A kulturális terület más ágazatoktól eltérően nem vertikális, hanem átfogó, horizontális jellegű, 
ezért magától értetődő, hogy céljait más ágazatokkal együttműködve tudja hatékonyan 
megvalósítani, és eredményei más ágazatokat is gazdagítanak, ezért fontos a széleskörű 
kapcsolattartás. 

A kulturális ágazat általános céljai között továbbra is kiemelt jelentőségű a minisztérium által 
fenntartott kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban 
előírt kötelezettségek teljesítése annak érdekében, hogy feladataikat elláthassák. A kulturális ágazat 
támogatja a kulturális javak és a szellemi kulturális örökség megőrzését és hozzáférhetővé tételét, 
továbbá eleget tesz a nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségeinek. 

 

Oktatási ágazat 

Köznevelési terület 

Kiemelt feladat, hogy érvényesüljön a minőségi oktatáshoz való hozzáférés mindenkinek elve, a 
társadalmi szolidaritás és méltányosság, valamint, hogy az oktatás segítse elő a gazdaság fejlődését 
és az életminőség javulását. Meghatározó közpolitikai cél az állam felelősségvállalása és 
felelősségének növelése az oktatásban, építkezve az Alaptörvényben megfogalmazottakra.  

A nemzeti köznevelési rendszer elmúlt években megkezdett fejlesztési folyamatainak folytatása és 
kiteljesítése érdekében a tárca irányítása alá tartozó intézmények Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (továbbiakban: KLIK), Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI), valamint 
a fejezeti kezelésű előirányzatainak körében nagyobb hangsúlyt kapnak azok a feladatok, illetve 
azok a támogatások, amelyek e célokkal összecsengenek.  

Ezek alapján a 2017. évben számos olyan feladatot kell ellátni, amelyek szolgálják 

− a köznevelési intézmények fenntartása körében a nagyobb állami szerepvállalást, 
− a pedagógusok illetmény-előmeneteli rendszere teljes körű bevezetését, 
− Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatba átlépők minősítését, 
− a hit- és erkölcstanoktatás felmenő rendszerű kiterjesztését a magasabb évfolyamokra, 
− az ingyenes tankönyvek biztosításának kibővítését további évfolyamokra. 

A nemzeti köznevelés rendszerét szabályozó jogszabályok folyamatos felülvizsgálata, a rendszer 
működésére gyakorolt hatásának monitorizálása és elemzése, a gyakorlati tapasztalatok 
hasznosítása is kiemelt feladat, amelynek költségvetési feltételeit meg kell teremteni. Az állam 
nagyobb felelősségvállalása miatt szükséges a köznevelési intézmények és fenntartóik szakmai és 
költségvetési ellenőrzésének további erősítése. 
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Felsőoktatási terület 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) megalapozta a 
felsőoktatás strukturális átalakítását, az új felsőoktatási ágazati stratégia pedig világos iránymutatást 
fogalmazott meg a magyar felsőoktatás számára. Az átalakítás fő célja az ágazat 
versenyképességének javítása, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek érvényesítése, a műszaki, 
informatikai és természettudományos képzések súlyának növelése, a felsőoktatási hozzáférést 
növelő megoldások és programok bevezetése és folytatása, a képzési szerkezet és tartalom 
átalakítása, a képzésekre fordított társadalmi költségek megtérülésének biztosítása. A 
felsőoktatásnak a következő évben is el kell látnia a hazai és nemzetközi hálózatok részeként folyó 
felsőfokú képzést, továbbá a kutatást, fejlesztést és innovációt, amely az oktatás megalapozásán túl 
szolgálja a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés feladatát, a gazdasági technológiai haladást és a 
tudomány fejlesztését. A célok elérésének eszköze a tehetséges hallgatók, doktorjelöltek, oktatók-
kutatók kiemelt támogatása, valamint az intézmények feladat- és minőségalapú finanszírozása. A 
minőségi felsőoktatás megteremtését szolgáló forráselosztási rendszer, az intézményi gazdálkodás 
szabályozottsága, monitorozása, a fenntartói feladatok szigorodása, a kancellári rendszer révén cél a 
gazdaságos működés elősegítése, a képzési és tanulmányi fegyelem erősítése az oklevél 
minőségének garanciája. 

 

Mutató Kiindulási érték Célérték (2017) 
Stratégiában 

meghatározott 
célérték 

Informatikai képzésre első helyen 
jelentkező hallgatók arányának 
növekedése 

6 % (2010) 7,8 %  -- 

Műszaki területre első helyen 
jelentkező hallgatók arányának 
növekedése 

14 % (2010) 14,3 % -- 

A meghirdetett képzések száma 
országosan 15%-kal csökken 

10 732 (2013) 9 810 9 122 (2020) 

A duális alapképzésben résztvevő 
hallgatók aránya a releváns 
képzési területeken az elsőévesek 
körében 

0 % (2013) 3 % 8 % (2020) 

A lemorzsolódás aránya 10 
százalékponttal csökken az alap- 
és osztatlan képzések átlagában 

35 % (2013) 30 %  25 % (2020) 

A felsőfokú vagy annak 
megfelelő végzettséggel 
rendelkezők aránya a 30-34 éves 
népességen belül 

29,9 % (2012) 32,2 %  35 % (2023) 

Külföldi hallgatók száma 23 000 (2013) 29 000 40 000 (2020) 
 

Sport ágazat 

A Kormány kiemelt figyelmet fordít a lakosság egészségi állapotának további javítására, a 
rendszeresen sportolók számának növelésére, a területi különbségek mérséklésére, amelyek 
makrogazdasági hatásként hosszútávon jelentős mértékben hozzájárulhatnak az egészségügyi 
kiadások csökkentéséhez. Kiemelt cél a sport stratégiai szerepének érvényesítése a nemzet 
egészségi állapotának és kulturális összetartozásának erősítése érdekében, valamint a tradicionálisan 
jó magyar szereplések szinten tartása, illetve az eredményesség fokozása. 
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A Kormány kiemelt ágazatként tekint a sport támogatására, amelynek keretében a versenysport 
eredményességének javítását célzó kormányzati intézkedések mellett hangsúlyossá válik a sport 
társadalmi bázisának szélesítése. Stratégiai feladat a kiemelt sportágak (asztalitenisz, atlétika, 
birkózás, evezés, judo, kajak-kenu, kerékpár, korcsolya, ökölvívás, öttusa, röplabda, sportlövészet, 
tenisz, torna, úszás, vívás) középtávú sportágfejlesztési elképzeléseinek, illetve a kiemelt 
sportegyesületek (Ferencvárosi Torna Club, Vasas Sport Club, Újpesti Torna Egylet, Budapesti 
Vasutas Sport Club, Budapesti Honvéd Sportegyesület, Magyar Testgyakorlók Köre) stratégiai, 
működési feladatainak támogatása. A fejlesztési programnak köszönhetően az érintett sportági 
szakszövetségek adatszolgáltatásai alapján – az érintett sportágakban – mind a versenyengedéllyel 
rendelkező felnőtt és utánpótláskorú sportolók együttes létszámában, mind az edzői létszámot 
tekintve több mint 30%-os a növekedés mértéke, a tagszervezetek száma pedig több mint 5%-kal 
nőtt 2013. és 2015. között. A sportlétesítmény-fejlesztési támogatások eredményeként pedig éves 
szinten mintegy 150 projekt megvalósítására nyílik lehetőség. A pozitív tendencia fenntartása a 
következő években is prognosztizálható. Célként fogalmazódik meg továbbá a kiemelt sportágak 
körébe nem tartozó, de sportszakmai szempontból jelentős sportágak (20 sportág: vitorlázás, 
taekwondo, curling, lovassport, rögbi, kick-box, sí, műugrás, szörf, súlyemelés, tollaslabda, íjászat, 
snowboard, golf, triatlon, karate, szinkronúszás, táncsport, búvárúszás, gyeplabda) szakmai 
többletfeladatainak, illetve fejlesztési feladatainak támogatása is. Továbbra is prioritást élvez a 
kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása. 2016-ban költségvetési forrásból várhatóan 
70-75 sportesemény kerül támogatásra, amely szám várhatóan növekedést mutat 2017-ben. 
Folytatódik az utánpótlás-nevelési programok támogatása, illetve az akadémiai rendszer fejlesztése, 
amely területen célként fogalmazódik meg, hogy 2018-ig a regisztrált versenyengedélyes 
utánpótláskorú sportolók száma elérje az 500 000 főt. A versenysport mellett meghatározó 
sportszakmai feladat a szabadidősport programok (különösen az egészségjavítást célzó 
sporttevékenységek, így a természetben végezhető sporttevékenységek, természetjárás), a diák- és 
felsőoktatási sport, illetve a fogyatékos személyek, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi 
rétegek sportjának támogatása. A sportlétesítmény és a sportág-fejlesztés területén célként 
fogalmazódik meg a Kormány által elfogadott, a 2014-2020 közötti időszak sportlétesítmény-
fejlesztési stratégiájának megvalósítása, amelynek eredményeképp 2020-ra Magyarország a 16 
kiemelt sportág és az 5 látvány-csapatsport mindegyikében képes lesz arra, hogy akár a 
legrangosabb nemzetközi versenyeknek is megfelelő házigazdája legyen. Mindezek mellett 
lényeges még a sportági módszertani és edzőközpontok és utánpótlás bázisok kialakítása, amelyek 
egyúttal több sportág igényeinek kielégítésére is alkalmasak.  

Az eredményes szereplés támogatását, illetve az elért eredmények megbecsülését biztosítja – a 
Gerevich Aladár-sportösztöndíj, az olimpiai járadék és a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradék 
mellett – az edzők és a sportolók méltó elismerése érdekében bevezetett kiemelt edzői program 
(amely több mint 180 fő foglalkoztatását támogatja) és a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj, míg az 
egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 
alapján, a sport világeseményeken 1-8. helyezést elérő sportolók, és a felkészítésükben 
közreműködő edzők, nevelőedzők és sportszakemberek részesülnek állami jutalomban, illetve az 
Európa- és világbajnokságokon érmesek és az őket felkészítő edzők és sportszakemberek 
eredményességi támogatásban. 

 

Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős ágazat 
 
Az emberi erőforrások minisztere a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkár közreműködésével ellátja a szociális ügyek és társadalmi felzárkózás, valamint a romák 
társadalmi integrációjának kormányzati koordinációját és az ezzel kapcsolatos szakmai, 
szakpolitikai és egyeztetési feladatokat.  
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Az ágazat feladatai közé tartozik a gyermekvédelem, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, 
illetve a segélyek és támogatások jövőjének alakítása. Hangsúlyos feladata még a fogyatékos 
személyek helyzetének további javítása, valamint a megváltozott munkaképességű személyekről 
való gondoskodás. Az emberi erőforrások minisztere a szociálpolitikáért való felelőssége keretében 
meghatározza a szociálpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét és a szociális 
intézményi ellátások és szolgáltatások rendszerét, illetve az azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, 
feladatokat. Ennek keretében gondoskodik az állam által fenntartott szociális, gyermekvédelmi 
intézmények működtetéséről, valamint hozzájárul az önkormányzati, egyházi és nem állami 
fenntartók által működtetett szolgáltatások fenntartásához. 
A szakterület feladata a gyermekvédelem – ideértve a gyermekjóléti alapellátásokat és a 
gyermekvédelmi szakellátásokat, továbbá a gyámügyi hatósági feladatok ellátását és a javítóintézeti 
ellátást – szabályozási hátterének alakítása, fejlesztésének megvalósítása, amelynek törvényi keretét 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) adja.  
A 2017. évben a szociálpolitikai szakterület legfontosabb célkitűzései: 
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások hosszú távú kapacitástervében 

foglalt célkitűzéseket támogató intézkedések megtétele, az egyes szolgáltatások esetében a 
szükséges tartalomszabályozási és jogosultságszabályozási intézkedések megvalósítása, ennek 
keretében: 

- a gyermekvédelem első védvonalának és a jelzőrendszernek a megerősítése, 
- a nevelőszülői ellátás kapacitásainak fejlesztése, az otthont nyújtó ellátás és az utógondozói 

ellátás minőségének javítása,  
- a gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, menekült, oltalmazott 

státuszt kapott, nevelésbe vett kísérő nélküli kiskorúak gyermeki jogokat biztosító ellátásának 
megfelelő színvonalú biztosítása, 

- a módszertani, képzési feladatok ellátásának megerősítése, 
- a szakmafejlesztési, módszertani-hálózati fejlesztés, képzési feladatok ellátásának 

megerősítése, szociális szakmai módszertani irányelvek, útmutatók kidolgozása, 
- a Szociálpolitikai Tanács és a szakmai kollégiumok működtetése 
- az elektronikus ágazati nyilvántartások biztonságos működtetése és továbbfejlesztése, 
 
2017. évben a gyermekvédelem területén kiemelt cél továbbra is a 2015. évben bevezetett új 
jogintézmények, így különösen a gyermekvédelmi gyámság, továbbá a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatási feladatok biztosításának megerősítése (pl.: nyílt örökbefogadás előkészítése; 
örökbefogadás utánkövetése; támogatott közvetítői eljárás). 
Az ágazati célkitűzések között szerepel a 12 év alatti gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett 
gyermekek nevelőszülőnél történő elhelyezése, a nevelőszülők támogatása. 

Az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025) szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat 
végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló 1653/2015. (IX.14.) Korm. 
határozat meghatározza azokat a konkrét feladatokat, amelyeket az egyes ágazatok a fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségének növelése érdekében vállaltak. Az intézkedési terv releváns pontjai 
a szociális ágazat fogyatékosságügyi szakterületének a tárgyidőszakra vonatkozó prioritásai is 
egyben. 

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás 
szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli 
iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal 
került elfogadásra. A stratégia az Európa 2020 stratégiához kapcsolódóan vállalt kormányzati 
célokat.  

Legfontosabb célok mint a gyerekszegénység elleni küzdelem, gyermekek esélyteremtése, a 
hátrányos helyzetű személyek, mélyszegénységben élők (ezen belül romák) foglalkoztatási, oktatási 
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és lakhatási helyzetének javítása, a területi, társadalmi hátrányokból fakadó egyenlőtlenségek 
további csökkentése, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés minden területen. 

A társadalmi felzárkózási ágazat legfontosabb célkitűzései: 

- Gyermekek jól-létét, gyermekszegénység elleni küzdelmet szolgáló programok támogatása; 
- A halmozottan hátrányos helyzetű – köztük roma – gyermekek és tanulók iskolai 

előrehaladását segítő esélyteremtés megvalósítása; 
- Hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztathatóságát, foglalkoztatását szolgáló 

intézkedések megvalósítása; szegregált lakókörnyezetben, telepeken élők részére komplex 
programok támogatása; 

- Roma kultúra és szemléletformálás támogatása; 
- Társadalmi felzárkózás-politika helyi megvalósítása a helyi esélyegyenlőségi programokon 

keresztül; a társadalmi felzárkózás-politika ágazatközi szerepének erősítése;  
- Társadalmi felzárkózási stratégia monitoring rendszerének kiépítése, az etnikai adatkezelés 

megalapozása. 
Fenti célok egymást kiegészítő módon hazai és uniós társfinanszírozású forrásokból valósulnak 
meg.  

A roma kultúra támogatása kulturális események megvalósításán keresztül történik. Kiemelt 
fontossággal bír a cigány nyelv ápolása és fejlesztése, a hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb 
korosztályoknak, roma nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése (zene, 
képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet). 

Szociális földprogram fontos eszköze a vidéken élő romák, hátrányos helyzetű csoportok 
felzárkózásának. A program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását, foglalkoztathatóságuk 
fejlesztését célozza. Az állam közfoglalkoztatásra irányuló törekvéseivel összhangban erősíti a 
háztartás mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességét, a szociálisan hátrányos 
helyzetű, inaktív vagy tartósan alacsony jövedelmű emberek gazdasági aktivizálását, értékteremtő 
munka lehetőségének biztosítását.  

Felzárkózás-politika koordináció keretében történik a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 
Stratégia II. monitoring rendszerének működtetése, valamint szakpolitikai kutatások elvégzése, 
azok összehangolását szolgáló feladatok végrehajtása.   

Roma középfokú oktatás és szakkollégium: A magyarországi cigányság felzárkózásának kulcsa a 
közös jövőt építő cigány értelmiség képzése. A hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású 
hallgatók számára a szakkollégiumi keretek között biztosíthatóak azok a tehetséggondozást, 
felzárkózást és közösségi szerepvállalást elősegítő szolgáltatások, amelyek tanulmányi eredményeik 
javítását és tanulmányaik sikeres befejezését segítik elő. Alapvető célkitűzés, hogy a roma 
szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi 
párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a 
társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. Ezt a folyamatot alapozza meg a Gandhi 
Gimnáziumban végzett középfokú oktató-nevelő munka. 
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 1 887 227,3 951 890,0 935 337,3 291 758 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  613 492,7 5 512,2 607 980,5  
Központi kezelésű előirányzatok 660 869,4 5,0   
 
 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

Az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid bemutatása 
 

Kulturális ágazat 

A Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményeként működő Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely és 
Csolt Monostor Középkori Romkert 2016. január 1-jével átadásra került Vésztő Város 
Önkormányzata részére. 

Oktatási ágazat 

Köznevelési terület 

A KLIK fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények 
fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet határozta 
meg azon köznevelési intézmények körét, amelyek 2015. július 1-jétől a szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerültek. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) és a KLIK közötti megállapodások célja a szakképzési 
centrumokba átadott intézményekhez, feladatokhoz kapcsolódó létszám és a kapcsolódó források 
átadása. A köznevelési intézmények átadásra kerülő összes létszáma 26.669 fő, amelyből 24.389 fő 
pedagógus, 2.280 fő pedig nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám. Ezen 
létszámátadást a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról szóló 2018/2015. 
(XII. 29.) Korm. határozat tette szükségessé.  

 
A Földművelésügyi Minisztérium részére további három intézmény fenntartói joga került 
megállapodással átadásra, az előirányzatok átrendezését a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 
rögzítette. 
 
2015. évtől az állami köznevelési-feladatellátás keretében működő gyermekvédelmi szakellátásokat 
biztosító intézményi egységek ütemezetten a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
(továbbiakban: SZGYF) fenntartása alá tartozó intézményekhez kerülnek a KLIK-től. A 2015. 
szeptember 1-jétől átvett feladatok költségvetési hatása beépítésre került. A 2016. évi 
feladatátvételhez kapcsolódó költségvetési támogatás rendezése a fejezeten belül az átadás-átvételi 
megállapodást követően történhet meg. A fenntartóváltás záró üteme tervezetten 2016 nyarán 
megvalósul, amellyel az intézményi profiltisztítás folyamata befejezettnek tekinthető, a KLIK és 
SZGYF közötti feladat átadás-átvétel háromlépéses folyamata lezárható. A fenntartói átadás-átvétel 
lezárását követően az SZGYF által fenntartott gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek száma 1300 
férőhellyel emelkedik 2016. július 1-jétől 2015. január 1-jéhez képest. 
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A korábban felsőoktatási intézmény szervezeti egységeként működő négy gyakorló iskola átvételére 
is sor került a KLIK részéről (Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Eötvös 
József Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Általános Iskola, 
valamint a Szent István Egyetem Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnázium). 
 
Felsőoktatási terület 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény elfogadását 
követően, 2015. augusztus 31-én került sor öt felsőoktatási intézmény által fenntartott – gyakorló – 
köznevelési intézmény fenntartói jogának átadására a Földművelési Minisztérium (a továbbiakban: 
FM) és a KLIK részére. E köznevelési intézmények esetében a felsőoktatási gyakorlóiskolai 
funkció korábbi meghatározó jellege olyan jelentős mértékben lecsökkent, hogy indokolatlanná vált 
az, hogy ezeket továbbra is felsőoktatási intézmények tartsák fenn mint gyakorló iskolákat. A 
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron) az FM-nek, míg a Szent István Egyetem (Gödöllő), a 
Kaposvári Egyetem (Kaposvár), a Nyíregyházi Egyetem (jogelőd: Nyíregyházi Főiskola; 
Nyíregyháza) és az Eötvös József Főiskola (Baja) a KLIK-nek adta át fenntartásba az érintett 
gyakorló iskoláját.  

Az Nftv. módosításának megfelelően 2016. évben több felsőoktatási intézményi integrációra is sor 
kerül. Kecskeméti székhellyel jön létre 2016. július 1-jén a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki 
Főiskola egyesülésével a Pallasz Athéné Egyetem, valamint egri székhellyel alakul meg az egri 
Eszterházy Károly Főiskola és a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola egyesülésével az Eszterházy 
Károly Egyetem. A gödöllői Szent István Egyetemből kiválik a budapesti Állatorvostudományi Kar 
és önálló egyetemként mint Állatorvostudományi Egyetem működik tovább. A jászberényi 
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szintén kiválik a Szent István Egyetemből és az 
Eszterházy Károly Egyetem keretein belül folytatja tovább felsőoktatási tevékenységét. 

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. évi pénzügyi hátterét biztosító 5.500,0 millió 
forint költségvetési előirányzat jelenleg a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. 
fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 5. A Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése jogcímcsoporton található, 2017-től az előirányzat az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezetében tervezendő.  
 

Szociális ágazat 

Az alábbiakban részletezett intézkedések hatásai épülnek be immár tartós jelleggel a 2017. évi 
központi költségvetésbe: 

- a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi módszertani 
feladatellátásban bekövetkezett változásként fejezeten belül az SZGYF-től a Nemzeti 
Rehabilitációs Szociális Hivatalhoz, illetve a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez 
(új elnevezése: Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézethez) történő előirányzat-
átcsoportosítás,  

- 2015. szeptember 1-jétől az állami köznevelési-feladatellátás keretében működő 
gyermekvédelmi szakellátásokat biztosító intézményi egységek ütemezetten az SZGYF 
fenntartása alá tartozó intézményekhez kerülnek a KLIK-től. 
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Az intézményrendszer összetétele, a címen belüli intézmények tételes felsorolása, az átlagos 
statisztikai állományi létszám feltüntetése  
 
1. cím Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása    1 632 fő 

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 

2.3 alcím Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 
  28 391 fő 

ÉletFa Rehabilitációs Intézet 
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 
Reménysugár Habilitációs Intézet 
Vakok Állami Intézete 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és 

Speciális Szakiskola 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi 

Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon 
Károlyi István Gyermekközpont  
Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete 
Anya-, Csecsemő és Gyermekotthon Győr 
Arany János Gyermekotthon  
Aranysziget Otthon  
Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény 
Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
"Baglyaskő" Idősek Otthona  
Baranya Megyei Boróka Otthon  
Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthona  
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona  
Baranya Megyei Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény  
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum  
Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum  
Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat 
Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona 
Borostyán Otthon  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon  
Aga Gyermekotthon  
Béke Gyermekotthona és Általános Iskola  
Bokréta Lakásotthonok  
Cseppkő Gyermekotthon  
Fővárosi Esze Tamás Gyermekotthon  
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete  
Mónosbéli Gyermekotthon 
Bólyai Gyermekotthon  
Pestújhelyi Gyermekotthon  
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Sziget Gyermekotthon  
Gyöngyvirág Gyermekotthon  
Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat és Általáos Iskola  
Hűvösvölgyi Gyermekotthon  
Fővárosi József Attila Gyermekotthon  
Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon  
Fővárosi Kornis Klára Gyermekotthon  
Fővárosi Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola  
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola  
Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
Fővárosi Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon  
Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok  
Fővárosi Utógondozó Otthon  
Fővárosi Zirzen Janka Gyermekotthon  
Csányi Idősek Otthona  
Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
Csongrád Megyei Vakok Otthona  
Debreceni Reménysugár Gyermekotthon  
Debreceni Terápiás Ház 
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon  
Dr. Piróth Endre Szociális Központ  
Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona  
Egri Idősek Otthona 
Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény  
Ezüstfenyő Idősek Otthona  
"Fehér Akác" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona  
Fehér Hattyú Idősek Otthona  
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény  
Fogyatékos Személyek Otthona  
"Fenyves Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona  
Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron Pszichiátriai Betegek Otthona Ágfalva 
Fogyatékos Gyermekek Otthona  
Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló 
Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 
Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas 
Fogyatékosok Otthona Zsira 
Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló 
Foglalkoztató Intézet Darvastó 
Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd 
Pszichiátriai Betegek és Fogyatékos Személyek Otthona  
Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona  
"Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona  
"Gondoskodás" Rábaközi Szociális Központ  
Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő 

Szakiskola  
Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskola 
Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ  
Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat  
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Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon  
"Harmónia" Integrált Szociális Intézmény  
Hatvani Idősek Otthona 
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
Fehér Liliom Idősek Otthona  
Péceli Idősek Otthona 
Időskorúak Otthona, Nagylózs 
Integrált Szociális Otthon  
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és 

Rehabilitációs Intézménye  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat  
"Kastély Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és 

Rehabilitációs Intézménye 
Komádi Gyermekotthon 
Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény  
Komárom-Esztergom Megyei Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény  
Kőris Otthon  
Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona 
Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona  
Margita Idősek Otthona  
Maros Menti Szociális Intézmény  
Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
Férfiak Mentálhigiénés Otthona  
Napsugár Otthon  
Őszirózsa Idősek Otthona  
Parádi Idősek Otthona 
Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona 
Tápiógyörgyei Pszichiátriai Betegek Otthona 
Reménysugár Otthon  
Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon  
Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon  
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon  
Napraforgó Speciális Otthon  
Abonyi Speciális Otthon 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kék Madár" Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kikelet" Ápoló-Gondozó Otthon Tarpa 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Ápoló-Gondozó Otthon Hodász 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Fülpösdaróc 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Mándok 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Mérk 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Nyírbéltek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Tiborszállás 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Mátészalka 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Nyírbogát 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Tiszadob 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat  
Szegedi dr. Waltner Károly Otthon  
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
"Szőke Tisza" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona  
Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény  
"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs 

Intézménye  
Topház Speciális Otthon  
Törődés Pszichiátriai Betegek Otthona  
Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye  
Vámosgyörki Idősek Otthona 
Vas Megyei Idősek Otthona és Gondozóháza  
Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu 
Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt 
Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád  
Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál 
Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc 
Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely 
Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat  
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált 

Intézménye  
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye  
Viktor Speciális Otthon  
Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona  
Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
Zala Megyei Idősek Otthona  
Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény  
Zala Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete  
Zala Megyei Szocioterápiás Intézmény  
Békéscsabai Szociális Intézmény  
Debreceni Fogyatékosokat Ellátó Intézmény  
Debreceni Csökkentlátók Otthona  
Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza  
Kalocsai Szociális Szakellátási Központ  
Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény  
Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye  
Pécsi Gyermekotthon  
Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ  
 

2.4 alcím Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal       434 fő 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

 
2.5 alcím Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet         93 fő 

Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 
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3. cím Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága        114 fő 

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága  

 
4. cím Egyéb kulturális intézmények        471 fő 

Hagyományok Háza  
Nemzeti Művelődési Intézet  
Fejér Megyei Művelődési Központ  
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 
 

5. cím Egyetemek, főiskolák  50 306 fő 

Budapesti Corvinus Egyetem 
Budapesti Gazdasági Egyetem  
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Debreceni Egyetem 
Dunaújvárosi Egyetem  
Eötvös József Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Eszterházy Károly Főiskola  
Kaposvári Egyetem 
Károly Róbert Főiskola  
Kecskeméti Főiskola 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Magyar Táncművészeti Főiskola 
Miskolci Egyetem 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
Nyíregyházi Egyetem  
Nyugat-magyarországi Egyetem  
Óbudai Egyetem 
Pannon Egyetem  
Pető András Főiskola 
Pécsi Tudományegyetem 
Semmelweis Egyetem 
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 
Szent István Egyetem  
Színház- és Filmművészeti Egyetem 
Szolnoki Főiskola 
Testnevelési Egyetem 
 

6.1 alcím Oktatási Hivatal       966 fő 

Oktatási Hivatal 
 

6.2 alcím Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet       324 fő 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
 

7.1 alcím Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet       363 fő 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
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7.2 alcím Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ     1 426 fő 

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 
 

8. cím Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 104 fő 

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 
 

9. cím Türr István Képző és Kutató Intézet        479 fő 

Türr István Képző és Kutató Intézet 
 

10.1 alcím Állami Egészségügyi Ellátó Központ        410 fő 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

 
10.2 alcím Gyógyító-megelőző ellátás intézetei   84 248 fő 

Állami Szívkórház Balatonfüred 
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet  
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet  
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

Oktató Kórháza  
Bajai Szent Rókus Kórház 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet  
Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium  
Batthyány Kázmér Szakkórház  
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház  
Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház  
Csolnoky Ferenc Kórház  
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház  
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza  
Csornai Margit Kórház 
Deák Jenő Kórház  
Dombóvári Szent Lukács Kórház 
Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő 
Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet  
Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet  
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet  
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház  
Felső-Szabolcsi Kórház  
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő  
Gróf Tisza István Kórház  
Heim Pál Gyermekkórház  
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet  
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet  
Jávorszky Ödön Kórház  
Kanizsai Dorottya Kórház  
Karolina Kórház - Rendelőintézet  

907



 
 

Károlyi Sándor Kórház  
Kátai Gábor Kórház  
Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk 
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 
Keszthelyi Kórház 
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet  
Komlói Egészségcentrum 
Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet 
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet  
Magyar Imre Kórház  
Margit Kórház Pásztó 
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet  
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház  
Mátrai Gyógyintézet  
MÁV Kórház Rendelőintézet, Szolnok 
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 
Misszió Egészségügyi Központ  
Mohácsi Kórház 
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet 
Nyírő Gyula Kórház  
Orosházi Kórház  
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet 
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet  
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet  
Országos Onkológiai Intézet  
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet  
Országos Reumatológiai és Fizióterápiás Intézet  
Országos Sportegészségügyi Intézet  
Parádfürdői Állami Kórház  
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház  
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ  
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
Sárvári Kórház 
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 
Selye János Kórház  
Siófoki Kórház-Rendelőintézet 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház  
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház  
Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő 
Szakorvosi Rendelőintézet Monor 
Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta 
Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós 
Szent Borbála Kórház 
Szent Imre Kórház  
Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak  
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház  
Szent Lázár Megyei Kórház  
Szent Margit Kórház  
Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros 
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Szent Rókus Kórház és Intézményei  
Szigetvári Kórház 
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet  
Tolna Megyei Balassa János Kórház  
Tüdőgyógyintézet Törökbálint 
Uzsoki Utcai Kórház  
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 
Zala Megyei Kórház  
Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 
Almási Balogh Pál Kórház  
Bugát Pál Kórház 
Nagyatádi Kórház  
 

11. cím Közgyűjtemények      2 811 fő 

Iparművészeti Múzeum 
Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum 
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
Magyar Nemzeti Levéltár 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár  
Magyar Nemzeti Múzeum 
Magyar Természettudományi Múzeum 
Néprajzi Múzeum 
Országos Idegennyelvű Könyvtár 
Országos Széchényi Könyvtár 
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 
Petőfi Irodalmi Múzeum 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Szépművészeti Múzeum 
 

12. cím Művészeti intézmények      1 762 fő 

Magyar Állami Operaház 
Pesti Magyar Színház 
Budapesti Operettszínház 
 

14. cím Országos Mentőszolgálat      7 852 fő 

Országos Mentőszolgálat 

 
15. cím Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ          27 fő 

Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 

 
16. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi 
intézetek        988 fő 

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 
Országos Epidemiológiai Központ 
Országos Közegészségügyi Központ 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal  
Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 
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17. cím Országos Vérellátó Szolgálat      1 251 fő 

Országos Vérellátó Szolgálat 

 
18. cím Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  107 105 fő 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 
19. cím Emberi Erőforrás Támogatáskezelő         201 fő 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 
Az intézményrendszer által ellátandó általános és a 2017. évi új feladatok bemutatása, az 
intézményi előirányzatok alakulásának levezetése 

 

1. cím Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat        16 787,9             6 186,0           10 601,9              1 586    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen)             310,7                      -                  310,7                   31    

- 19. cím Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő               23,3                    23,3                     4    

- 15. cím Design Terminál 
Nemzeti Kreatívipari Központ               31,7                    31,7                     4    

- 7.1 alcím Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet               10,0                    10,0      

- 7.2 alcím Egészségügyi 
Nyilvántartási és Képzési Központ               10,0                    10,0      

- 8. cím Országos Betegjogi, 
Ellátottjogi, Gyermekjogi és 
Dokumentációs Központ               10,0                    10,0                     1    

- 10.1 alcím Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ               70,0                    70,0      

- 16. cím Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal és intézményei, valamint 
egyéb népegészségügyi intézetek - 
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 

              10,0                    10,0                     1    
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

- 16. cím Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal és intézményei, valamint 
egyéb népegészségügyi intézetek - 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal  

              60,0                    60,0      
- 2.3 alcím Szociális és 

gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
feladatellátás és irányítás 
intézményei - Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

              31,5                    31,5                     8    
- 2.4 alcím Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal               15,9                    15,9                     3    
- 2.5 alcím Család-, Ifjúság- és 

Népesedéspolitikai Intézet               25,6                    25,6                     7    
- 4. cím Egyéb kulturális 

intézmények - Nemzeti Művelődési 
Intézet                 5,0                      5,0                     1    

- 18. cím Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ                 5,1                      5,1                     1    

- 11. cím Közgyűjtemények - 
Magyar Nemzeti Múzeum                 2,6                      2,6                     1    
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)               66,4                      -                    66,4                      -      

- 20/12/7/2 Közművelődési 
szakmai feladatok -  13,0      -  13,0      

- 20/24/11/2 Állami, 
önkormányzati és egyéb 
sportlétesítmények fejlesztése, 
fenntartása               12,7                    12,7      

- 20/23/4 Versenysport 
támogatása               21,7                    21,7      

- 20/16/6 Családpolitikai 
Programok               45,0                    45,0      
Egyéb változások  -  289,9    -  281,8    -  8,1                   15    

- fejezetek közötti "0" szaldós 
átrendezések -  3,1      -  3,1      

- egyszeri feladatok kivétele 
miatti bázis csökkentés -  5,0      -  5,0      

- intézmény bevételváltozása -  281,8    -  281,8        
- létszámváltozás                   -                         15    

Többlet (jogcímenként)             289,7                      -                  289,7                      -      
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

- Altató- és lélegeztető géppark 
bérlés árfolyamváltozásának hatása               39,7                    39,7      

- Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) Európai Regionális 
Bizottsága 2017. szeptemberi 67. 
ülésszakának Magyarországon 
történő megrendezése 

            250,0                  250,0      
2017. évi javasolt előirányzat        17 164,8             5 904,2           11 260,6              1 632    
 
Család- és ifjúságügyért felelős ágazat 

Általános feladatok 

Az EMMI Igazgatása költségvetésén keresztül biztosítja a család- és ifjúságügyi ágazat  

- Az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának lehetséges budapesti 
elhelyezéséről szóló 1680/2014. (XI. 26.) Korm. határozat szerint Magyarország Kormánya évi 
150.000 US dollárnak megfelelő forint összegű támogatást ajánl fel a 2015-2017. évek során az 
UNICEF nemzetközi gyermekvédelmi programjaira. A Korm. határozat alapján az évi 150.000 
US dollárnak megfelelő forint teljesítése ezen előirányzat terhére történik. 

- a nemzetközi ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások teljesítése keretében:  
=    az UNICEF rendszeres forrásaihoz történő éves hozzájárulás fizetését, amely a Magyar 

Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között 2007. december 
7-én aláírt fejlesztési együttműködésről szóló Keretmegállapodás alapján történik (a 
megállapodás a 22/2009. (II. 6.) Korm. rendeletben került kihirdetésre); 

=     az Európai Ifjúsági Kártya (EYF) és az Európai Ifjúsági Kártya Részegyezmény (EYCA) 
költségvetéséhez való hozzájárulást, amely Magyarország Európa Tanács tagságából 
eredő feladat; 

- a Nemzeti Ifjúsági Stratégia keretében 2017. évben megvalósítandó egyes feladatok (pl. 
bilaterális ifjúsági együttműködések kapcsán felmerülő) költségeit; 

- a Magyar Ifjúsági Konferencia (a továbbiakban: MIK) és a MIK Állandó Bizottság működési 
költségeinek részbeni fedezetét. Az Igazgatásra tervezett keret célja a MIK Állandó 
Bizottsága ülései (legalább négy alkalom egy évben) kapcsán jelentkező utazási, szállás, és 
egyéb költségek forrásának biztosítása; 

- az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1288/2013/EU rendeletével 
létrehozott, a Fiatalok Lendületben Program helyébe lépő hétéves (2014. január 1. - 2020. 
december 31.) „Erasmus+” elnevezésű program ifjúsági alprogramja vonatkozásában a 
program nemzeti irodája által készített éves jelentés kapcsán az Európai Bizottság által 
megkövetelt, külső audit cég által végzendő könyvvizsgálat költségeinek fedezetét is;  

- díjak elkészítésének, átadásának költségeit, módszertan kidolgozását, képzés költségeit.  
 

Egészségügyi ágazat 

Általános feladatok 

Az EMMI Igazgatása költségvetésébe beépített és elkülönítetten kezelendő pénzügyi keret terhére 
kerülnek finanszírozásra a nemzetközi egészségügyi szervezetek 2017. évi tagdíjai: Egészségügyi 
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Világszervezet (WHO) tagdíja, a FAO/UNEP Rotterdami PIC Egyezmény titkársága működési 
költségeihez való részhozzájárulás (a Földművelésügyi Minisztériummal közös, 50-50%-os arányú 
finanszírozás), az ENSZ EGB Víz és Egészség Jegyzőkönyv tagdíja, az OECD Vegyianyag 
Ellenőrzési Programja (Control of Chemicals) 2017. évi tagdíjának 50%-a (a Földművelésügyi 
Minisztériummal közös finanszírozás), valamint a WHO Dohányzás- Ellenőrzési 
Keretegyezményhez való 2017. évi hozzájárulás. 

A tárca egészségügyi ágazata széles körben lát el szakmai, koordinációs feladatokat, mind európai 
uniós tagságunkból eredően, mind pedig a többoldalú és a kétoldalú kormányközi együttműködések 
tekintetében. 

Az EMMI Igazgatásán megtervezett előirányzat szolgálja  

– az EU tagállamaként való működéshez, ezen belül az Európai Unió döntéshozatali 
folyamataiban történő részvételhez, a tanácsi és bizottsági munkacsoport üléseken, szakértői 
bizottsági üléseken, az Európai Unió szerveivel történő tárgyalásokon, illetve konferenciákon, 
értekezleteken való részvételhez szükséges külföldi kiküldetések finanszírozását; 

– az EU tagságból eredő ügyek intézéséhez, ellenőrzések lefolytatásához szükséges személyi 
feltétel biztosítását (pénzügyi szaktanácsadás végzése); 

– az európai uniós tagsághoz, illetve a többoldalú és kétoldalú kormányközi 
együttműködésekhez kapcsolódó hazai rendezvények szervezését, támogatását 
(magyarországi rendezvények, konferenciák, munkacsoport ülések rendezése);  

– az államközi kétoldalú szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények előkészítéséből, 
aláírásából, végrehajtásából, felülvizsgálatából, továbbá a kormányközi vagy tárcaközi 
egészségügyi együttműködési megállapodások előkészítéséből, végrehajtásából adódó 
feladatok; 

– a kormányközi nemzetközi szervezetekben - kiemelten a 1606/2015. (IX. 8.) Korm. 
határozatban támogatott, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális 
Bizottsága 2017. szeptemberi, 67. ülésszakának megrendezésével kapcsolatban felmerülő 
költségek finanszírozását. 

Az EMMI Igazgatása költségvetésében kerül biztosításra a határon túli magyarok egészségügyi 
ellátását koordináló Értékelő Bizottság működtetésének, valamint az egyéb egészségpolitikai célú 
szakmai feladatok megvalósításának költségvetési fedezete.  

Az EMMI Igazgatásának költségvetése tartalmazza az egészségügyi szolgáltató intézményeknél 
kihelyezett altató-, lélegeztetőgépek, monitorok fenntartásával összefüggő kiadások fedezetét. 

 

Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat 

Általános feladatok 

Az EMMI Igazgatása költségvetésének keretében kerül biztosításra: 

- a Civil Információs Portál működtetésének kiadásai, 
- a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács működtetésének fedezete. 

A tervezett források az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (továbbiakban: Civil tv.), a 
civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendeletben és a Nemzeti 
Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvényben foglaltak 
figyelembevételével kerültek meghatározásra.  
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Kulturális ágazat 

Általános feladatok 

Az EMMI Igazgatása költségvetésének keretében kerül biztosításra 

− a Mozgókép Mestere címhez kapcsolódó 2017. évi díjazás forrása, 
− a Filmszakmai Bizottság tagjainak (5 tagú bizottság) bér és járulék kifizetése, továbbá egyéb 

művészeti szakemberek tiszteletdíjainak és járulékainak kifizetése, 
− közművelődési szakmai feladatok (pl. amatőr és népművészeti szakmai díjak) megvalósítása. 
 
Oktatási ágazat 

Köznevelési terület 

Általános feladatok 

Az EMMI igazgatása költségvetéséből biztosítja: a nemzetközi tanulói teljesítmény mérések 
nemzeti hozzájárulását és tagdíját; az egyéb nemzetközi tagdíjakat; az autizmus specifikus fejlesztés 
támogatását; a nemzetközi feladatok támogatását, utaztatást; a nemzetközi diákolimpiákon részt 
vevő diákok, és felkészítő tanárok tiszteletdíjazását, jutalmazását; az Ifjúsági Bolyai pályázat 
díjátadó ünnepségének költségeit; szakértők megbízási díjait; a szakmai versenyek és egyéb 
feladatok díjait; a szakértői tevékenységek, szakmai rendezvények egyéb szolgáltatás 
megrendelések kiadásait.  

Felsőoktatási terület 

Általános feladatok 

Az EMMI Igazgatása címen belül kerül tervezésre a felsőoktatási ágazat nemzetközi utazások 
kiadásainak, szakértői díjaknak, felsőoktatási minőségbiztosítási díjaknak a költségei valamint a 
speciális szakmai feladatok kiadásai (Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács üléseinek, konferenciák, 
szakmai rendezvények, reprezentáció, egyéb szakmai feladatok költségeit) is. 

 

Sport ágazat 

Általános feladatok 

− a sportteljesítmények elismerése, megbecsülése szakmai feladatra (érmek, serlegek, 
oklevelek, kitüntetések finanszírozására) szolgáló forrás fedezete; 

− a sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos szakértői feladatok 
ellátására szolgáló forrás fedezete. 

 

Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős ágazat 

Általános feladatok 

Az EMMI Igazgatása költségvetésén keresztül biztosítja a Szociális Ügyekért és Társadalmi 
Felzárkózásért felelős ágazat 

- az Országos Fogyatékosságügyi Tanács és a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság 
működésével kapcsolatban felmerült költségek finanszírozásához szükséges pénzeszközt, 

- díjak elkészítésének, átadásának költségeit, képzés, tanácsadás, hivatalos fordítás egyéb 
szakértői díjak költségeit, 

- a szakértői tevékenységekhez kapcsolódó egyéb költségeket (pl. catering) 
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2. cím Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 
2.3. alcím Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat      106 932,9           23 617,7           83 315,2            28 087    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen)          1 045,7    -             10,3             1 056,0                 291    

- 18. cím Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ          1 392,9               1 392,9                 339    

- 1. cím Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Igazgatása -31,5      -31,5    -8    

- 2.cím 4.alcím Nemzeti 
Rehabilitációs Hivatal -295,7    -7,8    - 287,9    -37    

- 2. cím 5. alcím Család-, 
Ifjúság- és Népesedéspolitikai 
Intézet - 20,0    -2,5    -17,5    -3    
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen) -616,7                      -      -616,7                      -      

- 20/19/7 Szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátási szerződésekkel 
történő finanszírozása  -616,7      - 616,7      

-                   -            
Egyéb változások              273,8                273,8                      -                     13    

- fejezetek közötti "0" szaldós 
átrendezések                   -            

- egyszeri feladatok kivétele 
miatti bázis csökkentés                   -            

- intézmények bevételváltozása             273,8                273,8                     13    
- szervezeti változásból adódó 

átrendeződés                   -            
- egyéb változás                   -            

Többlet (jogcímenként)          3 810,0                      -               3 810,0                      -      
 - szociális kiegészítő pótlék          3 180,0               3 180,0      
 - Pedagógus életpálya 

(gyermekvédelmi intézmények) 
ütemezett bevezetéséből adódó 
többlet             257,4                  257,4      
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

 - Pedagógus életpálya 
(gyermekvédelmi intézmények) 
minősítés miatti többlete 

            135,4                  135,4      
- Nevelőszülők díjazása - 

minimálbér emelkedéséből adódó 
többlet             181,0                  181,0      

 - PED I-be sorolt pedagógus 
szakképzettségű nevelő-oktató 
munkát közvetlenül segítők 
előmeneteli rendszerhez 
kapcsolódó többlete                 4,1                      4,1      

- örökbefogadási tanácsadó 
pedagógus munkakörré minősítése 

              52,1                    52,1      
2017. évi javasolt előirányzat      111 445,7           23 881,2           87 564,5            28 391    
 

Általános feladatok 

Az SZGYF jogállását tekintve az EMMI önálló intézménye, központi hivatal, központi 
költségvetési szerv. Az SZGYF központi szervből és az SZGYF területi szerveként működő megyei 
és fővárosi kirendeltségekből áll. 

Az SZGYF a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoc.tv.) és a Gyvt. szerint meghatározott bentlakásos szociális intézmények és 
gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények – ideértve a többcélú gyermekvédelmi 
intézményt is – fenntartói feladatait látja el. Összesen 47.176 fő számára nyújt szolgáltatást – 
31.766 fő szociális intézményi, 6.710 fő gyermekvédelmi intézményi és 351 fő javítóintézeti ellátott 
részére – országosan 175 székhelyen és ahhoz tartozó 602 telephelyen. Az SZGYF biztosítja 
továbbá a Gyvt. szerinti nevelőszülői hálózatok működtetését összesen 8.349 fő, nevelőszülőknél és 
külső férőhelyen ellátott gyermek részére. Az SZGYF és fenntartásában lévő intézményrendszer 
28.391 fő alkalmazott (szakmai – ide értve a sajátos nevelőszülői jogviszonyban állókat is – és 
funkcionális együtt) révén biztosítja az állami szociális és gyermekvédelem feladatait. 

Az SZGYF központi szervének feladata az EMMI közvetlen irányítása alatt álló országos 
illetékességű szociális és gyermekvédelmi intézmények fenntartása, valamint szociális 
alapszolgáltatásként a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása. Az SZGYF biztosítja a 
fenntartott intézményhálózat gazdasági szervezetét. 

2015. július 1-jétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. 
(XII. 26.) Korm. rendeletnek a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelettel, valamint a 381/2015. (XII. 8.) 
Korm. rendelettel történő módosítása, az 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján az ágazatban 
dolgozók részére kiegészítő pótlékot vezetett be. 

2015. évtől az állami köznevelési-feladatellátás keretében működő gyermekvédelmi szakellátásokat 
biztosító intézményi egységek ütemezetten az SZGYF fenntartása alá tartozó intézményekhez 
kerülnek a KLIK-től. A 2015. szeptember 1-jétől átvett feladatok költségvetési hatása beépítésre 
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került. A 2016. évi feladatátvételhez kapcsolódó költségvetési támogatás rendezése a fejezeten belül 
az átadás-átvételi megállapodást követően történhet meg. A fenntartóváltás záró üteme tervezetten 
2016 nyarán megvalósul, amellyel az intézményi profiltisztítás folyamata befejezettnek tekinthető, a 
KLIK és SZGYF közötti feladat átadás-átvétel háromlépéses folyamata lezárható. A fenntartói 
átadás-átvétel lezárását követően az SZGYF által fenntartott gyermekvédelmi szakellátási 
férőhelyek száma 1300 férőhellyel emelkedik 2016. július 1-jétől 2015. január 1-jéhez képest. 

Az alábbiakban részletezett intézkedések hatásai épülnek be immár tartós jelleggel a 2017. évi 
központi költségvetésbe: 

- 2015. július 1-jétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletnek a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelettel, 
valamint 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelettel történő módosítása nyomán az ágazatban 
dolgozók részére bevezetett kiegészítő pótlék,  

- a Kormány döntött a szociális ágazati pótlék, illetve kiegészítő pótlék összevonásáról, 
amelyhez kapcsolódóan 2016. december 1-jétől bevezetésre kerül a szociális ágazati 
összevont pótlék. A pótlék összege az ágazati és kiegészítő pótlék összege lesz, 

- a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi módszertani 
feladatellátásban bekövetkezett változásként fejezeten belül az SZGYF-től a Nemzeti 
Rehabilitációs Szociális Hivatalhoz, illetve a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez 
(új elnevezése: Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézethez) történő előirányzat-
átcsoportosítás,  

- az SZGYF-től 8 fő került át a fejezetet irányító szervhez, 

- 2015. szeptember 1-jétől az állami köznevelési-feladatellátás keretében működő 
gyermekvédelmi szakellátásokat biztosító intézményi egységek ütemezetten az SZGYF 
fenntartása alá tartozó intézményekhez kerülnek a KLIK-től. 

A 2017. év folyamán a szociálpolitikai célkitűzésekhez igazodóan az örökbefogadási tanácsadók 
munkaköri besorolás-változásának, a nevelőszülők pénzbeli ellátásai minimálbérváltozást követő 
támogatásának, és a gyermekvédelmi szakellátásban a pedagógus-munkakörűek, a közös igazgatású 
gyermekvédelmi intézmények köznevelési intézményegységeit érintően a pedagógusok, továbbá a 
Pedagógus I. kategóriába sorolt, pedagógus szakképzettségű nevelő oktató munkát közvetlenül 
segítők pedagógus- előmeneteli rendszerhez kapcsolódó személyi juttatásainak támogatási többlete 
került tervezésre. 

2017-ben a kísérő nélküli kiskorúak ellátása érdekében megvalósított férőhelyfejlesztések 
fenntartásának költsége jelentkezik többletként. 

 

2017. évi új feladatok 

Az ágazati célkitűzések között szerepel a 12 év alatti gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett 
gyermekek nevelőszülőnél történő elhelyezése. A nevelőszülők díjazása a Gyvt. 66/H. §-a szerint a 
minimálbér összegéhez van kötve. amely forrás biztosított az intézmény költségvetésében.  

Az örökbefogadás a társadalmi érdeklődés középpontjában van, ezért fontos, hogy az eljárások 
kellő gyorsasággal, a gyermekek érdekét elsődlegesnek tartva és az örökbe fogadni szándékozók 
számára ügyfélbarát módon történjenek. A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok e feladataiban 
az örökbefogadási tanácsadók kulcsszerepet játszanak, munkakörük szakmapolitikailag indokolt 
pedagógus munkakörré minősítése 2016. január 1. napjával megtörtént. 

Az SZGYF a Gyvt. és Szoc.tv. alapján az ellátási szerződéssel biztosított szolgáltatás-nyújtás 
kapcsán továbbra is lebonyolítói feladatot lát el.  
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2.4. alcím Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 2 638,8  166,0  2 472,8  367  
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen)             430,3                108,4                321,9                   67    

- 1. cím Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Igazgatása -15,9                      -      - 15,9    -3    

- 2.cím 3.alcím Szociális és 
gyermekvédelmi 
intézményrendszer             295,7                    7,8                287,9                   37    

- 2. cím 5. alcím Család-, 
Ifjúság- és Népesedéspolitikai 
Intézet             150,5                100,6                  49,9                   33    
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)                   -                        -      
Egyéb változások  - 40,0    - 40,0                      -                        -      

- fejezetek közötti "0" szaldós 
átrendezések                   -            

- egyszeri feladatok kivétele 
miatti bázis csökkentés                   -            

- intézmények bevételváltozása - 40,0    - 40,0        
- szervezeti változásból adódó 

átrendeződés                   -            
- egyéb változás                   -            

Többlet (jogcímenként)                   -                        -                          -      
2017. évi javasolt előirányzat          3029,1                234,4             2 794,7                 434    
 

Általános feladatok 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) mint központi hivatalként 
működő költségvetési szerv jelenleg szakmai irányítói és hatósági (másodfokú hatósági és szakértői, 
valamint hatósági felügyeleti) feladatai mellett, közvetlenül lát el egyes szociális hatósági 
feladatokat, továbbá a megváltozott munkaképességű személyeket alkalmazó foglalkoztatók 
akkreditálásával, pályáztatásával és költségvetési támogatásával, valamint a megváltozott 
munkaképességű személyek minősítésével, rehabilitációs támogatásai és szolgáltatásai 
szervezésével, illetőleg hatósági nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat. 

A megváltozott munkaképességű személyek vizsgálata, felülvizsgálata során a Hivatal komplex 
minősítést végző szakértői bizottságai véleményezik az egészségi állapot mértékét, annak időbeni 
fennállását, valamint a foglalkozási rehabilitálhatóságot.  

A Hivatal szakértői bizottságai útján orvosi véleményben, szakvéleményben minősíti, illetve 
megállapítja a különböző hatósági eljárásokban az ügyfél (vagy hozzátartozója) 
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egészségkárosodását, súlyos fogyatékosságát, közlekedőképességének akadályozottságát, illetve 
egészségkárosodásától függő alkalmasságát.  

A Hivatal a szociális területen végzett szakértői vizsgálatai körében szakvéleményt ad ki a 
fogyatékos személyek alapvizsgálatának, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatás alkalmassági 
vizsgálatának és felülvizsgálatának eredményeiről, valamint a demencia súlyossági fokozatának 
megállapításáról.  

A hivatali tevékenységek sorában szerephez jutnak a módszertani feladatok, a rehabilitációs és 
szociális ellátások iránti szükséglet és funkcióképesség, a fogyatékosság, a vizsgálati és 
véleményezési rendszer, továbbá a komplex rehabilitációs szolgáltatások körében a szakmai 
képzések, továbbképzések szervezése, szakmai gyakorlat kialakítása az igazságügyi orvostan- és az 
egészségbiztosítási szakorvos képzésekhez. A Hivatal feladat- és hatáskörét a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet határozza meg.  

A Hivatal látja el a szociális intézményi foglalkoztatással és a szociális foglalkoztatási támogatás 
pályáztatásával és finanszírozásával, az utcai szociális munka, a krízisközpontok és a Biztos Kezdet 
Gyerekházak finanszírozásával kapcsolatosan a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a 
szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, és a támogató 
szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. 
rendelet szerinti feladatokat. 

A Hivatal szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és társadalmi felzárkózási feladatkörében 
működést engedélyező szervként jár el, továbbá ellátja a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és 
ellenőrzésével, valamint az ehhez szükséges iratminták kiadásával kapcsolatos egyéb feladatokat, 
ellátja a szociális szolgáltatók és intézmények jelentési rendszerével kapcsolatos feladatokat, vezeti 
a szociális szolgáltatások, a gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások 
finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartást és egyéb ágazati nyilvántartásokat. A 
Hivatal működteti a Szociális Ágazati Portált. 
A Szoc.tv., valamint a Gyvt. szerint az egyes ellátásokra való jogosultság fennállásának ellenőrzése 
céljából országos nyilvántartás (Pénzbeli és Természetbeni Ellátások rendszere – PTR) 
létrehozására került sor. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 
392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet értelmében az országos nyilvántartást vezető szervként a Hivatal 
került kijelölésre.  

A Hivatal a jogszabályban meghatározottak szerint az első fokú közigazgatási hatósági eljárásban 
szakhatósági állásfoglalást ad a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató 
tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás 
megállapításához.  

A megyei működést engedélyező szerv feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)–i) pontjában 
meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító 
miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja. A megyei működést 
engedélyező szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az Áht. 9. § 
f) és g) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott 
hatásköröket a Hivatal gyakorolja.  

A Hivatal – foglalkozási rehabilitációs feladatkörében – ellátja a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjával és az akkreditált munkáltatók 
ellenőrzésével összefüggő hatósági ügyeket, továbbá a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal kapcsolatos, a 327/2012. 
(XI. 16.) Korm. rendeletben meghatározott – pályáztatási, szerződéskötési, informatikai 
rendszerüzemeltetési, kezelői – feladatokat.  

919



 
 

A Hivatal nyilvántartást vezet a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyekről, a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókról, azok ágazati azonosítójáról, a szolgáltatások 
igénybevételéről. Ellátja az akkreditált munkáltatók és védett műhelyek, továbbá a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal érintett 
munkáltatók és munkavállalók központi nyilvántartási feladatát.  

A Hivatal ellátja az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék, az Országos Gyermekvédelmi 
Szakértői Névjegyzék, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzék, a Foglalkozási Rehabilitációs 
Szakértői Névjegyzék és a Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzék vezetésével kapcsolatos 
feladatokat. 

A TÁMOP-5.4.8-08/1-2008-0002 projekt keretein belül került létrehozásra a Rehabilitációs 
Szakigazgatási Rendszer (RSZR), amely a 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet szerint a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási 
szervek (rehabilitációs hatóságok) hatósági és szolgáltatási tevékenységét segítő egységes, 
folyamatvezérelt informatikai rendszer több alrendszere. A 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § 
(1) bekezdés j) pontja alapján továbbra is a Hivatal feladata a szakrendszer működtetése és 
fejlesztése. 

A TÁMOP 5.4.2-12/1 keretében elkészült az Országos Szociális Információs Rendszer (OSZIR). A 
projektben korábbi fejlesztések bővítése, valamint az Igénybevevői Nyilvántartás (KENYSZI) és a 
Szolgáltatói Nyilvántartási Rendszer (MŰKENG) modulok, illetve új rendszerek kialakítása, 
fejlesztése történt meg. A pénzbeli és természetbeni ellátások (PTR) modul keretében egységes, 
országos nyilvántartási rendszer jött létre több (12) pénzbeli szociális ellátást érintően, az 
örökbefogadási modulon belül (ÖFR) a gyermek és szülőadatok egységes nyilvántartása került 
létrehozásra. 

A Hivatal végzi az EFOP-1.1.1 - VEKOP-7.1.3-15 „Megváltozott munkaképességű emberek 
támogatása” című kiemelt projektek, az EFOP 1.4.1. Integrált gyermekprogramok szakmai 
támogatása kiemelt projekt, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program projekt 
megvalósítását. 
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2.5. alcím Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat             790,0                111,4                678,6                 130    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen) - 156,1    - 98,1    - 58,0    - 37    

- 1. cím Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Igazgatása - 25,6      - 25,6    - 7    

- 2.cím 3.alcím Szociális és 
gyermekvédelmi 
intézményrendszer (ellenőrzési 
feladatok átvétele)               20,0                    2,5                  17,5                     3    

- 2.cím 4.alcím Nemzeti 
Rehabilitációs Hivatal - 150,5    - 100,6    - 49,9    - 33    
Egyéb változások                    -                        -                        -                        -      
Többlet (jogcímenként)                   -                        -                          -      

- Támogatási többlet                   -            
2017. évi javasolt előirányzat             633,9                  13,3                620,6                   93    
 

Az előirányzatok változását többek között az egyes szociális- és gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelettel módosított, a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 17.§ (3)-(4) 
bekezdésében foglalt feladatok átadásához kapcsolódó tartós jellegű előirányzat átcsoportosítás 
indokolja. 

 

Általános feladatok: 

A Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet (a továbbiakban: CSINI) – mint a Nemzeti Család- 
és Szociálpolitikai Intézet jogutódja – jogszabályban meghatározott közfeladatai: 

- a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 
2/1999. (IX. 24. ) ISM rendelet alapján az Alapprogram kezelő szerve; 

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 49. § (2a) bekezdésében foglaltak; krízisközponti 
elhelyezést koordináló intézet, 

- a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és 
vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő 
tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet 9-12.§-ában, illetve a 14. §-ában 
foglaltak.  
 

A CSINI állami feladatként ellátandó alaptevékenysége átfogja a család- és ifjúsági ágazat család- 
és népesedéspolitikai, idősügyi, ifjúságügyi és esélyteremtési szakmapolitikai feladatainak körét. 
Közvetlenül és közvetett módon elősegíti ezek integrált megvalósítását. Alaptevékenysége kiterjed 
a tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, képzés, valamint statisztikai és 
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információs szolgáltatások körére. Részt vesz a fenti feladatokat érintő fejlesztési programok 
előkészítésében és lebonyolításában. 

A CSINI keretein belül működő Erasmus+ Programiroda felelős az Európai Unió által támogatott, 
az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1288/2013/EU rendeletével létrehozott 
hétéves (2014. január 1 - 2020. december 31.) „Erasmus+” elnevezésű program ifjúsági 
alprogramjának magyarországi végrehajtásáért, illetve az azt népszerűsítő Eurodesk program 
működéséért.  

A CSINI a keretein belül működő, a kapcsolati erőszak áldozatainak megsegítésére hivatott 
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat mellett további telefonos lelki segély 
szolgálatok munkáját is támogatja.  

A CSINI számos, az ágazat által meghirdetett pályázat esetében lebonyolítói feladatokat lát el, 
továbbá a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása céljából megtervezett fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelő szerveként jár el. 

 

3. cím Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat                   -                        -                        -        
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Egyéb változások           1 246,5             1 148,4                  98,1                 114    

- intézmény bevételváltozása               20,2                  20,2                       1    
- szervezeti változásból adódó 

átrendeződés          1 226,3             1 128,2                  98,1                 113    
Többlet (jogcímenként)                   -                        -                        -                        -      
2017. évi javasolt előirányzat          1 246,5             1 148,4                  98,1                 114    

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás, valamint az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó 
szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 42/2014. (XII. 5.) EMMI utasítás 
módosításáról szóló 46/2015. (X. 9.) EMMI utasítás alapján – a 4. Egyéb kulturális intézmények 
címről történő átrendezéssel – önálló címen kerül megjelenítésre. 

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. 
törvényben meghatározott pályázatkezelési feladatokat, a kulturális államtitkársághoz kapcsolódó 
fejezeti kezelésű előirányzatok pályázatkezelési feladatait, továbbá az Előadó-művészeti Iroda 
működtetésén keresztül az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartási, 
hatósági ellenőrzési, eljárásügyi, döntés-előkészítési, adatszolgáltatási, szakértői feladatokat látja el, 
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illetve biztosítja az előadó-művészeti bizottságok és a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető 
Tanács adminisztrációs hátterét. Ellátja a költségvetési szervvel kapcsolatos tervezési, beszámolási 
gazdálkodási, humánpolitikai feladatokat is. 

 

4. cím Egyéb kulturális intézmények 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat          4 214,2             1 585,5             2 628,7                 544    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen) - 5,0                      -      - 5,0    - 1    

- 1. cím Emberi Erőforrások 
Minisztériuma igazgatása - 5,0      - 5,0    - 1    
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Egyéb változások  - 1 198,5    - 1 100,4    - 98,1    - 100    

- intézmények bevételváltozása               27,8                  27,8                     13    
- szervezeti változásból adódó 

átrendeződés (NKA Igazgatóság 3. 
címre) - 1 226,3    - 1 128,2    - 98,1    - 113    
Többlet (jogcímenként)             262,8                      -                  262,8                   28    

- Hagyományok Háza  
tevékenységének kiterjesztése             162,8                  162,8                   28    

- EU fenntartási kötelezettség 
többlete (MaNDA)             100,0                  100,0      
2017. évi javasolt előirányzat          3 273,5                485,1             2 788,4                 471    

 

Általános feladatok 

A Hagyományok Háza a népzenei, néptáncos és népi kézműves hagyaték megőrzésének, 
ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott közművelődési és közgyűjteményi 
feladatokat is ellátó művészeti intézmény. Tevékenysége három fő egységre tagozódik. 

− A fél évszázada működő, újjászervezett Magyar Állami Népi Együttes művészeti munkája 
során mérvadó, a közművelődést szolgáló művek előadására és létrehozására törekszik, 
valamint felkarolja a külső, támogatásra érdemes kezdeményezéseket. 

− A Kárpát-medence hagyományait átfogó Lajtha László Folklórdokumentációs Központ 
hozzáférhetővé teszi a régió népi kultúráját rögzítő audiovizuális és szöveges 
dokumentumokat. 

− A Népművészeti Módszertani Műhely a hagyományos paraszti kultúrát (elsősorban a 
kézművességet, néptáncot, népzenét, népköltészetet) közvetíti a mai kor embere számára is 
élhető műveltségként. Tevékenységei: tanfolyami oktatás, konferenciák szervezése, 
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pályázatok lebonyolítása, kiállítások rendezése, kiadványok készítése, a kortárs kézművesek 
alkotásainak minősítése, ismeretterjesztés.  

A 2017. évi forrásbővülés a Hagyományok Háza alaptevékenységének kiterjesztésére (pl.: a 
népzenei és népzenéből táplálkozó zenei exportiroda működtetése), továbbá szakmai partnerek 
bevonásával szakmai-, szakmafejlesztési programok és tevékenységek megvalósítására szolgál. 

A Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban: NMI) tevékenysége szakmai háttérintézményként 
elsősorban a közművelődés országos szakmai módszertani és tanácsadó feladatellátásra, és a területi 
szintek együttműködésének fejlesztésére irányul. A megyei feladatellátás az NMI megyei irodáinak 
rendszerében szerveződik, amellyel a központi folyamatok országos hatókörrel kibővülve a 
szakfeladat-ellátás lokális hatékonyságát segítik. A megyei közművelődési módszertani irodák 
feladatai a szakmai tanácsadói- és szolgáltatói tevékenységre, a közösségi művelődés társadalmi és 
kulturális hatásainak erősítésére, a helyi közösségi kezdeményezések támogatására és fejlesztésére 
irányulnak. 

Az NMI ezen túl az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 4. Művészet, közművelődés, 
kommunikáció szakmacsoportba tartozó összes szakképesítés tekintetében szakmai vizsgák 
szervezésére jogosult valamennyi régióban. A közművelődés országos szakfelügyeletének 
szervezésben meghatározó szerepet játszik, 2011. évtől ellátja a „Minősített Közművelődési 
Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásával kapcsolatos, továbbá a 
2014. évtől az Európa Tanács Kulturális Útvonalakról szóló CM/Res(2010)53. számú kibővített 
Részleges megállapodásához történő csatlakozásról szóló 1069/2013. (II. 21.) Korm. határozatból 
eredő feladatokat. 

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet alapfeladata, hogy a magyar kulturális 
örökség részét képező értékeket digitálisan rögzítse, ily módon az utókor számára megőrizze, és 
széleskörű digitális hozzáférhetőségét megteremtse, továbbá ellássa a magyar és egyetemes 
filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak − különösen a magyar játék- dokumentum-, 
kísérleti és animációs filmek, híradók és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok − gyűjtésével, 
feldolgozásával, megőrzésével, digitalizálásával kapcsolatos feladatait, szakmai szolgáltatásokkal, 
kutatási tevékenységgel hozzájáruljon a magyar filmkultúra fejlődéséhez és segítse a 
mozgóképkultúrával összefüggő oktatást. 
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5. cím Egyetemek, főiskolák 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat      435 810,3      282 735,3      153 075,0         50 541 

Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott 
feladat (tételesen) - 1 379,6                      -      - 1 379,6    - 296    
- 18. cím Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
(átadott iskolák) - 1 379,6      - 1 379,6    - 296    
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)          3 000,0                      -               3 000,0                      -      

- 20/3/4 Felsőoktatási 
Struktúraátalakítási Alap          3 000,0               3 000,0      
Egyéb változások         45 183,3           40 221,3             4 962,0                   61    

- fejezetek közötti "0" szaldós 
átrendezések- Roth Gyula 
Gyakorló Szakközépiskola és 
Kollégium átadása a XII. fejezet 
Földművelésügyi Minisztérium 
részére -538,0      -538,0    - 120    

- fejezetek közötti "0" szaldós 
átrendezések - a XVIII. fejezet 
Külügyminisztérium - 
Stipendium Hungaricum  5 500,0  5 500,0  
- egyszeri feladatok kivétele 
miatti bázis csökkentés                   -            

- intézmények bevételváltozása        40 221,3           40 221,3                   181    
- szervezeti változásból adódó 

átrendeződés                   -            
Többlet (jogcímenként)        45 222,8                      -             45 222,8                      -      

- A Testnevelési Egyetem új 
kampusza        17 500,0             17 500,0      
- A Pécsi Tudományegyetem 650 
éves jubileumi ünnepségsorozata             365,0                  365,0      

- A Pécsi Tudományegyetem 
kapacitás-fejlesztése        12 300,0             12 300,0      

- Oktatói, kutatói, tanári 
munkakörben foglalkoztatottak 
5% bértöbblete           2 706,0               2 706,0      

- Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjak és ösztöndíj program 
bővülése          8 500,0               8 500,0      

- Doktorandusz képzés 
átalakítása              791,2                  791,2      

- Képzési támogatás többlete          2 300,0               2 300,0      
- Pedagógus életpálya             364,0                  364,0      
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám (fő) 

ütemezett bevezetésének többlete 
- Pedagógus életpálya 

minősítés többlete             396,3                  396,3      
- Pedagógus szakképzettségű, 

nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítők 
előmeneteléhez kapcsolódó 
többlet                 0,3                      0,3      

2017. évi javasolt előirányzat      527 836,8         322 956,6         204 880,2            50 306    
 
Általános feladatok 

A felsőoktatási intézmények az EU országaiban folyó képzés tartalmával és módszereivel 
összhangban arra törekednek, hogy a felsőfokú szakemberképzésben betöltött szerepüket megőrizve 
folyamatosan emeljék az oktatás színvonalát és az integráció eredményeként létrejött, széleskörű 
szellemi kapacitással hozzájáruljanak a magyar, illetve a kelet-közép-európai gazdaság 
fejlesztéséhez. 

Az egyetemek, főiskolák folyamatosan megújuló, versenyképes és rugalmas, a piaci igényekhez 
alkalmazkodó képzést kínálnak valamint országos és nemzetközi beiskolázással képeznek 
szakembereket a munkaerőpiacra. Az egyes tudományágakban és a szakindítási engedéllyel 
rendelkező szakokon felsőoktatási szakképzést nappali, esti és levelező munkarendben indíthatnak 
és folytatnak.  

Kutatási és szakértői tevékenységüket az oktatás szempontjaival összhangban alakítják ki, 
hangsúlyozva ezek szoros kapcsolatát az oktatók egyéni fejlődésével és a tananyag 
korszerűsítésével.  

A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével hozzájárulnak a 
hallgatók értelmiségi létre történő felkészítéséhez.  

Az egyetemi, főiskolai szintű képzésről a többciklusú képzésre történő átállás a 2017/2018-as 
tanévre lényegében befejeződik, 2015. október 15-én a 295.316 aktív hallgatói jogviszonyú hallgató 
közül már csak 2.585 fő tanult a régi típusú képzésben. 

A hallgatói létszám belső, képzési szerkezetének változásaként arányaiban növekszik a 
költségigényesebb informatikai, műszaki és természettudományos szakokon tanuló hallgatók 
száma. 

A központi költségvetési szervként működő állami felsőoktatási intézmények a 
pedagógusképzéshez kapcsolódóan köznevelési feladatot látnak el, ennek keretében köznevelési 
intézményeket tartanak fenn és működtetnek. Így e felsőoktatási intézmények köznevelési 
intézményeiben is bevezetésre került a pedagógus életpálya, amely 2017. évben többlet bérigényt 
keletkeztet. 

Az 5. Egyetemek, főiskolák cím terhére történik a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 
165/2013. (V. 28.) Korm. rendeletben meghatározott ösztöndíjak biztosítása is. 

Az állami ösztöndíjas hallgatók létszáma felmenő rendszerben 2017. évben tovább nő, miközben a 
kifutó, államilag támogatott hallgatók létszáma csökken. A felsőoktatási intézmények képzési, 
tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján az állami ösztöndíjas hallgatók állami ösztöndíjának 
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szakonkénti mértéke azonban jelentősen magasabb, mint a felmenő rendszerben kifutó államilag 
támogatott hallgatók 1. számú melléklet szerinti régi képzési normatív támogatása, ezért a képzési 
támogatás végösszege várhatóan 2,8%-kal nőni fog. 

A kifutó, államilag támogatott hallgatók helyét 2017. évben az új évfolyamos állami ösztöndíjas 
hallgatók veszik át, amelynek éves többletköltsége a képzési normatívánál lényegesen magasabb 
állami ösztöndíjak miatt 5.225,0 millió forintot jelent. Az állami ösztöndíjas hallgatók körében 
2017. évre 1,9%-os csökkenés várható, így e kettős hatás eredményeképpen adódik a 2.300,0 millió 
forint többlet, mely a meglévő feladatok szükségszerűen jelentkező többlete. 

 

2017. évi új feladatok 

A struktúraátalakítást követően a 2016. évben az intézmények tevékenységeinek átfogó elemzését, 
felülvizsgálatát követően kerülhet sor a felsőoktatási intézményhálózat racionalizálására, a 
minőségjavulás irányába ható, versenyhelyzetet teremtő intézményrendszer kialakítására, ezzel 
párhuzamosan, történik a Fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégiai dokumentumban foglalt 
egyes intézkedések lépcsőzetes bevezetése. 

Oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatottak bérrendezése 

Az állami felsőoktatási intézményekben oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatottak 
bértöbblete 2017. évben várhatóan 2 706 millió forint lesz. Az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési 
fokozatának garantált illetményének meghatározása – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 79/E. §-a szerint – a 2017. évi költségvetési törvény feladata. A 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról 
és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) 
Korm. rendelet alapján – a Kormány döntésének megfelelően – 2016. évben 15%-os, 2017. évben 
további 5%-os, 2018. évben pedig még további 5%-os béremelés történik.  

Stipendium Hungaricum Ösztöndíj Program bővülése  

A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján biztosított 
ösztöndíjprogramban részt vevők számát illetően 2017 szeptemberére 8.000 fő hallgatóval és 14 
milliárd Ft forrásigénnyel tervez az ágazat.  

Doktorandusz képzés átalakítása; állami felsőoktatási intézmények 

Az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CXXXI. törvénnyel 2016. szeptember 1-jével hatályba lépő rendelkezések szerint a doktori 
képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíja megemelkedik. Az Nftv. 114/D. § (1) bekezdése alapján a 
doktori képzésben részt vevők egy főre meghatározott támogatása  

a) a képzési és kutatási szakaszban 1.680.000 Ft/év, azaz 100.000 Ft/hó/főről 140.000 Ft/hó/főre 
változik, 

b) a kutatási és disszertációs szakaszban 2.160.000 Ft/év, azaz 100.000 Ft/hó/főről 180.000 
Ft/hó/főre változik, 

c) a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 400.000 Ft. 

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) alapításának 650 éves jubileuma 

A Pécsi Tudományegyetem alapításának 650 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 2029/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 2017. évben a támogatási 
többlet 365,0 millió forint. A jubileumi ünnepségsorozattal a Pécsi Tudományegyetem mint az első 
magyar egyetem 650 évvel ezelőtti alapítása méltó módon megünneplésre kerül ezzel is 
hangsúlyozva nemzetközi úttörő szerepét és a magyar tudásalapú társadalom kialakulásának 
tradicionális jellegét. 
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Modern Városok Program – A Pécsi Tudományegyetem (PTE) idegen nyelvű képzéseinek bővítése 

A Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű 
képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési 
potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II. 9.) Korm. 
határozat alapján 2017. évben 12.300,0 millió forint. Az egyetem részére biztosított forrásból 
megújul a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Campusa, a Klinikai Központ 
Rákóczi úti telephelyén bővül a gyakorlati orvosképzés és a kutatások feltételrendszere, a külföldi 
hallgatók vonzásához és megtartásához szükséges hallgatói szolgáltatási infrastruktúra alakul ki, az 
orvos- és egészségtudományi, valamint a műszaki képzést nyújtó karokon megvalósulnak a 
felújítási és ingatlanracionalizálási fejlesztések. A fejlesztések több év alatt valósulnak meg, a 
legfontosabb 2016-ban induló fejlesztések, melyek folytatódnak 2017-ben is: a Pécsi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új (nemzetközi) elméleti tömb épület építése és 
épületkörnyezet rendezése, valamint a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új 
és felújítandó oktatási-kutatási épületek oktatási eszközberendezése, laborfelszerelése, skill labor 
felszerelése. A 2017-ben induló fejlesztések: a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 
Kar régi elméleti tömb felújítása (épületszerkezet, nyílászárók, térelválasztók) kivitelezése, a 
Klinikai Központ kapacitás bővítése, betegellátási eszközök beszerzése, a Hallgatói Szolgáltató 
Központ beszerzése.  

A Testnevelési Egyetem (TE) új kampuszának kialakítása 

A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, 
szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról 
szóló 2005/2015. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 2017. évben a támogatás 17.500,0 millió forint, 
a teljes beruházás összesen 36.864,0 millió forint. A fejlesztés révén megújul a Testnevelési 
Egyetem teljes kampusza. 2017-ben a kivitelezési szakasz kezdődik a kampuszon: ennek keretében 
megkezdődik a Csörsz utcai Sporttelep kivitelezése, a kollégium bontását végzik el és megkezdődik 
az építkezés, valamint elkezdődik Campus Passzázs épület építése és a „H” épület felújítása. A 
vidéki helyszínek közül a Velencei Vízisporttelep felújítása kezdődik meg 2017-ben. 

 

6. cím Egyéb oktatási intézmények 
6.1. alcím Oktatási Hivatal 

adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat          6 222,3             1 750,0             4 472,3                 872    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)             361,4                      -                  361,4                      -      

- 20/28/4 Gazdasági társaságok 
által ellátott köznevelési feladatok 
támogatása             361,4                  361,4      
Egyéb változások  - 1 240,0    - 1 240,0                      -                     43    

- intézmények bevételváltozása - 1 240,0    - 1 240,0        
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

- létszámváltozás                   -                         43    
Többlet (jogcímenként)          1 583,3                      -               1 583,3                   51    

- Állami rezsicsökkentés miatt 
kieső bevétel pótlása          1 583,3               1 583,3                   51    
2017. évi javasolt előirányzat          6 927,0                510,0             6 417,0                 966    
Általános feladatok 

− A köznevelés tekintetében érettségi vizsgák megszervezése és lebonyolítása, országos 
szakmai ellenőrzés, országos mérés, értékelés, nemzetközi mérések lebonyolítása, középfokú 
beiskolázással, felvételi eljárással, tanulmányi versenyek szervezésével kapcsolatos feladatok, 

− Tanügyigazgatási és szakmai ellenőrzési feladatok, tankönyvvé nyilvánítással, a 
tankönyvjegyzékkel kapcsolatos hatósági feladatok, a köznevelési szakértői tevékenységgel 
kapcsolatos feladatok, a pedagógus-továbbképzés akkreditációja, a diákigazolványok 
nyilvántartásához kapcsolódó feladatok, az ágazati informatikai rendszer működtetése, 
üzemeltetése, 

− a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 87. § 
(2) bekezdése szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) szervezése;  

− az Nkt. 64. §-ában meghatározott pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás 
során használt szempontrendszer és eljárásrend kidolgozása, a pedagógusok minősítő 
vizsgájának és minősítési eljárásának szervezése; 

− köznevelési és felsőoktatási elemzések, kutatások elvégzése; 
− a szakképzés szakmai vizsgáinak megszervezésével kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési 

feladatok, a miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében az Országos szakértői, 
az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai 
vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló rendeletben előírt 
bírálóbizottság működtetésével kapcsolatos feladatok, a 2016/2017. tanévi országos 
kompetenciamérés lebonyolítása, köznevelési és felsőoktatási hatósági ellenőrzések;  

− köznevelési és felsőoktatási szakrendszerhez kapcsolódó informatikai rendszerek működtetése 
és fejlesztése; 

− az Nkt. 19. § (5) bekezdése értelmében az állami köznevelési feladatellátás keretében a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátása, illetve közreműködés a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatások országos egységes irányításában. Az Oktatási Hivatal szervezetén belül 
működnek a Pedagógiai Oktatási Központok, amelyek ellátási területükön biztosítják a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásának szervezését, koordinálását, a pedagógiai 
munkát támogató szaktanácsadói-, valamint a pedagógusok munkájának külső, egységes 
kritériumok szerinti ellenőrzését szolgáló tanfelügyelői-hálózat hatékony és teljes körű 
működtetését.; 

− az Nkt. 61. § (4a) bekezdése értelmében az Országos szaktanácsadói névjegyzék vezetése; 
− regisztrációs feladatok (többek között: a köznevelési információs rendszer és a felsőoktatási 

információs rendszer működtetése, felsőoktatási intézmények és intézményi tanácsok 
nyilvántartása, pedagógus-továbbképzési jegyzék, tankönyvjegyzék, ekvivalencia 
központként végzettségek, képesítések elismerése, honosítása; államilag elismert nyelvvizsga 
központok ellenőrzése, akkreditációja, magyar állami ösztöndíj feltételek teljesítésének 
nyilvántartása); 

− a felsőoktatási felvételi eljárásokkal kapcsolatos feladatok; 
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− a magyar állami ösztöndíjasokkal kapcsolatos nyilvántartási, elsőfokú hatósági feladatok, a 
magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos informatikai fejlesztés és üzemeltetés szakmai 
irányítása, magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása az Nftv. 
28/A. alcímében meghatározottak szerint a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) 
üzemeltetése; 

− felsőoktatási engedélyezési és közhiteles nyilvántartásaival kapcsolatos, valamint ellenőrzési 
és felülvizsgálati feladatok; duális képzési helyek minőségbiztosításával kapcsolatos 
feladatok; 

− a Sulinet program működtetésével, fenntartásával, további Sulinetes tartalmak előkészítésével 
és közzétételével kapcsolatos feladatok, a Digitális Tankönyvtár projekt működtetésével, 
fenntartásával, további felsőoktatási digitális tartalmak előkészítésével és közzétételével 
kapcsolatos feladatok, digitális kiadványokkal, tartalmak előkészítésével és közzétételével 
kapcsolatos feladatok. 

2017. évi új feladatok 

− Az Educatio Nkft. megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv 
által történő átvételéről szóló 209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet értelmében az Educatio 
Nkft. által ellátott feladatokat 2016. január 1-jétől az Oktatási Hivatal mint átvevő 
költségvetési szerv látja el, az Educatio Nkft.-t pedig a tulajdonosi joggyakorló 2015. 
december 31-ével megszüntette.  
Ehhez kapcsolódóan az Educatio Nonprofit Kft. általános (működési, felhalmozási) 
költségeinek finanszírozására és az általuk ellátott szakmai feladatok támogatására a 20/28/4 
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
biztosított 361,4 millió forint támogatás az Oktatási Hivatal költségvetésébe került beépítésre. 
 

Az állami rezsicsökkentés jegyében született döntés, és az ezzel kapcsolatban jóváhagyott, az egyes 
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről szóló 392/2015. (XII. 11.) 
Korm. rendelet értelmében összesen várhatóan 1.583,3 millió forinttal kevesebb bevétel fog 
befolyni a Hivatal részére 2016. évtől kezdődően a felsőfokú felvételi eljárással, továbbá az oktatási 
igazolványok ingyenes igényléséből adódóan. E kieső közhatalmi bevétel Oktatási Hivatal részére 
történő kompenzálására irányul a támogatási előirányzat 1.583,3 millió forint összegű növelése. 

6.2. alcím Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat          5 596,6             3 950,0             1 646,6                 324    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Egyéb változások                    -                        -                        -                        -      
Többlet (jogcímenként)                   -                        -                        -                        -      
2017. évi javasolt előirányzat          5 596,6             3 950,0             1 646,6                 324    
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A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

– jogalkotási, hazai és nemzetközi fejlesztési tevékenységek szakmai támogatása; 
– hazai és nemzetközi kutatási, elemzési, értékelési, adatszolgáltatási feladatok ellátása; 
– tartalmi, módszertani fejlesztési feladatok végzése, támogatása; 
– tankönyvfejlesztési, -kiadási, és -elemzési tevékenységek ellátása; 
– tudományos és szakmai eredmények disszeminációja és hasznosításuk támogatása;  
– a társadalmi integráció támogatása;   
– országos közgyűjteményi feladatok végzése, támogatása;  
– hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fenntartása, bővítése, hazai képviselet ellátása 

nemzetközi szakértői együttműködésekben; 
– az egyes tevékenységterületekhez kapcsolódó képzések kifejlesztése és a szaktanácsadási 

szolgáltatás ellátásának támogatása. 
Az OFI alapító okirata szerint az EMMI háttérintézeteként a fentiekben felsorolt alaptevékenységi 
feladatokon túl támogatja az oktatási és kulturális terület szakpolitikai és ágazatirányítási 
tevékenységét. Aktív szerepet vállal az oktatás teljes vertikumában alkalmazható, tudományos 
normáknak megfelelő szakmai eredmények létrehozásában, széles körű terjesztésében, a létrejött 
tudás közvetítésében. Tevékenységével támogatja a neveléstudomány és az oktatásügy területén 
dolgozók széles körű tájékoztatását, képzését és továbbképzését, gyakorlati és elméleti munkájának 
minőségi javítását, fejlesztését. Országos szakkönyvtári és múzeumi tevékenységével bemutatja, 
tudományos igénnyel feldolgozza és megőrzi a magyar pedagógia tárgyi és szellemi örökségét.  

Az Intézet célja, hogy olyan minisztériumi háttérintézetté váljon, amely országos hatáskörrel 
komplex szakmai támogatást nyújt a pedagógusok nevelő-oktató munkájához. Az elmúlt évek során 
az Intézet meghatározó szerepet vállalt az oktatáspolitika prioritásként kezelt feladatainak 
megvalósításában (a Nat és a kerettantervek kidolgozása, a pedagógusképzés, illetve a pedagógiai 
szakmai szolgáltatások új rendszerének kialakítása, az állami tankönyvfejlesztés és -kiadás 
feladatának ellátása, kísérleti tankönyvfejlesztés, valamint digitálistaneszköz-fejlesztés). 

 

7. cím Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények 
7.1. alcím Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat          2 865,1             2 554,5                310,6                 363    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen) - 10,0                      -      - 10,0                      -      

- 1. cím EMMI igazgatása - 10,0      - 10,0      
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Egyéb változások              380,0                380,0                      -                        -      

- intézmények bevételváltozása             380,0                380,0        
Többlet (jogcímenként)                   -                        -                        -                        -      
2017. évi javasolt előirányzat          3 235,1             2 934,5                300,6                 363    
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Az egészségügyi ágazat háttérintézményei felülvizsgálatáról és átalakításáról szóló 1006/2015. 
(I. 20.) Korm. határozatban foglaltak alapján, 2015. március 1-jével – a 28/2015. (II. 25.) Korm. 
rendelettel – felállításra került az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
(továbbiakban: OGYÉI).  

 

Általános feladatok 

– A humán gyógyszerek kutatásával, gyártásával, forgalomba hozatalával, kis- és 
nagykereskedelmével, valamint a tápszerekkel és étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos hatósági 
feladatellátás körében, többek között: 

= Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő 
vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásaiban engedélyező 
hatósági feladatok ellátása; 

= a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyeztetésével, az engedély módosításával, 
megújításával kapcsolatos feladatok; 

= a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények értékelésével és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok; 

= gyógyszer-felügyeleti, hatósági, jogszabályban meghatározott egyéb hatósági, 
szakhatósági, ellenőrzési és igazságügyi szakértői tevékenységek végzése; 

= a gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, 
valamint a gyógyszerek, illetve a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, 
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 17. § (4) 
vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárásban szakhatósági 
feladatok ellátása; 

= a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 2. § 30. pontjában 
meghatározott termékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásokban piacfelügyeleti 
hatósági feladatok; 

= a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal 
végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és 
jegyzékeinek módosításáról szóló rendelet szerinti nyilatkozati, véleményezési 
feladatok; 

= a forgalomba hozatalra engedélyezett kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó 
gyógyszerek teljes körének adatait legalább évente egy alkalommal, valamint az 
újonnan forgalomba hozatalra engedélyezett kábítószert és pszichotróp anyagot 
tartalmazó gyógyszereket, illetve azon kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó 
gyógyszereket, amelyek adataiban változások következtek be naptári negyedévente 
honlapján közzéteszi; 

= A 2006. évi XCVIII. törvény 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint kiszabott bírsággal 
kapcsolatos feladatok; 

= A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 
2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv szerinti illetékes hatóság feladatok 
ellátása a humán-egészségügyi, humán gyógyszergyártási célú felhasználás, az emberi 
testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagok esetén; 

= szakágazati irányelvek megfogalmazása, egyeztetve a nemzetközi szervezetekkel; 
= statisztikai jelentések készítése és adatszolgáltatás nyújtása a nemzetközi szervezetek 

felé; 
= a gyógyszerészeti szakkönyvtár működtetése. 
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– Az orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök műszaki vizsgálatával, gyártási, 
forgalmazási és alkalmazási körülményeinek ellenőrzésével kapcsolatos feladatai körében 
szakértői tevékenységet, megfelelőség-értékelést és minőségellenőrzést végez az alábbiak 
szerint: 

= orvostechnikai eszközök, labordiagnosztikai (IVD) eszközök „CE tanúsítása” Notified 
Body-ként (gyártóhelyi ellenőrzés, laboratóriumi vizsgálat); 

= egészségügyi intézmények által használt orvostechnikai eszközök biztonságtechnikai 
ellenőrzése; 

= gyártói megrendelésre – laboratóriumi akkreditáció alapján – szabványossági 
vizsgálatok lefolytatása; 

= rendszertanúsítási akkreditáció alapján ISO 9001, ISO 13485 szabványok szerinti 
tanúsítás; 

= a technológiaértékeléssel, finanszírozási protokollokkal kapcsolatos kutatások végzése a 
támogatáspolitika területén; 

= az egészségbiztosításért felelős hatóság részére egészségtechnológia-értékelési feladatok 
ellátása: a gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz, a gyógyító-megelőző eljárás, valamint 
az ezen eljárások során alkalmazott orvostechnikai eszközök egészségbiztosítási 
finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó szakértői feladatok elvégzése; 

= korszerű és költséghatékony egészségügyi technológiák megfelelő használatának 
támogatása. 

– Szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, 
koordinálási, szakmai felügyeleti, szakértői feladatok ellátása az alábbi szakterületeken:  

= élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, táplálkozás-élettan,  
= betegélelmezés és dietetika, 
= étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú élelmiszerek,  
= az élelmiszereken megjeleníthető tápérték-jelölésre, tápanyag-összetételre és egészségre 

vonatkozó állítások,  
= az élelmiszerekhez történő vitaminok, ásványi anyagok és egyéb élettani hatással 

rendelkező anyagok hozzáadása, 
= kozmetikumok. 

– A gyógyszerészet és a gyógyszerellátás felügyeletével kapcsolatos feladatai körében a 
tisztigyógyszerészi hálózat működtetése, az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos és a gyógyszer-kiskereskedelemmel összefüggő 
hatósági feladatok ellátása.  

– 2016. május 20-tól az elektronikus cigaretták magyarországi forgalomba hozatala során 
történő bejelentési kötelezettséget és a notifikációt a 2015. évi CCXXIV. törvény alapján az 
OGYÉI látja el. 
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7.2. alcím Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat          8 796,6                679,4             8 117,2              1 426    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen) - 10,0                      -      - 10,0                      -      

- 1. cím EMMI igazgatása - 10,0      - 10,0      
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Egyéb változások  - 40,4    - 40,4                      -                        -      

- intézmények bevételváltozása - 40,4    - 40,4        
Többlet (jogcímenként)          2 018,2                      -               2 018,2                      -      

- rezidens ösztöndíj és rezidens 
rendszer változás          2 018,2               2 018,2      
2017. évi javasolt előirányzat        10 764,4                639,0           10 125,4              1 426    

 

Általános feladatok 

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (továbbiakban: ENKK) az egészségügyért 
felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. 
Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 
alapján feladatkörében az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésekkel összefüggésben: 

– működteti az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés rendszerét,  

– közreműködik az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben 
résztvevők költségvetési támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásában,  

– a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjaival kapcsolatosan teljes körű koordinációs, 
kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat lát el, továbbá  

– ellátja az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés intézményi akkreditációjával 
kapcsolatos feladatokat, 

– működteti az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzést és az egészségügyi szakirányú 
szakmai továbbképzést lezáró szakvizsgák szervezési feladatait ellátó Nemzeti 
Vizsgabizottságot, 

– meghatározza a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok 
szabadon választható továbbképzéseinek pontértékét. 

Az egészségügyi szakdolgozók képzésével összefüggésben kidolgozza, előkészíti és felülvizsgálja a 
miniszter hatáskörében az egészségügyi ágazatba tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeit. Felnőttképzési tevékenységet folytat, iskolarendszeren kívüli egészségügyi 
szakképzéseket szervez és ellátja az egészségügyi szakdolgozók szakképzését lezáró vizsgáztatással 
kapcsolatban a jogszabályban meghatározott szervezési feladatokat. Ellátja a szakképzésről szóló 
1993. évi LXXVI. törvény alapján megkezdett, az egészségügyi ágazatba tartozó szakképesítések 
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tekintetében a szakmai vizsgabizottság elnökének megbízásával kapcsolatos feladatokat, kivéve, ha 
a szakmai vizsgát szervező intézmény az ENKK. Továbbá egészségügyi szakmai továbbképzéseket 
szervez, meghatározza – az általa szervezett továbbképzések kivételével – az egészségügyi 
szakdolgozók szabadon választható továbbképzéseinek pontértékét. 

Vezeti az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartását. Biztosítja az Egészségügyi 
Szakképzési és Továbbképzési Tanács működésének feltételeit.  

Működteti az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszert. Ellátja az orvostechnikai 
eszközökkel kapcsolatos hatósági, piacfelügyeleti hatósági, az orvostechnikai eszközök klinikai 
vizsgálatának engedélyezésével kapcsolatos hatósági, valamint az orvostechnikai eszközök 
megfelelőség-értékelésére jogosult szervek kijelölésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat. 
Lefolytatja a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal 
végezhető tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat és vezeti az ezzel összefüggő 
nyilvántartásokat. Ellátja a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolás hitelesítését. 
Közreműködik a jogszabályokon és nemzetközi megállapodásokon alapuló adatgyűjtésben, 
összegyűjti és elemzi az egészségügyi ágazatban dolgozók bér- és létszám-statisztikai adatait, 
valamint az egészségügyi ellátórendszerrel összefüggésben az ágazati döntéshozatalt elősegítő 
rendszerelemzési feladatokat lát el. Vezeti az egészségügyi szakértői névjegyzéket. A hagyományos 
kínai gyógyászat területén meghatározott időtartamra szóló tevékenységre jogosító engedélyeket ad 
ki. Ellátja a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat törvényben meghatározott szabályai 
betartásának hatósági ellenőrzését a gyógyászati segédeszközök tekintetében.  

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program 
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. 
rendelet alapján az ENKK a rezidens közalkalmazottak foglalkoztatója. 

 
8. cím Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat             789,3                      -                  789,3                 105    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen) - 10,0                      -      - 10,0    - 1    

- 1. cím EMMI igazgatása - 10,0      - 10,0    - 1    
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Egyéb változások                10,0                  10,0                      -                        -      

- intézmények bevételváltozása               10,0                  10,0        
Többlet (jogcímenként)                   -                        -                        -                        -      
2017. évi javasolt előirányzat             789,3                  10,0                779,3                 104    
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Általános feladatok 

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (továbbiakban: 
OBDK) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal. Az OBDK 
működésének feltételeit és kereteit a 214/ 2012. (VII. 30.) Korm. rendelet határozza meg.  

Jogvédelem: 

Az OBDK fő feladataként ellátja a betegek, ellátottak és gyermekek jogainak az egyes ágazati 
törvényekben (az egészségügyről szóló, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben) garantált jogainak védelmét. 

Az OBDK a törvényben meghatározott jogok védelme érdekében mindhárom jogterületen országos 
jogvédő hálózatot működtet.  

Egészségügyi dokumentáció kezelése: 

A jogvédelmi feladat ellátása mellett, a központ kezeli a jogutód nélkül megszűnt egészségügyi 
intézményekben keletkezett egészségügyi dokumentációt: nyilvántartást vezet, biztosítja a betegek 
számára az iratbetekintés jogát, továbbá az iratokat őrzi és archiválja. 

Hatósági jogkör:  

Az OBDK vezeti a betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi képviselők nyilvántartását.  

Az OBDK folyamatosan nyomon követi az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségét, az 
ellátásszervezéssel, beutalási renddel, betegtájékoztatással kapcsolatos szabályok érvényesülését. 

Nemzetközi kapcsolattartó pont működtetése: 

Az OBDK a határon átnyúló egészségügyi ellátás nemzeti kapcsolattartó pontja, amely elsősorban a 
betegek és az egészségügyi szakemberek számára nyújt tájékoztatást a határon átnyúló ellátások 
igénybevételével kapcsolatos jogokról, a panasztételi és jogorvoslati eljárásokról, a szolgáltatások 
elérhetőségéről. Ezzel kapcsolatos, uniós irányelvben meghatározott kötelezettség weboldal 
működtetése is. 

Az OBDK az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, 
valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően, – az egészségügyi szolgáltatók 
szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint – végzi az egészségügyi minőségfejlesztési feladatok koordinálását, 
szakmai irányítását, illetve dokumentálását, valamint az egészségügyi szolgáltatók és a 
szolgáltatások tekintetében szakmai minőségértékelést végez, amely alapján javaslatot tesz a 
minőségfejlesztés irányára. 

Az OBDK 2016. január 1-től ellátja az egészségügyi akkreditációs rendszer működtetésével 
kapcsolatos feladatokat.  
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9. cím Türr István Képző és Kutató Intézet 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat          7 690,0             6 450,0             1 240,0              1 073    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Egyéb változások  -4 950,0    -4 950,0                      -      - 594    

- fejezetek közötti "0" szaldós 
átrendezések                   -            

- egyszeri feladatok kivétele 
miatti bázis csökkentés                   -            

- intézmények bevételváltozása -4 950,0    -4 950,0      -  594    
- szervezeti változásból adódó 

átrendeződés                   -            
- egyéb változás                   -            

Többlet (jogcímenként)                   -                        -                          -      
2017. évi javasolt előirányzat          2 740,0             1 500,0             1 240,0                 479    
 

A feladatellátás általános bemutatása 

Az intézet tevékenységének fő irányvonalait a területi felzárkózási koordinációs központi és 
felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. 
(II. 11.) KIM rendeletben megfogalmazott feladatok határozzák meg.  

Az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága szakmai 
irányításával a Türr István Képző és Kutató Intézet (továbbiakban TKKI) kilenc igazgatósággal, hét 
megyei irodával és tizenkilenc Innovációs, Oktatási és Közösségi Központtal (IOKK) az ország 
egész területén képes feladatainak ellátására. A TKKI pontok egységes módszertanát, hálózati 
működését a szervezeti és működési szabályzata alapján alakítja. 

A TKKI a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának bővítéséhez, képzettségük, 
kompetenciáik fejlesztéséhez, a társadalmi felzárkózást akadályozó lakhatási körülmények 
javításához járul hozzá, döntően európai uniós projektek megvalósításával és közfoglalkoztatottak 
képzésével. 

Ellátja az állami felnőttképzési, a területi felzárkózási koordinációs feladatokat, amelynek során a 
társadalmi felzárkózás politika eszközeit alkalmazza, valamint kiemelt tevékenysége a 
közfoglalkoztatással összefüggő feladatok végzése. Elsődleges feladata a komplex és hosszú távú 
társadalomfejlesztés, a társadalmi felzárkózás elősegítése, és a mélyszegénység társadalmi 
hatásainak csökkentése. E tevékenysége közben kiemelt figyelmet fordít a területi és társadalmi 
különbségek csökkentésre, a nemzetiségi csoportok esélyegyenlőségének elősegítésére. A TKKI 
segíti a romák foglalkoztatását, integrációját, valamint a felzárkózás-politikai programok 
kidolgozását.  
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Jogszabály által meghatározott feladatai: 

- a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítése, 
- a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése, ezen belül a felnőttek 

mellett ellátja a hátrányos helyzetű gyermekek, különösen romák oktatási 
esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos feladatokat is, 

- a társadalmi felzárkózást akadályozó lakhatási feltételek javításával kapcsolatos feladatai 
keretében a lakhatási körülmények javítása, illetve a lakhatási helyzet megoldása során a 
település sajátosságaihoz igazodva a bevont egyének aktív részvételével lehetőséget biztosít 
gyakorlat orientált képzéseken való részvételre, ahol az önkormányzati tulajdonú 
infrastruktúra karbantartása, javítása történik, amelynek során felkészül arra az egyén, hogy a 
saját élete során használni tudja a tanultakat, ezzel is javítva az önfenntartás képességét, 

- a hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, 
- ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos képzési feladatokat, 
- kutatási feladatai körében társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó ágazati és területi 

indikátorokat fejleszt; komplex kutatásmódszertanokat dolgoz ki; alapkompetenciákat mér és 
vizsgál, 

- végzi a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos feladatai körében a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésben részt vevők képzését, és esélyegyenlőségi mentori 
hálózatot működtet, 

- a fenti feladatai ellátása érdekében részt vesz hazai és uniós forrásból kiírt pályázatokon, 
bevételt eredményező képzési és képzéshez kapcsolódó tevékenységeket végez, továbbá a 
Kormány által az Éves Fejlesztési Tervben nevesített kiemelt projekteket tervez és valósít 
meg, valamint részt vesz határon átnyúló együttműködésekben a kárpát-medencei egységes 
szak- és felnőttképzés kialakítása érdekében. 

A TKKI innovatív és komplex szemléletével az ország számos településén megvalósuló és 
mintaként szolgáló komplex programokat valósít meg. Az intézet az egyetlen olyan országos 
lefedettséget biztosító társadalmi felzárkózás érdekében létrejött szervezet, amely innovatív módon, 
széles körben működik együtt a társadalmi felzárkózás területén feladatokkal bíró szolgáltatókkal: 
alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézményekkel, ezek fenntartóival, a megyei és járási 
kormányhivatalokkal és ezek munkaügyi szervezeteivel, civilszervezetekkel, egyházakkal, valamint 
az önkormányzatokkal, illetve ezek szövetségeivel, társulásaival. 

A TKKI területi igazgatóságai és telephelyei által elérhetővé válik valamennyi hátrányos helyzetű 
térségben a társadalmi felzárkózást támogató szolgáltatási kör. Ennek érdekében a 9 területi 
igazgatóság tevékenységének és szolgáltatásainak a kedvezményezett járások (komplex, 
fejlesztendő, kedvezményezett járások) területéhez való minél közelebb juttatása érdekében EU 
pályázati forrás terhére kiemelt programként 2013. október-december hónapokban 17 ingatlan 
vagyonkezelésbe vétele történt meg helyi önkormányzatoktól, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-
től, mely központok 2017-ben is folytatják a megkezdett tevékenységüket.  

A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai által 
szervezett programokban a TKKI területi szervezeti egységei részt vesznek a hátrányos helyzetű 
álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének segítése érdekében. 
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10. cím Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 
10.1. alcím Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat          3 320,8                544,5             2 776,3                 410    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen) - 70,0                      -      - 70,0                      -      

- 1. cím EMMI igazgatása - 70,0      - 70,0      
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Egyéb változások                    -                        -                        -                        -      
Többlet (jogcímenként)          5 000,0                      -               5 000,0                      -      

- Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér működtetési 
költsége          1 000,0               1 000,0      

- ágazati ösztönző rendszer 
fejlesztése          4 000,0               4 000,0      
2017. évi javasolt előirányzat          8 250,8                544,5             7 706,3                 410    
 

Általános feladatok: 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (továbbiakban: ÁEEK) a 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 
értelmében 2015. március 1-jével az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó, 
központi hivatalként működő központi költségvetési szervként, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi, 
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) átalakításával jött létre. A GYEMSZI a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. 
(IV. 12.) Korm. rendelet szerinti feladatokat végezte, középirányítói, fenntartói jogokat gyakorolt. 

 

Az ÁEEK jogállása és főbb feladatai 

Az ÁEEK egészségügyi fejlesztési, elemzési és értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatási 
feladatokat lát el, adatgyűjtést végez, egészségügyi informatikai feladatokat lát el. 

Az ÁEEK jogszabályban meghatározottak szerint az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került 
egészségügyi intézmények, továbbá az országos gyógyintézetek felett egyes fenntartói, valamint a 
hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében középirányítói jogokat gyakorol. 

Az ÁEEK megalapításának üzenete az egészségügyi ellátórendszer sikeres átmeneti-átalakítási 
időszakának a lezárása, az egységes állami szerepvállalás, az állampolgárok egészségének 
megőrzése és védelme. Az ÁEEK főbb feladatai az alábbiak: 

– az országos gyógyintézetek feletti fenntartói jogok gyakorlása,  
– az állami tulajdonú járó- és fekvőbeteg ellátó intézmények feletti fenntartói jogok gyakorlása, 
– az előbbi, az egészségügyi intézmények által kezelt vagyon tekintetében tulajdonosi 

joggyakorlás, 
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– a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogok, alapítványok esetében az alapítói jogok 
gyakorlása. 

 

Intézményfenntartói feladatkörben (94 kórház tartozik e körbe) 

– Humánigazgatási feladatok (főigazgatók, gazdasági igazgatók tekintetében munkakör 
betöltésére pályázat kiírása, lebonyolítása, a jogviszony létesítéshez és megszüntetéshez 
kapcsolódó okiratok elkészítése, egységes munkaügyi nyilvántartás vezetése, 
szabadság/távollét nyilvántartás, egyéb munkavégzésre irányuló tevékenység vizsgálata és 
engedélyezése); 

– Gazdálkodási, költségvetési feladatok (intézmények éves költségvetésére vonatkozó 
javaslatkészítése; meghatározni, érvényesíteni, ellenőrizni az előirányzatokkal, létszámmal, 
vagyonnal való szabályszerű, hatékony gazdálkodás követelményeit; meghatározni az 
irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának, előirányzat felhasználásának részletes 
rendjét; intézményi költségvetéssel és beszámolóval kapcsolatos feladatellátás; összegyűjteni, 
ellenőrizni, összesítve továbbítani a felügyeleti szerv részére az irányítása alá tartozó 
intézmények elemi költségvetését, évközi és éves beszámolóit, következő költségvetési 
évekre vonatkozó bevételi terveket, többletigényeket, évközi előirányzat-módosítási 
kérelmeket; jóváhagyni a 10.2. címen belüli előirányzat és létszám átcsoportosításokat); 

– Intézményekhez kapcsolódó jogi feladatok (peres eljárásokban képviselet, az intézmények 
szerződés nyilvántartási rendszerének kidolgozása, feltöltése, nyomonkövetése, központi 
irányelvek megfogalmazása, szabályozók kiadása); 

– Intézményeknek oktatások, előadások szervezése; 
– Kritikus helyzetben lévő kórházak válságkezelése; 
– A 2016. évtől az ÁEEK megkezdte az intézményi háttérszolgáltatások felügyeleti és irányítási 

rendszerének átszervezését, az országos, térségi és intézményközi összevont ellátásra 
vonatkozó hatáselemzések készítését, valamint az intézményi háttérszolgáltatások személyi és 
infrastrukturális feltételeinek kialakítását, kapcsolódó költségeinek elemzését. 

– Tulajdonosi ellenőrzések lefolytatása a fenntartásban lévő intézményeknél. 
 

Vagyongazdálkodás, tulajdonosi joggyakorlás körében (tulajdonosi jogkörbe tartozó 
vagyonelemek hasznosításával kapcsolatos tevékenység, nyilvántartás vezetés, szerződéskötések, 
vagyonkarbantartás). Az ÁEEK több mint 1000 ingatlant kezel, a fenntartásába tartozó 
intézmények teljes ingó vagyona, készlete, vagyoni értékű joga az ÁEEK tulajdonosi 
joggyakorlásába került. Az ÁEEK a vagyonkezelésbe nem adott ingatlanok esetében biztosítja az 
ingatlan fenntartásával (őrzés-védelem, eseti karbantartások stb.) kapcsolatban felmerült 
költségeket, valamint rendelkezik az ezt szolgáló központi kezelésű előirányzat felett. 
 

Központosított közbeszerzési eljárások tekintetében (földgáz, villamosenergia, mobil távközlési 
szolgáltatások, illetve gyógyszer, orvosi vizsgálókesztyű, valamint egyéb szakmai anyagok 
beszerzése) az ÁEEK mint középirányító szerv és fenntartó - az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint - jogosult a 
közbeszerzéseket összevontan lefolytatni, illetve az intézmények közbeszerzési eljárásaival 
kapcsolatban folyamatba épített és utóellenőrzéseket végezni. Az ilyen formán összevont beszerzési 
rendszerben a közbeszerzési törvény szabályainak megfelelően az egészségügyi intézmények 
irányába közbeszerzési lebonyolítói tevékenységet is ellát. 

A Miniszterelnökség által kiadott, az ÁEEK és feladatköreivel érintett intézmények 
közbeszerzéseinek ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló eljárásrend szerint az ÁEEK 
felügyelete alá tartozó, az állam tulajdonában lévő, és az egészségügyért felelős miniszter irányítása 
alá tartozó egészségügyi szolgáltató intézmények valamennyi egyedileg indított közbeszerzésének 
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egészségügyi szakmai, és gazdálkodási indokoltságát, valamint a fedezetigazolás meglétének 
ellenőrzését is az ÁEEK látja el. 

Az ellátórendszerben dolgozók támogatása, megtartása 

– Az egészségügyi humán erőforrások területén részt vesz az ágazati humánerőforrás stratégia 
kidolgozásában és operatív megvalósításában. 

– Segíti a támogatott képzések indítását. 
– Továbbá biztosítja az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-

kiegészítéséhez, valamint a továbbfoglalkoztatási kérelmekhez, és az illetmény-, és 
bérkiegészítéshez kapcsolódó koordináló, ügyintéző feladatköröket. 

 

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium működési hátterének biztosítása  

− Az ellátórendszer szakmai megújulását segítő szakmai kollégiumi rendszerhez kapcsolódva a 
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Ennek keretében az egészségügyi szakmai 
irányelvek kidolgozásának módszertani támogatása. 

 
Rendszeres és ad hoc adatszolgáltatások 

Uniós fejlesztési projektekben kedvezményezetti feladatok elvégzése, egyéb esetekben szakmai 
előkészítés és koordinálás, valamint ellenőrzési feladatok. 

 

2017. évi új feladat: 

Ágazati ösztönző rendszer fejlesztése 

A struktúraátalakítást célzó intézkedésekhez kapcsolódóan feladatként jelenik meg a 
szervezet/intézményfejlesztési ösztönző rendszer működtetése (pl. új szervezet irányítási modell 
kialakítása, funkcionális működési környezet kialakítása).  

 

10.2. alcím Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat      510 169,7         508 974,1             1 195,6            83 706    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Egyéb változások         19 516,1           19 516,1                      -                   542    

- intézmények bevételváltozása        19 516,1           19 516,1                   299    
- létszámváltozás                   -                       243    

Többlet (jogcímenként)                   -                        -                        -                        -      
2017. évi javasolt előirányzat      529 685,8         528 490,2             1 195,6            84 248    
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Általános feladatok 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 87. § (1) bekezdése 
szerint az egészségügyi ellátórendszer biztosítja a beteg járóbetegként, illetőleg fekvőbeteg-
gyógyintézeti keretek közötti, valamint otthonában történő ellátását. 

A gyógyító-megelőző ellátás intézetei az egészségügyi ellátórendszer többféle egészségügyi 
szolgáltatást nyújtó intézményei, amelyek közfinanszírozása többcsatornás. A működést alapvetően 
az Egészségbiztosítási Alapból kapott, teljesítménytől függő támogatás értékű bevétel határozza 
meg, amely kiegészül a fenntartó minisztérium támogatásával. 

Az állam tulajdonában lévő, és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó fekvő- és 
járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató intézmények feletti középirányítási jogokat 
az Eütv. 155. §-a szerinti részletezettségben az ÁEEK gyakorolja, amely elősegíti egy 
gazdaságosabb és hatékonyabb fekvő- és járóbeteg ellátási struktúra működtetését. 

A 2007-2013-as uniós programozási időszakban megvalósult projektek eredményeként az ÁEEK, 
mint középirányító szerv rendelkezik azokkal a rendszerekkel (ÁSTAR, egységes intézményi 
kontrolling rendszer), amelyek segítségével olyan adatok állnak rendelkezésre, amelyek révén az 
irányítása alá tartozó intézmények kapacitás-kihasználtsága a korábbi időszakhoz képest 
könnyebben, pontosabban szervezhető. Így lehetővé válik az egyes gyógyító-megelőző ellátást 
nyújtó intézetek kihasználatlan kapacitásainak csökkentése, és más finanszírozott tevékenységgel 
történő kiváltása. 
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11. cím Közgyűjtemények 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat        21 616,1             3 220,8           18 395,3              2 798    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen) -  2,6                      -      -  2,6    -  1    

- 1. cím Emberi Erőforrások 
Minisztériuma igazgatása -  2,6      -  2,6    -  1    
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen) -  4 660,0                      -      -  4 660,0    -  5    

- 20/50/7 Liget Budapest projekt 
előkészítése és megvalósítása -  4 625,0      -  4 625,0      

- 20/12/7/1 Közgyűjteményi 
szakmai feladatok - 
közgyűjtemények nemzeti 
értékmentő programja (Vésztő-
Mágor Emlékhely és Csolt 
Monostor Romkert átadása a 
Vésztő Város Önkormányzata 
részére) - 35,0      - 35,0    -   5    
Egyéb változások                    -                    20,0    - 20,0                     7    

- egyszeri feladatok kivétele 
miatti bázis csökkentés (Magyar 
Nemzeti Levéltár) -  20,0      -  20,0      

- intézmények bevételváltozása               20,0                  20,0                       7    
Többlet (jogcímenként)        12 476,6                      -             12 476,6                   12    

- Iparművészeti Múzeum 
Transzparencia Programja             100,0                  100,0                   12    

- Iparművészeti Múzeum 
rekonstrukciója        10 100,0             10 100,0      

- Magyar Nemzeti Levéltár 
bevételkiesés miatti kompenzációja               40,0                    40,0      

- Múzeumkert rekonstrukciója             300,0                  300,0      
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

Erdély tájegységének 
megvalósítása          1 916,6               1 916,6      

- Múzeumi Oktatási és Képzési 
Központ működéséhez szükséges 
többlettámogatás, tájházakkal 
kapcsolatos módszertani 
feladatellátás               20,0                    20,0      
2017. évi javasolt előirányzat        29 430,1             3 240,8           26 189,3              2 811    
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Általános feladatok 

Az Alaptörvény kimondja, hogy a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek 
védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és minden 
állampolgár kötelessége, továbbá minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Ehhez 
illeszkedően a közgyűjtemények küldetése, alapvető feladata az állományukban lévő kulturális 
értékek megőrzése, tudományos feldolgozása, megismertetése és bárki számára hozzáférhetővé 
tétele, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) alapján.  

A közgyűjtemények küldetésének megvalósításához rendelt célok: 

– múzeumok esetében az egész életen át tartó tanulás, az oktatás és nevelés, valamint a 
minőségi szórakoztatás érdekében a kulturális örökség védelme, a kulturális örökség 
meghatározott elemeit képező kulturális javak folyamatos gyűjtése, megőrzése, tudományos 
feldolgozása és bemutatása;  

– könyvtárak esetében a könyvtárakban őrzött dokumentumok és információk bárki számára, 
szabadon hozzáférhetővé váljanak. Feladat a tudományos kutatás, az oktatás és a képzés, az 
egész életen át tartó tanulás, és a szabadidő hasznos eltöltése és a kultúraközvetítés, a nemzeti 
kiadványtermés és a határokon túl keletkező magyar vonatkozású dokumentumok (hungarika) 
összegyűjtése, feldolgozása megőrzése és szolgáltatása; a magyar könyvtári rendszer, az 
Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) és a kistelepüléseken a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer (KSZR) működtetése;  

– levéltárak esetében a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg 
a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez 
nélkülözhetetlen, a nemzeti kulturális örökség részét képező levéltári anyag védelme, 
folyamatos gyarapítása, feldolgozása és használatának biztosítása; 

– kép- és hangarchívumok esetében a jelenleg szétszórt és részben zárt archívumok anyagának 
elérhetővé tétele valamennyi érdeklődő számára. 

A címhez tartozó muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak (összesen 15 költségvetési szerv) 
fenntartása és fejlesztése a kulturális javak széles körű hozzáférhetőségének biztosításával szolgálja 
a Kormányprogramban meghatározott feladatok megvalósítását. E közgyűjtemények a nemzet 
számára meghatározó jelentőségű közintézmények.  

Az ország legnagyobb közgyűjteménye a Magyar Nemzeti Levéltár, amely tagintézményként 
működteti a megyei levéltárakat is. A Magyar Nemzeti Levéltár a köziratokról, a közlevéltárakról 
és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) és a 
hozzá kapcsolódó jogszabályok, valamint alapító okirata alapján végzi tevékenységét. Az 
intézmény költségvetésében a kiemelt levéltári szakmai feladatokra meghatározott forrás a Levéltári 
Kollégium és a levéltári szakfelügyelet működtetését szolgálja, tekintettel arra, hogy 
közreműködnek a miniszternek az Ltv. 8. § b) pontjában meghatározott ellenőrzési jogköre 
gyakorlásában, a munkatervben meghatározott feladatok és a minisztérium utasítására végzett, 
munkaterven kívüli feladatok végrehajtásának ellenőrzésében.  

Az egész országot lefedő egységes levéltári rendszer – a Magyar Nemzeti Levéltár szervezeti 
rendszerével – képes a kulturális közszolgáltatások területi egyenlőtlenségeinek felszámolására, a 
levéltári szolgáltatások azonos minőségének garantálására, valamint a megyei intézményeken 
keresztül a vidék megtartó erejének és versenyképességének erősítésére (a megyei intézményeket 
felfelé nivellálva).  

Az Országos Széchényi Könyvtár az európai nemzeti könyvtárak rendszeréhez igazodva, 
felbecsülhetetlen jelentőségű tudásközponti funkciót lát el, míg az Országos Idegennyelvű Könyvtár 
kiemelt feladata a nemzetiségi és idegennyelvű irodalom gyűjtése. 

Az EMMI fenntartásában lévő országos múzeumok és szakmúzeumok hálózata (Magyar Nemzeti 
Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Néprajzi Múzeum, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
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Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Szépművészeti Múzeum, 
Iparművészeti Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Ludwig 
Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet) közel 15 millió műtárgyat őriz azzal a céllal, hogy 
ezek minél nagyobb hányadát tárja a látogatók elé, virtuálisan, vagy valóságos kiállításokon. A 
vidéki filiálék rendszerén keresztül az egész országot lefedő hatókörrel rendelkeznek.  

Az intézményrendszer közfeladat-ellátása kiterjed a közgyűjteményekben őrzött kulturális javak 
megőrzésére, feldolgozására, kiemelt hangsúllyal azok megismertetésére, bemutatására és 
közreadására a társadalmi szerepvállalás igényével. 

Az intézmények tevékenységének fejlesztése során törekedni kell a feldolgozás korszerűsítésére, a 
látogatók és a könyvtári szolgáltatásokat igénybevevők minél nagyobb számú megszólítására, a 
muzeális intézményi, a könyvtári és levéltári szolgáltatások korszerűsítésére a 21. századi 
infokommunikációs technika alkalmazásával. 

Az intézményrendszer egészére nézve meghatározó a Liget Budapest projekt végrehajtása, amely az 
EMMI irányítása alá tartozó múzeumok közül a Magyar Nemzeti Galériát, a Magyar Műszaki és 
Közlekedési Múzeumot, a Néprajzi Múzeumot, valamint a Szépművészeti Múzeumot érinti. A 
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, valamint a Szépművészeti Múzeum 2015-ben bezárt, 
rekonstrukciójuk folyamatban van, újranyitásukra 2018-ban kerül sor. A 11. címen a Liget 
projekttel összefüggő kiadásokra 2017-ben 1 660,0 millió forint támogatás áll rendelkezésre. 

Jelentős közgyűjteményi fejlesztés az Iparművészeti Múzeum műemléki rekonstrukciója és 
múzeumszakmai megújítása, melyre a Kormány 2017-ben 10 100,0 millió forintot biztosít. A 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének megvalósítására 1 916,0 millió forint támogatás 
áll rendelkezésre, emellett sor kerülhet a Magyar Nemzeti Múzeum kertjének helyreállítására is, 
300,0 millió forint felhasználásával. 

A Kormány döntése alapján – a budai Várnegyed történelmi helyreállítására irányuló kormányzati 
feladatok végrehajtása keretében – a Nemzetgazdasági Minisztérium a Budapest I. kerület, 
Szentháromság tér 6. szám alatti ingatlanban kerül elhelyezésre, ahol jelenleg a Magyar Nemzeti 
Levéltár intézményegysége működik (lásd a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 
1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozatot). Az épületben őrzött 1945 utáni időszak iratanyaga 
átmenetileg a Budapest XI. ker. 4596/8 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Daróczi u. 3. 
szám alatt található ingatlanban kerül elhelyezésre. A kutatószolgálat szünetelése miatti 
bevételkiesés kompenzációjára a központi költségvetés többlettámogatást biztosít. 

A közgyűjteményi intézményrendszer átfogó korszerűsítése megköveteli, hogy a szakmai hierarchia 
minden szintjét elérje a megújulás. Ennek részeként a múzeumok, illetve az országos 
szakkönyvtárak és a megyei könyvtárak éves munkatervüket a múzeum, valamint az országos 
szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 
51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet alapján készítik el. A mutatókat első ízben a 2015. évi 
munkaterv összeállítása során kellett alkalmazni, a mutatók alakulását év közben is nyomon kell 
követni. 

Az intézményi munkaterv legfontosabb funkciója, hogy a tárgyévre kijelölt stratégiai célokat 
konkrét tevékenységekre bontsa le. A megfelelően tervezett munkaterv kiszámíthatóvá teszi a 
feladatellátást, támogatja a vezetői funkciók ellátását és megkönnyíti a főbb feladatok teljesítésének 
nyomon követését.  

A munkatervet megalapozó szakmai mutatók jogszabályi meghatározása révén az érintett 
intézmények egységes szempontok mentén tudják megtervezni éves munkájukat, ezáltal lehetővé 
válik a kapacitások hatékonyabb kihasználása. Ez a – közgyűjteményi területen módszertanában 
újszerű megközelítésű – szakmai tervezés elősegíti az intézmények év végi értékelését, 
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teljesítményük és hatékonyságuk összehasonlítását. Az EMMI irányítása alatt lévő 
közgyűjtemények esetében 2017-ben a szolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó mutatószámok 
kerülnek majd előtérbe.  

 
12. cím Művészeti intézmények 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat        17 924,1             6 252,0           11 672,1              1 655    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Egyéb változások  -  590,1    -  590,1                      -                     57    

- intézmények bevételváltozása -  590,1    - 590,1                     12    
- létszámváltozás                   -                         45    

Többlet (jogcímenként)             150,0                      -                  150,0                   50    
- Magyar Állami Operaház 2017. 

évben felmerülő költségeihez             150,0                  150,0                   50    
2017. évi javasolt előirányzat        17 484,0             5 661,9           11 822,1              1 762    

 

Általános feladatok 

A Magyar Állami Operaház Budapest alaptevékenységébe többek között az alábbi fontosabb 
feladatok tartoznak:  

– az egyetemes opera- és balett művészeti alkotások magas színvonalú bemutatása, repertoáron 
tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire;  

– az opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatása, 
zenekari koncertek és egyéb művészeti rendezvények, események rendezése;  

– nemzetközi hírű operaénekesek és balett művészek vendégszerepeltetése;  
– az „Operaház Mesterművésze” díj, valamint az operaházi „Örökös tagság” gondozása;  
– új művek létrejöttének elősegítése és azok bemutatása;  
– az Operaház épületének, történetének, működésének, tevékenységének a nagyközönség 

számára történő bemutatása;  
– a Magyar Állami Operaház Budapest birtokában lévő kulturális emlékek megőrzése, a 

műemlék épület fenntartása és gondozása;  
– az Operaház közönségkapcsolatainak folyamatos erősítése,  
– együttműködés a Budapesti Filharmóniai Társasággal;  
– a Magyar Állami Operaház nemzetközi és hazai hírnevének erősítése érdekében külföldi és 

belföldi vendégszereplések szervezése;  
– az opera- és a balettművészet utánpótlásképzésének részeként ösztöndíj biztosítása, 

mesterkurzusok szervezése, valamint képzés biztosítása a Magyar Állami Operaház 
énekstúdiójában, valamint balettkarában; 
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– a magyar államkincstár által beszerzett, illetve annak tulajdonában álló mesterhangszerek 
kezelése és karbantartása, megőrzése, valamint a használathoz kötődő nyilvántartása és 
biztosítása; 

– a 2013-ban megnyitott Erkel Színházban az értékes operairodalom magas művészi 
színvonalú, széles közönségréteghez történő eljuttatása, különös tekintettel az ifjúság zenei 
nevelésére, valamint az operajátszással való megismertetésére. 

 
A Pesti Magyar Színház legfontosabb alapfeladatai az alábbiak: 

– a színpadi műfajok sokszínűségének változatos megjelenítése;  
– klasszikus és fél klasszikus drámai művek, magyar és külföldi kortárs színdarabok 

bemutatása;  
– gyermek- és ifjúsági produkciók bemutatása a Nagyszínpadon;  
– a polgári színházeszmény megvalósítására törekedve műsorára tűzi és repertoárján tartja 

Európa és a világ korszerű, a polgári eszmeiséget tükröző színpadi műveit;  
– repertoárján kiemelt szerepet biztosít a magyar polgári fejlődés legjobb színpadi alkotásainak;  
– kiemelt figyelmet fordít a szép magyar beszéd gondozására. 
 

A Budapesti Operettszínház legfontosabb alapfeladatai az alábbiak: 

– Két tagozatával az egyetemes operett- és musical alkotások korszerű művészi színvonalon 
való bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar operett nemzetközi 
hírnevére és a magyar szerzők műveire. Stúdió előadások létrehozása és repertoáron tartása, 
zenés színházi műhely megteremtése.  

– Művészeti működése során gondoskodik a klasszikus operettjátszás hagyományainak 
ápolásáról, repertoárja kialakítása során kiemelten kezeli a klasszikus nemzeti operett 
repertoár egyes darabjainak rendszeres bemutatását és folyamatos színen tartását. 

– Művészeti működése során kiemelten kezeli a magyar szerzők által létrehozott zenemű 
irodalom színpadi bemutatását. Repertoárja kialakítása során megkülönböztetett figyelmet 
fordít a kortárs magyar zenemű irodalom fejlesztésére. 

– Kiemelten kezeli a gyermek és ifjúsági korosztálynak szóló, az irányadó oktatási és nevelési 
koncepció céljaihoz illeszkedő produkciók bemutatását és műsoron tartását. 

– Együttműködik a független előadó-művészeti szférával, ennek során magas művészi értékű 
produkciók vendégjátékának helyet biztosít.  

– Együttműködik és folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a határon túli magyar előadó-
művészeti szervezetekkel.  

– Gondoskodik a közönségkapcsolatok folyamatos erősítéséről. 
– Nemzetközi szakmai-művészi kapcsolatrendszert alakít ki és tart fenn a hazai szakmai munka 

nemzetközi művészeti életbe való integrálása és folyamatos közvetítése, illetve nemzetközi, 
világszínházi folyamatok közvetítésével; feladata a hazai előadó-művészet megújításának 
elősegítése.  

– Az országimázs fejlesztése érdekében bekapcsolódik Magyarország kulturális értékei iránt 
fogékony kül- és belföldi közönség számára szervezett központi finanszírozású kulturális 
programsorozatokba, kiadványok terjesztésébe. 
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14. cím Országos Mentőszolgálat 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat        35 847,4           32 727,7             3 119,7              7 852    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Egyéb változások                    -                        -                        -                        -      
Többlet (jogcímenként)             300,0                      -                  300,0                      -      

- munkaruha kihordási pótlása             300,0                  300,0      
2017. évi javasolt előirányzat        36 147,4           32 727,7             3 419,7              7 852    
 

Általános feladatok 

Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) ellátja az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 94. §-a, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. § a) pontja 
szerinti mentési tevékenységet, illetve biztosítja a mentés állami mentőszolgálatként való ellátását 
az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése 
alapján. 

Az OMSZ feladata az ország egész területére kiterjedően az életmentés, a sürgősségi betegellátás, 
speciális betegszállítás, elsősegélynyújtás, közreműködik az oxyológiai kutatómunka elvi-
módszertani irányításában, részt vesz a szolgálat dolgozóinak oxyológiai szakképzésében és 
továbbképzésében, továbbá 2012. május 1-jétől a betegszállítás országos irányítását is ellátja. 

Az OMSZ 2014. évtől a közfinanszírozott betegszállítás, és a sürgősségi ügyeleti (ún. „orvosi 
ügyeleti”) ellátás teljeskörű irányítása mellett, a kórházi ellátási kapacitások folyamatos 
monitorozását, és a sürgősségi feladatok kórházak közötti elosztását (az ún. központi 
ágynyilvántartó /KÁNy/) is ellátja az egész országra kiterjedően. 

2015. április 1-jétől a módosított mentési rendeletnek megfelelően a rendezvénybiztosítási feladatok 
közül egyes, kiemelt területeken az OMSZ láthatja csak el a rendezvénybiztosítás egészségügyi 
feladatait. 
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15. cím Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat             605,1                  10,8                594,3                   31  
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen) -  31,7                      -      -  31,7    -  4    

- 1. cím Emberi Erőforrások 
Minisztériuma igazgatása -  31,7      -  31,7    -  4    
Egyéb változások  -  5,8    -  5,8                      -                        -      

- intézmények bevételváltozása -  5,8    -  5,8        
Többlet (jogcímenként)                   -                        -                        -                        -      
2017. évi javasolt előirányzat             567,6                    5,0                562,6                   27    
 

Általános feladatok 

A Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ legfontosabb alapfeladatai az alábbiak: 

– Alaptevékenységének keretében segíti a kreatív iparágakban induló vállalkozások hazai és 
nemzetközi piacra lépését és eredményes piaci tevékenységét.  

– Tehetségkutató tevékenységével felhívja a fogyasztók és a befektetők figyelmét a különböző 
kreatívipari ágazatok legígéretesebb szereplőire. 

– Továbbképzési tevékenységével hozzájárul a kreatívipari szereplők vállalkozásépítési 
ismereteinek megalapozásához, rendezvényszervezési tevékenységével a kreatívipar területén 
központi vásárokat, kiállításokat, konferenciákat szervez és bonyolít le. 

– Szemléletformáló marketingkommunikációs tevékenységével növeli a magyar kreatívipari 
termékek iránti hazai és nemzetközi fogyasztói bizalmat.  

– Szakmai partnerként hozzájárul más szervezetek magas minőségű, a magyar kreatívipar 
versenyképességéhez hozzájáruló kezdeményezéseinek megvalósulásához.  

– Befogadó intézményként otthont ad a magyar kreatívipar legfontosabb közösségi 
eseményeinek. 

– Együttműködik a kreatívipari vállalkozók következő nemzedékeit képző középfokú- és 
felsőoktatási intézményekkel a pályakezdő munkavállalók szakmai támogatásában, 
vállalkozói szemléletük erősítésében és induló vállalkozásaik segítésében. 

– A magyar gazdaságpolitika irányítói számára biztosítja a kreatívipari ágazatokhoz, azok 
teljesítményéhez és igényeihez kapcsolódó időszerű és pontos információkat. 
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16. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi 
intézetek 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat        15 537,1             2 949,6           12 587,5                 989    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen) - 70,0                      -      - 70,0    - 1    

- 1. cím EMMI igazgatása - 70,0      - 70,0    - 1    
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Egyéb változások  - 31,0    - 31,0                      -                        -      

- intézmények bevételváltozása - 31,0    - 31,0        
Többlet (jogcímenként)                   -                        -                        -                        -      
2017. évi javasolt előirányzat        15 436,1             2 918,6           12 517,5                 988    
 

Általános feladatok 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban: OTH) a saját szervezeti keretei között és a 
középirányítása alá tartozó intézményeken keresztül ellátja az egészségügyi hatósági és igazgatási 
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvényben, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben, az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendeletben, és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi 
célok megvalósítása érdekében a közegészségügyi (különösen a környezet- és település-, élelmezés- 
és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, valamint sugáregészségügyi, kémiai biztonsági), a 
járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési), az 
egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítását, koordinálását és felügyeletét, valamint az 
egészségügyi ellátás felügyeletét, a hozzá telepített feladat- és hatáskörök alapján, továbbá ellátja a 
munkaegészségügyi (munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi) feladat- és hatásköröket, 
gyakorolja és teljesíti a munkaegészségügyi szakterület magánjogi jogait és kötelezettségeit.   

Ellátja a védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségét, köztük a védőoltások tervezésének, és az egyes 
oltóanyagok beszerzésének feladatait az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint 
annak felhatalmazása alapján a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet felhatalmazása alapján. 

Az OTH koordinálja a szervezett népegészségügyi – emlő, méhnyak, vastagbél – szűrés, valamint a 
védőnői mintaprogram lebonyolítását. 

Az OTH közreműködik futó uniós projektek végrehajtásában, stratégiai irányításában, a projektek 
megvalósításában. Feladatai többek között a projektek folyamatos koordinációja és integrálása az 
alapfeladatok ellátásának rendszerébe, és a projektek végrehajtásának transzparens módon történő 
monitorozása. 
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Feladatellátásában az alábbi szakmai-módszertani feladatokat ellátó intézetek vesznek részt: 

– Országos Epidemiológiai Központ 
– Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 
– Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 
– Országos Közegészségügyi Központ 
 
17. cím Országos Vérellátó Szolgálat 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat        13 773,8           12 130,5             1 643,3              1 251    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Egyéb változások                    -                        -                        -                        -      
Többlet (jogcímenként)                   -                        -                        -                        -      
2017. évi javasolt előirányzat        13 773,8           12 130,5             1 643,3              1 251    
 

2015. március 1-jétől az Országos Vérellátó Szolgálat (továbbiakban: OVSZ) feletti középirányítói 
jogkört is az ÁEEK gyakorolja. Az OVSZ irányító szerve a továbbiakban is az EMMI marad, de 
tekintettel arra, hogy az OVSZ alapvetően egy egészségügyi szolgáltató, indokolt volt az ÁEEK 
középirányítói jogköre alá vonni és az ÁEEK-t egyes fenntartói jogok gyakorlására kijelölni azzal, 
hogy – az Áht. 9. §-ában foglaltakkal összhangban – az egészségügyért felelős miniszter gyakorolja 
az intézet vezetőjének a vezetői megbízás adásával, visszavonásával és az egyéb munkáltatói jogok 
gyakorlásával, továbbá az intézet gazdasági vezetőjének megbízásával, megbízásnak 
visszavonásával, továbbá díjazásának a megállapításával kapcsolatos jogokat. 

Általános feladat 

Az OVSZ a vérellátás országos szervezete, amely a Vérellátó Szolgálat Központjából és regionális 
vérellátó központokból, valamint területi vérellátókból áll. 

Feladata a regionális vérellátó központok munkájának koordinálása, a vérellátással kapcsolatos 
stratégiai tervezés ellátása, a vérkészítmények előállítása és kezelése, az országos vérkészletek 
nyilvántartása, diszpécserszolgálat működtetése. Feladatai közé tartozik továbbá a transzfúziológiai 
kutatás-fejlesztés végzése, a transzfúziológiai képzés és továbbképzés irányítása. Preparatív és 
klinikai transzfuziológiai feladatokat végez. 

Magyarország 2013. július 1-től teljes jogú tagja az Eurotransplant International Foundation 
szervezetnek, az ezzel járó feladatokat az OVSZ látja el. 
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18. cím Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat      561 264,9           12 000,0         549 264,9          133 953    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen) - 18,4                      -      - 18,4    - 44    

- 1. cím Emberi Erőforrások 
Minisztériuma igazgatása - 5,1      - 5,1    - 1    

- 2.3 alcím Szociális és 
gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
feladatellátás és irányítás 
intézményei - 1 392,9      - 1 392,9    - 339    

- 5. cím Egyetemek, főiskolák - 
Szent István Egyetem             302,5                  302,5                   66    

- 5. cím Egyetemek, főiskolák - 
Kaposvári Egyetem             410,1                  410,1                   87    

- 5. cím Egyetemek, főiskolák - 
Nyíregyházi Egyetem             404,2                  404,2                   85    

- 5. cím Egyetemek, főiskolák - 
Eötvös József Főiskola             262,8                  262,8                   58    
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen) - 170,8                      -      - 170,8                      -      

- 20/51 Fejezeti általános tartalék - 170,8      - 170,8      
Egyéb változások  - 126 118,8    - 10 021,9    - 116 096,9    - 26 804    

- fejezetek közötti "0" szaldós 
átrendezések - 126 096,9    - 10 000,0    - 116 096,9    - 26 804    

- egyszeri feladatok kivétele 
miatti bázis csökkentés                   -            

- intézmény bevételváltozása - 21,9    - 21,9        
Többlet (jogcímenként)      105 682,9                      -           105 682,9                      -      

- Pedagógus-életpálya ütemezett 
bevezetéséből adódó többlet        12 692,8             12 692,8      

- Pedagógus-életpálya minősítés 
miatti többlet          7 457,1               7 457,1      

- Ingyenes tankönyvellátás 
felmenő rendszerből adódó többlete             972,6                  972,6      

- Kiegyensúlyozott 
feladatellátáshoz szükséges többlet        77 100,0             77 100,0      

-  PED I-be sorolt pedagógus 
szakképzettségű nevelő-oktató 
munkát közvetlenül segítők             205,0                  205,0      
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

előmeneteli rendszerhez 
kapcsolódó többlete 

- Gyógypedagógus szakemberek 
pótlása          3 800,0               3 800,0      

- Mesterpedagógusok kieső 
óraszámának pótlása             155,4                  155,4      

- 7 évvel nyugdíj előtt álló PED 
I. kategórába tartozó pedagógusok 
PED II. kategóriába való 
átminősítése          3 300,0               3 300,0      
2017. évi javasolt előirányzat      540 639,8             1 978,1         538 661,7          107 105    
 

A 2017. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzat 540 639,8 millió forint. A KLIK fenntartói 
feladatai keretében a munkáltatói és egyéb személyügyi feladatain túl országos hatáskörrel végzi az 
intézmények tekintetében a tanügy-igazgatási feladatokat, üzemeltetési, beszerzési feladatokat, 
gazdálkodási és fejlesztési feladatokat, amelyek az intézmények mindennapi életének 
megszervezésére is kiterjednek. 

A költségvetésben tervezett előirányzat szolgálja: 

− az állam által fenntartott köznevelési intézmények pedagógusainak és a pedagógiai munkát 
segítő alkalmazottak és a technikai alkalmazottak bér- és járulékköltségeit, ezen belül a 
pedagógus életpálya modell 2013. évtől 2018-ig tartó teljes körű bevezetéséhez szükséges 
2017. évi többletforrást, ideértve a felmenő rendszerből eredő 2016. szeptemberi béremelés 
szintrehozását, és a 2017. szeptemberi további béremelés törtévi összegét. (Összességében a 
pedagógus életpálya bevezetésének aktuális üteme éves szinten átlagosan 3,8%-os, a 
minősítéssel érintett pedagógusok részére további 13%-os béremelést jelent.) 

− a neveléssel-oktatással közvetlenül összefüggő, a szakmai tevékenységet támogató dologi 
kiadásokat, valamint a KLIK által működtetett intézmények működési kiadásait; 

− a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők az Nkt. 
7. melléklete szerinti illetménytábla alapján 2016 szeptemberétől a "Pedagógus I." 
kategóriába történő átsorolásához szükséges forrást 

− a térítésmentes tankönyvek ellenértékének felmenő rendszerű biztosításához kapcsolódó 
kiadásokat, amellyel már a teljes 1-5. évfolyam számára biztosítottá válik az ingyenes 
tankönyvellátás, 

 

A KLIK fenntartásában 2016. év I. negyedévében 2.202 köznevelési intézmény működik, amelyből 
1.321 db általános iskola, 133 db alapfokú művészeti iskola, 18 db egységes iskola, 122 db 
gimnázium, 58 db kollégium, 219 db közös igazgatású köznevelési intézmény, 231 db összetett 
iskola, 74 db speciális szakiskola, 20 db pedagógiai szakszolgálati intézmény és 6 db 
szakközépiskola.  
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A 2016. évi bázis előirányzathoz képest növekedést eredményeznek az alábbi determinációk: 

− Pedagógus-életpálya ütemezett bevezetéséből adódó többlet: 12.692,8 millió forint 
− Pedagógus-életpálya 2016. évi minősítései miatti többlettámogatás 7.457,1 millió forint 
− A térítésmentes tankönyvek ellenértékének felmenő rendszerű biztosításához kapcsolódó 

többlet: 972,6 millió forint 
− A KLIK kiegyensúlyozott feladatellátáshoz szükséges többletet, amellyel a Kormány 

biztosítja az állami köznevelési intézményfenntartó rendszer tehermentes és folyamatos 
feladatellátáshoz szükséges stabil költségvetési hátteret: 77.100,0 millió forint 

− A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 
előmeneteli rendszerhez kapcsolódó többlete: 205,0 millió forint 

− A 7 évnél kevesebb idővel nyugdíj előtt álló, Pedagógus I. fokozatban lévő pedagógusok 
automatikusan, a minősítési eljárás alól mentesülve Pedagógus II. fokozatba kerülnek, ezáltal 
keletkező többlet: 3.300,0 millió forint 

− Mesterpedagógusok kieső munkaidejének pótlásához szükséges túlóra, megbízási díj 
többletigénye: 155,4 millió forint 

− Gyógypedagógiai intézményrendszerből és a pedagógiai szakszolgálati intézményrendszerből 
hiányzó státusz igénye miatti bértömeg többletigény (a gyógypedagógiai ellátásra az Nkt. 
47.§, a szakszolgálatra a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. 
(II. 26.) EMMI rendelet 7. melléklete rendelkezik): 3.800,0 millió forint 

 

Az NSZFH és a KLIK között 2015. július 16. napon megállapodás jött létre. A megállapodás célja a 
szakképzési centrumokba átadott intézményekhez, feladatokhoz kapcsolódó létszám és a 
kapcsolódó források átadása. A köznevelési intézmények átadásra kerülő összes létszáma 26.669 fő, 
amelyből 24.389 fő pedagógus, 2.280 fő pedig nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott 
létszám. Ezen létszámátadás 115.349,7 millió forint forrásátadást (a központi költségvetést érintő 
fejezeti és címrendi módosításokról szóló 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat) tesz szükségessé.  

A Földművelésügyi Minisztérium részére további három intézmény fenntartói joga került átadásra 
(2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat), amely forrásvonzata 747,2 millió forint.  

Az SZGYF részére 2016. március 1. nappal 11 megyében 18 ingatlan/gondozási hely került 
átadásra, amely 1.393,1 millió forint forrásátadást eredményez. Az EMMI-nek 1 fő foglalkoztatott 
került átadásra megállapodás alapján, forrás vonzata 5,1 millió forint.  

Négy, az EMMI által felügyelt gyakorló iskola átvételére is sor került a KLIK részéről (Kaposvári 
Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános 
Iskola, Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Általános Iskola, valamint a Szent István Egyetem 
Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnázium). Az átadás/átvételhez társuló forrásátvétel összege 
1.379,6 millió Forint. 
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19. cím Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat          1 152,5                  26,0             1 126,5                 205    
Változások jogcímenként:         
Intézménytől átvett / átadott feladat 
(tételesen) -  23,3                      -      -  23,3    -  4    

- 1. cím EMMI igazgatása -  23,3      -  23,3    -  4    
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett / átadott feladat (tételesen)                   -                        -                        -                        -      
Egyéb változások                    -                        -                        -                        -      
Többlet (jogcímenként)                   -                        -                        -                        -      
2017. évi javasolt előirányzat          1 129,2                  26,0             1 103,2                 201    
 

Általános feladatok 

Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. 
rendelet 3/B. §-a alapján a Támogatáskezelő közfeladata a pályázat- és támogatáskezelés, valamint 
az ellenőrzés. A Támogatáskezelő közreműködik egyes fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak, 
pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésében, lebonyolításában és 
ellenőrzésében, valamint európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, 
előkészítésében, megvalósításában, nyomon követésében elszámolásában és lezárásában. 
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III.2. Fejezeti kezelésű és központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

 
20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
20/2 Normatív finanszírozás 
20/2/2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat              17 034,7                           -                   17 034,7    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   147,1                           -                        147,1    

- doktorandusz képzés átalakítása                     40,8                          40,8    
- egyházi felsőoktatási intézmények 

világi képzésének támogatása 
(valorizáció)                     106,3                          106,3    
2017. évi javasolt előirányzat              17 181,8                           -                   17 181,8    
 

Az előirányzat tartalmazza a nem állami fenntartású – egyházi és magán – felsőoktatási 
intézmények hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatást az államilag támogatott képzésben részt 
vevő, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatók létszáma alapján, valamint a 
felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok költségvetési támogatását. Ezen felül 
biztosítja – kifutó rendszerben – az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók számított 
létszáma alapján a képzési támogatást és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésen 
részt vevő hallgatókra tekintettel folyósított képzési támogatást. Az előirányzat hozzájárul az egyéb 
speciális célú feladatok (pl. tanulmányi rendszerek fenntartásának támogatása, Elektronikus 
Információ Szolgáltatás (EISZ) támogatása, fogyatékossággal élő hallgatók speciális oktatási 
igényeinek támogatása) megvalósításához. Az előirányzat forrást biztosít a doktori képzésben részt 
vevőknek emelt összegű juttatásaira is – az állami intézményeknél érvényesítettekkel azonos módon 
és mértékben.  

A finanszírozás jogi hátterét az Nftv., valamint jelenleg a felsőoktatási intézmények képzési, 
tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) 
Korm. rendelet, és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet biztosítja.  

A költségvetési támogatás célja az érintett intézmények képzéseinek minél jobb minőségben történő 
biztosítása. 
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20/2/3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat            166 016,4                           -                 166 016,4    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)              23 842,8                           -                   23 842,8    

- pedagógus-életpálya és minősítések 
miatti többlet                5 422,0                     5 422,0    

- támogatási többlet              17 000,0                   17 000,0    
- PED. I-be sorolt pedagógus 

szakképzettségű nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítők előmeneteli 
rendszerhez kapcsolódó többlete                     93,4                          93,4    

- ingyenes tankönyvellátás felmenő 
rendszerből adódó többlete                   277,4                        277,4    

- 7 évvel nyugdíj előtt álló PED I. 
kategóriába tartozó pedagógusok PED 
II. kategóriába való átminősítése                1 050,0                     1 050,0    
2017. évi javasolt előirányzat            189 859,2                           -                 189 859,2   
 

Ez az előirányzat biztosít forrást a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt 
fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója 
részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati 
intézményben pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottak után járó átlagbér alapú támogatáshoz. Ezen előirányzat terhére kerül biztosításra 
a nemzetiségi önkormányzat, vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a 
bevett egyház részére megállapított működési támogatás is. Az előirányzat biztosít forrást továbbá 
az egyházi és magán köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés- és a tankönyvellátás 
megszervezéséhez. A köznevelési célokat szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása is ezen 
előirányzat terhére történik. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.  

Ez az előirányzat szolgál az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi 
Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatására, valamint a nemzetiségi 
tankönyvbeszerzések támogatására 700,0 millió Ft összegben. 

A 2016. évi bázis előirányzathoz képest növekedést eredményeztek az alábbi determinációk: 

− Pedagógus-életpálya (nem állami humánszolgáltatók) ütemezett bevezetéséből adódó többlet: 
3.720,6 millió forint 

− Pedagógus-életpálya (nem állami humánszolgáltatók) minősítés miatti többlet: 1.701,4 millió 
forint 
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− A térítésmentes tankönyvek ellenértékének felmenő rendszerű biztosításához kapcsolódó 
többlet: 277,4 millió forint 

− Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás: 17.000,0 millió forint 

− A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 
előmeneteli rendszerhez kapcsolódó többlete: 93,4 millió forint (nem állami 
humánszolgáltatók) 

− A 7 évnél kevesebb idővel nyugdíj előtt álló, Pedagógus I. fokozatban lévő pedagógusok 
automatikusan, a minősítési eljárás alól mentesülve Pedagógus II. fokozatba kerülnek, ezáltal 
keletkező többlet: 1.050,0 millió forint 

 

20/2/4 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                3 792,1                           -                     3 792,1    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                1 100,0                           -                     1 100,0    

- átlagbér és tankönyvtámogatás                     1 100,0                     1 100,0    

2017. évi javasolt előirányzat                4 892,1                           -                     4 892,1    
 

Az Nkt. 35.§-a és 35/A.§-a értelmében a kötelező erkölcstan helyett választható hit- és erkölcstan 
oktatás 2013. szeptemberétől a köznevelés rendszerének szerves része, az erkölcstan óra 
alternatívája az állami fenntartású iskolákban az 1. évfolyamtól a 8. évfolyamig felmenő 
rendszerben. A törvény értelmében a hit- és erkölcstanoktatást az Országgyűlés által elismert 
egyházak szervezik, tartalmát, így a tankönyvek tartalmát is az egyházak határozzák meg, és ők 
alkalmazzák a hittanoktatót is. 

Jelen előirányzat terhére történik a bevett egyházak által ellátott hit- és erkölcstanoktatás, valamint a 
bevett egyházakat megillető tankönyvtámogatás finanszírozása.  

Az előirányzat az ezen oktatási formában részt vevők számának folyamatos változásából 
következően a Kormány jóváhagyásával túlléphető. 

Az állami iskolákban szervezett hit- és erkölcstan oktatás átlagbér- és tankönyvtámogatásának 
emelése a felmenő rendszerű bevezetés miatt az 1-4., illetve az 5-8. évfolyamokra a 
2016/2017. tanévben már teljes körű, minden évfolyamra kiterjed.  

Az előirányzat 1.100,0 millió forint összegű megemelésére a hit- és erkölcstanoktatásnál a 
pedagógus-előmeneteli rendszer miatt és a 2016. évi adatok alapján várható megemelkedett igény 
miatt került sor. 
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20/2/5 Köznevelési szerződések 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                4 000,0                           -                     4 000,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                4 000,0                           -                     4 000,0    
 

Az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja kimondja, hogy a nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó, 
óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az oktatásért 
felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján – részt 
vehet az Nkt.-ban meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában.  

Az előirányzat biztosítja a magán köznevelési intézmények fenntartóival a 2012. évet megelőzően a 
miniszterrel kötött – még érvényben lévő – közoktatási megállapodások, valamint az ezt követően 
megkötött, illetve kötendő köznevelési szerződések forrását.  

A 2016. év II. negyedévében 58 fizetési kötelezettséget tartalmazó közoktatási megállapodás, illetve 
köznevelési szerződés, és 15 fizetési kötelezettséget nem tartalmazó köznevelési szerződés van 
hatályban. 4 köznevelési szerződés megkötése folyamatban van. A jelenleg hatályos 58, fizetési 
kötelezettséget tartalmazó köznevelési szerződések közül 23 2016. évben, 31 2017. évben, 4 pedig 
2018. évben veszti hatályát. A fizetési kötelezettséget nem tartalmazó 15 köznevelési szerződésből 
10 2016-ban, 5 pedig 2018-ban jár le. 

 

20/3 Felsőoktatási feladatok támogatása 
20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   438,6                           -                        438,6    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   250,0                           -                        250,0    

- Szegedi Tudós Akadémia 
működtetése                   250,0                        250,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   688,6                           -                        688,6    
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Az előirányzat egyrészt a hagyományos és új típusú képzési szerkezet támogatása mellett, olyan 
speciális feladatok támogatására szolgál, amelyek a normatív támogatással is rendelkező célok 
megvalósulását segítik elő, másrészt fedezetet biztosít a hátrányos helyzetű hallgatók tehetségének 
kibontakoztatásához, a Felsőoktatási Mentorprogramhoz. Tartalmazza továbbá a szakkollégiumok 
részére biztosítható támogatást az Nftv. 84. § (4) és 110. § (2) bekezdései alapján. 

A Mentorprogram célja: fedezet biztosítása a hátrányos helyzetű hallgatók tehetségének 
kibontakoztatásához, elősegítve a hátrányos helyzetű hallgatók minél jobb teljesítményét. A 
támogatás eredményességét a hátrányos helyzetű hallgatók tanulmányi eredményével, 
vizsgateljesítményével lehet mérni.  

Az előirányzat tartalmazza a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) 
működéséhez nyújtható hozzájárulást, valamint a hallgatók és a doktoranduszok országos 
képviseletét ellátó szervezetek, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (a 
továbbiakban: HÖOK) és a Doktoranduszok Országos Szövetségének (a továbbiakban: DOSZ) 
működéséhez nyújtható támogatást. 

A MAB, a HÖOK és a DOSZ működéséhez történő hozzájárulás biztosítja a hallgatói képviseletet 
ellátó szervezetek tevékenységének hatékony működését.  

A támogatások jogszabályi hátterét az Nftv. biztosítja. A költségvetési támogatások egyedi döntés 
alapján és pályázati úton kerülnek biztosításra. 

A Szegedi Tudós Akadémia révén a Szegedi Tudományegyetemnek lehetősége nyílik arra, hogy 
élettudományi és orvos-biológiai képzési területeken a legkiválóbb hazai középiskolás tanulókat 
nyerje meg a képzéseinek. A mentorprogram keretében a támogatás segítségével biztosítja, hogy a 
kiváló hallgatók felkészüljenek a tudományos pályára, elsajátítsák a kutatáshoz szükséges magas 
szintű ismereteket, a kutatási, eredményközlési technikákat, a Szegedi Tudományegyetem PhD 
programjaiban a legkiválóbbak keze alatt dolgozhassanak. A Nobel-díjas találkozók illetve a 
nemzetközi mentorprogram segítségével az Akadémia ifjú tudósai a legkiválóbbaktól tanulhatnak.  

 

20/3/2 Lakitelek Népfőiskola támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   300,0                           -                        300,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   300,0                           -                        300,0    
 

Az előirányzat tartalmazza a Népfőiskola napi működéséhez, valamint a Kárpát-medencei 
népfőiskolai programok finanszírozásához nyújtandó támogatás összegét. A támogatás egyedi 
döntés alapján kerül biztosításra. 

Cél, hogy a Népfőiskolán minél nagyobb számban kapjanak helyet kollégiumok, szaktanfolyamok, 
speciális tartalmú képzések és szabadegyetemi formák, valamint a közösségformáló és nevelő 
módszerek is. 
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20/3/3 Kiválósági támogatások 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat              12 044,1                           -                   12 044,1    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat              12 044,1                           -                   12 044,1    
 

A Kormány által alapított "nemzeti felsőoktatási kiválóság" ösztöndíj (a továbbiakban: kiválósági 
ösztöndíj) jogszabályi hátterét a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. 
rendelet 9-12. §-a képezi, az előirányzat tartalmazza továbbá a 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 2. §. 
(2) bekezdése alapján és a nemzetközi szerződésben rögzítettek szerint a kiemelt felsőoktatási 
intézménnyé minősített nem állami fenntartású intézmények (Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
/300,0 millió forint/, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem /115,7 millió forint/) 
támogatását is. 

A felsőoktatási intézményi kiválóság 2013-2016 közötti programja – a fenti két intézmény 
támogatásán kívül – betölti küldetését. A kiválósági minősítést elnyert felsőoktatási intézmények, 
felsőoktatási intézményi karok megerősítették kutatási potenciáljukat és ezzel felkészülhettek a 
kutatói ösztöndíjat elnyerő hallgatók kiválóságát elismerő Új Nemzeti Kiválóság Program 
(továbbiakban: ÚNKP) sikeres integrálására, lebonyolítására. Az intézményi kiválósági 
támogatások kievezetésével a tárca a teljes „Kiválósági támogatások” előirányzatát egyéni 
ösztöndíjakra, azaz a 2016-ben elindított ÚNKP ösztöndíj programjára, a 2017/2018 tanévi – 
megemelt összegű – támogatására kívánja fordítani. Így a 2016-ban várható közel 1000 fő 
támogatása helyett 2017-ben a tervek szerint hozzávetőlegesen 5-6000 fő támogatását tudja 
biztosítani a program. 

A kiválósági ösztöndíjat a meghirdetésre kerülő ÚNKP keretében lehet elnyerni. Az ÚNKP 
ösztöndíj célja a kimagasló kutatási tevékenység ösztönzése a kiváló teljesítményt nyújtó – 
alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, 40 
év alatti oktató-kutatók esetében, akik magyarországi felsőoktatási intézménynél végzik 
kutatásaikat. Az ÚNKP minden tudományterületen elő kívánja segíteni a tudományos kutatásokat és 
az innovációt. 

A kiválósági ösztöndíjban részesített ösztöndíjasok száma és az ösztöndíjak alapján az ösztöndíj 
összege negyven százalékának megfelelő támogatás biztosítható azon felsőoktatási intézmények 
számára, amelyeknél az ösztöndíjasok tanulmányaikat és kutatásaikat végzik. Az intézményi 
támogatás az ösztöndíjjal támogatott kutatásának dologi és felhalmozási költségeinek, valamint a 
felsőoktatási intézmény általános költségeinek fedezetére fordítható. Az általános költségek összege 
nem haladhatja meg a támogatás összegének harminc százalékát. 
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20/3/4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                5 211,7                           -                     5 211,7    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás - 3 000,0                           -      - 3 000,0    
Intézménytől átvett / átadott feladat                        -                             -                             -      
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
/átadott feladat - 3 000,0                           -      - 3 000,0    

- 5. cím Egyetemek, főiskolák - 3 000,0      - 3 000,0    
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                2 211,7                           -                     2 211,7    
 

Az Alap támogatást biztosít az állami felsőoktatási intézmények strukturális átalakításához, 
működésük racionalizálásához. A támogatás célját a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 
létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat rögzíti.  

Az Alap előirányzata egyedi döntés alapján kerül felosztásra, amely az intézmények által vállalt 
célok megvalósítását szolgálja, úgymint a tartozásállomány csökkentése, a képzési szerkezet 
átalakítása, belső strukturális reformok végrehajtása, a szervezet-átalakítási intézkedések 
meghozatala. 

Az oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatottak bérrendezésének első, 2016. évi 15%-os 
ütemének részbeni fedezetét biztosítja az előirányzaton 2016-ban felszabadított 3 000,0 millió 
forint. 
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20/3/5 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     40,0                           -                          40,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     40,0                           -                          40,0    
 

Az előirányzat támogatást biztosít a Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövő 
Francia Egyetem fokozatos kialakításához, a támogatás nyújtásának hátterét az 1476/2014. 
(VIII. 27.) Korm. határozat biztosítja. 

A támogatás célja, hogy ezzel az Egyetem terjessze Magyarországon a francia kultúrát és nyelvet, 
kulturális eseményeket rendezzen és információkat szolgáltasson a francia és frankofon kultúráról. 

 

20/3/6 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                5 340,0                           -                     5 340,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -   
2017. évi javasolt előirányzat                5 340,0                           -                     5 340,0    
 

Az előirányzat biztosítja a forrást a felsőoktatási ágazat legelőnytelenebb és a továbbiakban 
felsőoktatási célokra nem, vagy csak részben hasznosított PPP konstrukcióinak kiváltására, 
amelynek legfontosabb célja a PPP konstrukciókkal kapcsolatos kötelezettségek megszüntetése 
vagy csökkentése, valamint a felsőoktatási intézményeknél kialakult finanszírozási nehézségek 
megoldása. 

Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján kerül felosztásra. 
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20/4 Köznevelési feladatok támogatása 
20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     86,7                           -                          86,7    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                     30,0                           -                          30,0    

- Budapesti Francia Líceum 
Alapítvány támogatása: a frankofónia, a 
francia nyelv és kultúra támogatása és 
népszerűsítése                     30,0                          30,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   116,7                           -                        116,7    
 

Az előirányzat, elsősorban egyedi döntés keretében, az alábbi feladatokhoz biztosít forrásokat a 
köznevelési terület céljai érdekében: 

− A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek támogatására, továbbá a közoktatás, köznevelés-
fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó kutatási és tájékoztatási feladatok, valamint a 
köznevelés, köznevelés-fejlesztést érintő egyes nemzetközi feladatok finanszírozására, a 
diagnosztikus mérés, mérés-értékelés szakmai fejlesztésére. 

− A közoktatás-fejlesztési stratégia megvalósítása keretében az egészségfejlesztési és a 
drogprevenciós feladatok ellátásához, a környezettudatos nevelés programjaihoz, a 
közoktatás-fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok megvalósításához, a hazai és 
nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvételhez és felkészüléshez (Bolyai János 
Matematikai Társulat, Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete, Magyar Kémikusok 
Egyesülete, Magyar Innovációs Szövetség), a Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny, 
valamint az iskolai sporttal kapcsolatos feladatokhoz.  

− A nemzetiségi köznevelés tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok részeként 
hozzájárulhat a nemzetiségi oktatás megújuló részletes követelményei alapján a nemzetiségek 
oktatásához kapcsolódó alapdokumentumok (részletes fejlesztési feladatok, érettségi 
vizsgakövetelmények és vizsgaleírások stb.) kidolgozásához. 

− A kétoldalú egyezményekben meghatározott nemzetiségi oktatási feladatok támogatásaként 
hozzájárul az óvónők, tanítók és tanárok nyelvi módszertani továbbképzéséhez; anyaországi 
anyanyelvi programokhoz az iskolás korosztálynak; vendégtanárok fogadásához; anyaországi 
tankönyvek behozatalához; kiküldetéssel kapcsolatos költségekhez.  

− A nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást, kollégiumi nevelést segítő 
pedagógiai-szakmai szolgáltatások országos megszervezéséhez. 

− Az Útravaló ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja részeként a 
természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására. A program során a 
kutatócsoportot vezető tanár, valamint a diák is ösztöndíjban részesülhet. 

− A sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvekkel történő tankönyvellátásának biztosításához, 
tankönyvek fejlesztéséhez, kéziratok elkészíttetéséhez; a sajátos nevelési igényű, illetve 
beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai 
neveléséhez, alap- és középfokú neveléséhez, oktatásához. 
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− A pedagógiai szakszolgálati tevékenységekhez kapcsolódó szakmai feladatok 
megvalósításához, továbbá az egyes szakszolgálati tevékenységekkel összefüggésben indított 
közigazgatási hatósági eljárásokban szakértőként bevont fórumok támogatásához. Ezen 
előirányzat szolgálja a – tankerületi, megyei, valamint országos szinten megvalósításra kerülő 
– konzultatív szakmai tanácskozások, fórumok megtartását is. 

− Az oktatásért felelős miniszter ágazati irányítási jog- és feladatkörébe tartozó feladatok 
ellátása érdekében a szükséges elemzések, programfejlesztések, tanügyi, köznevelés-
igazgatási koncepciók, szakmai dokumentumok kidolgozásának támogatásához, két tanítási 
nyelvű, nemzetiségi, sajátos nevelési igényű tanulók irányelveinek, egyéb kerettanterveknek a 
kidolgozásához, nevelési-oktatási programok kifejlesztésének támogatásához, a környezeti 
neveléssel, egészségneveléssel kapcsolatos programok támogatásához, valamint a fenti 
feladatokkal kapcsolatos reprezentációs kiadásokhoz. 

− Nemzetközi diákolimpiákon, versenyeken induló csapatok részvételének finanszírozásához, a 
csapatok felkészülésének támogatásához, sikeres olimpikonok iskolai felkészítő tanárainak 
jutalmazásához.  

− A Kazinczy-díj Alapítvány - Péchy Blanka Emlékére elnevezésű szervezet, és az általa 
megrendezésre kerülő anyanyelvi versenyek támogatásához. 

− Jó tanuló, jó sportoló tanulók elismeréséhez. 
− Az oktatásért felelős miniszter szakképesítésekért felelős feladatkörében a feladatok ellátása 

érdekében szükséges tételkészítési, vizsgaszervezési feladatokhoz. 

Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság között a nyelvoktatás tárgyában 2015. 
szeptember 2-án aláírt megállapodás 6. cikke szerint Magyarország Kormánya nevében az EMMI 
évi minimum 30,0 millió forint összegű támogatást nyújt a Gustave Eiffel Budapesti Francia 
Gimnáziumot fenntartó Budapesti Francia Líceum Alapítvány részére a frankofónia, a francia nyelv 
és kultúra támogatása és népszerűsítése céljából, mely támogatás az előirányzat terhére valósul 
meg. 

 

20/4/5 Nemzeti Tehetség Program 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                2 752,7                           -                     2 752,7    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -   
2017. évi javasolt előirányzat                2 752,7                           -                     2 752,7    
 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 43. §-a alapján a 
személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szftv.) 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2016. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a 
Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2017. évi költségvetési törvényben kerül 
megtervezésre. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) alapján amennyiben az előirányzatot és a bevett 

965



 
 

egyházakat megillető, az adózó által felajánlott 1%-ok összege együttesen és összesen nem éri el a 
nyilatkozattal érintett évre vonatkozóan befizetett adó egy százalékát, ennek mértékéig az 
előirányzatnak biztosítandó, valamint a bevett egyházaknak ténylegesen átutalandó összeget a 
központi költségvetésből ki kell egészíteni.  

A tehetségek folyamatos segítése a nemzet egészének kiemelten fontos érdeke és feladata. Az 
Országgyűlés 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatával elfogadta a Nemzeti Tehetség Programot, 
melynek alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos segítése. 
A Nemzeti Tehetség Program olyan komplex program, amely összefogja az állami, önkormányzati 
és civil programokat, összehangolja az állami források és az Európai Unió fejlesztési forrásainak 
felhasználását. A tehetségek segítése és fejlesztése az innováció és kreativitás ösztönzését és 
elterjedését, az esélyteremtést, a hátrányos helyzet leküzdését, az életpálya helyes irányba terelését, 
az életpálya sikerességét, a társadalmi mobilitást, a gazdasági növekedést, a versenyképességet, 
valamint a közösségek és az egész társadalom kohézióját egyaránt szolgálja. 

Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel és pályázati úton történik. 

 

A Nemzeti Tehetség Program évente kiírásra kerülő pályázatai keretében támogatásban 
részesülhetnek a tehetségek felkutatását és fejlesztését célzó programok – a források támogatást 
biztosítanak a hazai tanulmányi és művészeti versenyek megrendezéséhez, a magyar fiatalok 
nemzetközi versenyeken történő megmérettetéséhez, a tudományos diákköri mozgalom és 
műhelyeinek működéséhez, szakkollégiumi programokhoz, valamint kulturális, 
természettudományos, matematikai és műszaki tehetségprogramok, nyári táborok 
megszervezéséhez. A pályázatok egy része a határon túli magyar tehetségeket segítő programok 
támogatására, illetve a magyarországi és határon túli intézmények közti együttműködés 
elősegítésére irányul. A felhívások között a tehetséggondozás rendszerszintű fejlesztését célzó 
pályázatok is megtalálhatók.   

 

Jogszabályi háttér: 

− 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti 
Tehetség Program finanszírozásáról, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 
létrehozásának és működésének elveiről, 

− 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról, 
− 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 

létrehozásáról és működéséről,  
− 1390/2015. (VI. 12.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-

2016. évi cselekvési programjáról. 
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20/4/8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   440,0                           -                        440,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   440,0                           -                        440,0    
 

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)-e), g) és h) pontjában foglalt állami és nem állami fenntartású 
intézményi kör számára egységes informatikai rendszer biztosításához, és működésének központi 
támogatásához, valamint a tankönyvellátás megszervezését és lebonyolítását támogató informatikai 
rendszer fejlesztéséhez történő hozzájárulás, amely alkalmas az Nkt.-ban és az Nkt. végrehajtási 
rendeleteiben előírt adat-nyilvántartási és szolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, továbbá 
alkalmasnak kell lennie a központi adatszolgáltatásokon felül, a mindennapi intézményi 
adminisztrációs feladatok ellátására. 

A keret biztosítja a forrását a köznevelés számára egy állami tulajdonú, egységes, központilag 
üzemeltetett, országos elérhetőségű, modulárisan felépített Köznevelési Regisztrációs és 
Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) fejlesztésére.  

Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel és pályázati úton történik. 

 

20/4/11 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   400,0                           -                        400,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   400,0                           -                        400,0    
 

Az oktatásért felelős miniszter a kislétszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstanoktatáshoz 
a költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére kiegészítő támogatást nyújthat. Az előirányzat 
2013. október 1-je óta szolgálja a bevett egyházak részére az állami iskolákban, az általuk 
szervezett hit- és erkölcstanoktatás, valamint a kislétszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető 
hit- és erkölcstan oktatás biztosításának támogatását.  
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20/4/12 Erzsébet program támogatása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                4 405,8                           -                     4 405,8    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   875,0                           -                        875,0    

- Támogatási többlet                   875,0                        875,0    
2017. évi javasolt előirányzat                5 280,8                           -                     5 280,8    
 

Az előirányzat támogatja a szociális üdültetést, étkeztetést és egyéb szociális célú feladatok 
ellátásához kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket, továbbá a gyermekek, tanulók évközi 
és nyári táboroztatását, szakmai pedagógia tábor szervezését, valamint a gyermeküdültetéssel 
kapcsolatos infrastruktúra fejlesztését és működtetését. 

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény értelmében az Erzsébet-program 
végrehajtásáról a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: MNÜA) és az Erzsébet a 
Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: EKGYA) gondoskodik, az Erzsébet-
program végrehajtása érdekében az alábbi közfeladatokat látják el: 

− az MNÜA a szociális célú üdültetéshez, szociális célú étkeztetéshez és egyéb szociális célú 
feladatok ellátásához kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket, 

− az EKGYA ifjúsági és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok 
szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési és 
lebonyolítási teendőket. 

A fejezeti kezelésű előirányzat célja az MNÜA és az EKGYA részére közvetlen támogatás nyújtása 
a fenti feladatok ellátásához. 

 

20/5 Egyéb feladatok támogatása 
20/5/1 I. világháborús centenáriumi megemlékezések 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 000,0                           -                     1 000,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                1 000,0                           -                     1 000,0    
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Az előirányzat támogatást biztosít az I. világháborús centenáriumi megemlékezések 
finanszírozására. (pl. emlékművek létrehozása és helyreállítása, gyűjtemények, műkincsek 
megvásárlása, hazai és nemzetközi kiállítások megszervezése, honlap fejlesztése, oktatási és 
képzési programelemek megvalósítása és ahhoz kapcsolódó innovatív fejlesztések, kutatások, 
tudományos művek megjelentetése, tudományos és kulturális rendezvények, művészeti 
tevékenységek megvalósítása, játék- és dokumentumfilmek forgatókönyveinek megalkotása, 
program- és pályázati iroda működtetése). 

 

20/5/3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   520,0                           -                        520,0    

- Támogatási többlet                   520,0                        520,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   520,0                           -                        520,0    
 

Az előirányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának megünnepléséhez 
kapcsolódó rendezvények, események megvalósításának támogatását szolgálja. (pl. program- és 
pályázatszervezés, honlap, kiállítások megvalósítása, az 56-os Emlékbizottság által kiírt pályázati 
konstrukciók finanszírozása, oktatási segédanyagok összeállítása).  

 

20/5/4 Peres ügyek 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                1 600,0                           -                     1 600,0    

- az EMMI fejezetnél folyamatban 
lévő peres eljárások éves kalkulált 
járulékos költségei) 

               1 600,0                     1 600,0    

2017. évi javasolt előirányzat                1 600,0                           -                     1 600,0    
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Az előirányzat felhasználásának célja a fejezetnél folyamatban lévő peres eljárások éves kalkulált 
járulékos költségei, kártérítési és cafeteria tárgyú peres eljárások kifizetéseinek biztosítása 
(beleértve az ÁEEK-nál lévőket is). 

 

20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása  
20/5/18/1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   451,4                           -                        451,4    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                   300,0                           -                        300,0    
Intézménytől átvett / átadott feladat                        -                             -                             -      
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
/átadott feladat                   300,0                           -                        300,0    

- 20/26/1/19 Határon túli magyar 
felsőoktatási intézmények támogatása                   300,0                        300,0    
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                     50,0                           -                          50,0    

- Támogatási többlet (ösztöndíjak)                     50,0                          50,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   801,4                           -                        801,4    
 

Az EMMI határon túli magyarokkal kapcsolatos politikájának lényege a kisebbségben élő magyar 
értelmiség létszámának megtartása, illetve növelése, szellemi fejlődésének előmozdítása, amely 
részben a határon túli magyar felsőoktatás minőségorientált fejlesztésével, a határon túli magyar 
szervezetekkel való kapcsolattartással, az e tevékenységekben hatékonyan résztvevő szervezetek 
támogatásával valósítható meg.  

A határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése terén kiemelkedő feladat a magyarországi és 
szülőföldi felsőoktatási képzésben résztvevő határon túli magyar hallgatók és oktatók 
ösztöndíjazásának lebonyolítása, a határon túli magyar felsőoktatási kihelyezett képzések és önálló 
magyar nyelvű felsőoktatási intézmények, szakkollégiumok és hallgatói szervezetek támogatása, 
ezzel hozzájárulva a külhoni magyar közösségek tagjainak készség- és tudásszintjének fokozatos 
növeléséhez, így a magyar nyelvű felsőoktatási intézmények tanári és oktatói állományának 
utánpótlásához is. Cél: régiónként legalább egy képzési központ támogatása; tárgyévben legalább 
25 magyarországi oktató külhoni képzésekbe való bekapcsolódásának finanszírozása, valamint 
legalább 2 új kihelyezett képzés elindítása.  

Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel és pályázati úton történik. 

A 2017. évi jogcímek egyszerűsítése érdekében a 2016. évi 20/26/1/19 Határon túli magyar 
felsőoktatási intézmények támogatása jogcímen lévő 300,0 millió forint 2017. évben átvezetésre 
kerül a 20/5/18/1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása jogcímre. 

Az előirányzat célja a külhoni magyar közösségek identitását, megmaradását garantáló magyar 
anyanyelv és kultúra megtartása érdekében a határon túli magyar tannyelvű felsőoktatás értékeit 
megőrző, és minőségét fejlesztő támogatások biztosítása, a magyar közösségek tudományos, nyelvi, 
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kulturális kapcsolattartásának ösztönzése. E célok eléréséhez a külhoni magyarok felsőoktatását az 
egységes magyar nemzeti oktatás dimenziójában (egységes oktatási terében) szükséges fejleszteni 
úgy, hogy elősegítse a mester- és doktori képzések számának növelését a szomszédos államokban 
működő magyar tannyelvű felsőoktatási műhelyekben. 

A határon túli magyar értelmiség utánpótlása nemzetstratégiailag kiemelkedő jelentőséggel bír, 
amelynek biztosításához a tárca a határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények, a 
magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzései, hozzájuk kapcsolódó 
innovációs és kutatóközpontok működésének, fejlesztésének támogatásával járul hozzá.  

Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel történik. A Kárpát-medencei Hallgatói Mobilitási 
Alprogram, valamint a Kárpát-medencei Felsőoktatási Oktatói Mobilitási Alprogram részleges 
megvalósításához a 2017/2018-as tanévben 50,0 millió forint többletforrást biztosít a 
törvényjavaslat. 

 

20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     74,4                           -                          74,4    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                     23,1                           -                          23,1    

- Határon túli kulturális szervezetek 
és programok támogatása                     23,1                          23,1    
2017. évi javasolt előirányzat                     97,5                           -                          97,5    
 

Az előirányzat tartalmazza az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 21. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján meghirdetendő, a határon túli előadó-művészeti szervezetek (színházak és táncegyüttesek) 
szakmai programjainak támogatására kiírásra kerülő pályázat keretösszegét, a nemzeti identitás- és 
összetartozás-tudat erősítését célzó programok megvalósítására, a külhoni magyar közösségek 
kulturális alapellátásának támogatására, a szomszédos országokkal közösen működtetett 
kormányközi kisebbségi vegyes bizottságok és tárcaközi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben, 
illetve a kormányközi bizottságok jegyzőkönyveiről készült kormányhatározatokban foglalt, 
kifejezetten a határon túli magyar közösségeket érintő egyes feladatok megvalósítását szolgáló 
forrásokat.  
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20/5/18/3 Határtalanul! program támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                2 000,0                           -                     2 000,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                2 000,0                           -                     2 000,0    
 

A Határtalanul! program célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a 
magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának, valamint a szakmai 
tapasztalatszerzés elősegítése. A pályázati úton nyújtott támogatások célja magyarországi diákok és 
kísérőik határon túli területekre történő osztálykirándulásainak, valamint külhoni diákok és kísérőik 
Magyarországra történő utazásának költségeihez, a projektek megvalósításához történő 
hozzájárulás, amely elősegíti a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, valamint 
a magyar-magyar kapcsolatokat már fiatal korban erősíti. Az előirányzat pályázati projektekre, 
valamint más, a program céljainak megvalósulását elősegítő feladatok támogatására, továbbá a 
kapcsolódó központi események és feladatok finanszírozására fordítható. 

 

20/5/18/4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   236,6                           -                        236,6    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   236,6                           -                        236,6    
 

A szaktárcának a határon túli magyar oktatással kapcsolatos alapvető, a statútum szerinti 
szakmapolitikai célja a külhoni magyar közösségek identitását, megmaradását garantáló anyanyelv 
és kultúra megtartása érdekében az oktatás értékeit megőrző és minőségét fejlesztő támogatások 
biztosítása, a magyar közösségek oktatási, tudományos, nyelvi, kulturális kapcsolattartásának 
ösztönzése. 
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A határon túli magyar nyelvű köznevelés támogatásával elérni kívánt legfontosabb cél: 
− az anyanyelvű oktatás megőrzése és minőségének fejlesztése érdekében a magyarországi és 

szülőföldi pedagógus-továbbképzések támogatása;  
− a külhoni magyar nyelvű oktatás megtartását, erősítését célzó sajátos programok biztosítása; 
− a magyar nyelvű köznevelés szakmai hálózatrendszerének működtetése és fejlesztése a 

külhoni magyar pedagógus szövetségek, szakmai szervezetek támogatásán keresztül; 
− a tankönyvek, oktatási segédanyagok írásának, kiadásának és megvásárlásának biztosítása;  
− a Kárpát-medencei szórványban és a diaszpórában folyó oktatási feladatok megerősítése;  
− a tanórán kívüli oktatási és identitást erősítő tevékenységek megteremtése;  
− a diákok részére elsősorban a szülőföldön szervezett magyarországi oktatási programokhoz, 

tematikus szakmai táborokhoz, és anyanyelven rendezett tanulmányi versenyekhez forrás 
biztosítása; 

− a kétoldalú munkatervekben előírt köznevelési feladatok teljesítése; 
− a Magyarországon sajátos nevelési igényűként köznevelési intézményekben tanulók 

ösztöndíjának biztosítása.  
Az előirányzat biztosítja a fenti célok megvalósításának támogatását. 

 

20/5/19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     34,8                           -                          34,8    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     34,8                           -                          34,8    
 

Az előirányzat felhasználása szociális rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek 
támogatását, finanszírozását, valamint szociális intézmények működésének egyedi támogatását 
biztosítja. 

Ezen előirányzatból kerül támogatásra a Központi Statisztikai Hivatal Szociális Statisztikai 
Évkönyv című kiadványának megjelentetése. A kiadvány részletes adatokat tartalmaz a 
népességszámról, gazdasági aktivitásról, családtámogatásról, gyermekjóléti ellátásról, 
gyermekvédelmi ellátásokról, szociális támogatásokról, szociális alap-és szakosított ellátásokról, 
elhelyezéssel egybekötött szociális ellátásokról, táppénzről, nyugdíjakról és nyugdíjszerű 
ellátásokról. Az előirányzat emellett további szociális kutatások, szakmai programok támogatását 
szolgálja. 
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20/8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 
20/8/1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   170,8                           -                        170,8    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -   
2017. évi javasolt előirányzat                   170,8                           -                        170,8    
 

Az előirányzat célja a kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó 
együttműködések, a köz- és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi 
konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása; a nemzetközi oktatási, képzési módszertani 
tapasztalatok cseréjének elősegítése, valamint az anyanyelvi vendégtanár programok támogatása. 

Szintén ez az előirányzat szolgálja az idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó együttműködések, 
intézményi programok, tanártovábbképzések, kétoldalú oktatási csereprogramok előmozdítását, 
továbbá a nyelvoktatás hatékonyságának javítását célzó felmérések, nemzetközi képzési és 
módszertani tapasztalatátadások támogatását, az anyanyelvi vendégtanárok, lektorok fogadását köz- 
és felsőoktatási intézményekben. 

Kétoldalú nemzetközi együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett programok 
megvalósítását szolgáló projektek főként a Magyar- Francia Ifjúsági Alapítványon, az Osztrák-
Magyar Tudományos Kooperációs Akció Alapítványon, a Magyar-Amerikai Fulbright 
Alapítványon, a British Council Hungary-n keresztülvalósulnak meg. 

A nemzetközi alapítványok a hallgatói mobilitás ösztönzését szolgálják, amely Magyarország 
kormányzati stratégiájával összhangban lévő prioritás. A külföldi tanulmányok során megszerzett 
tapasztalatok, képességek megszerzésével a hallgatók hazájukba visszatérve jobb feltételek mellett 
és gyorsabban helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon. 
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20/8/2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   320,7                           -                        320,7    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   320,7                           -                        320,7    
 

Az előirányzat célja az európai uniós tagságból származó kötelező feladatok ellátása keretében az 
Erasmus+ programban való tagállami részvétel költségeihez történő hozzájárulás az Európai 
Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1288/2013/EU rendelete alapján. A rendelet értelmében 
tagállami kötelezettség a program nemzeti szintű végrehajtása, az Európai Unió által előírt 
pályáztatási feladatok ellátását biztosító, uniós kritériumoknak megfelelő nemzeti iroda létrehozása, 
és a működtetéséhez megfelelő nemzeti társfinanszírozás biztosítása. A Tempus Közalapítvány 
került kijelölésre a program oktatási és képzési részének magyarországi működtetésére.  

Az előirányzat biztosítja további uniós oktatási programok (Európa a polgárokért, Európai Nyelvi 
Díj, az Erasmus Alumni és az ECVET hálózat) működtetését, valamint az EU-s programokhoz 
kapcsolódó kutatásfejlesztési és esélyegyenlőségi feladatok ellátását, a nemzeti irodák közti 
együttműködésekben való részvétel finanszírozását, továbbá az EU oktatási szakpolitikákhoz 
kapcsolódó szakmai projektek koordinálását és uniós pályázatok társfinanszírozását. 

Az előirányzat biztosítja a közép-európai felsőoktatási csereprogram (CEEPUS) feladatainak 
ellátását, valamint a Nemzeti Europass Központ és az ACES (Közép-Európai Iskolák Akadémiája) 
együttműködés, illetve a Pestalozzi program kapcsán felmerülő feladatok ellátását is. 

 
20/8/5 Kétoldalú munkatervi feladatok 
20/8/5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                       4,0                           -                            4,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                       4,0                           -                            4,0    
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Az előirányzat felhasználásának elsődleges célja a kétoldalú kormányközi egyezményekben, 
nemzetközi megállapodásokban, kulturális munkatervekben foglalt vállalások teljesítése. További 
célja a magyar kultúra vonzerejének növelése, a kétoldalú kulturális programok megvalósítása, a 
munkatervi alapon érkezők fogadása, valamint a kiutazó delegációk programjaival összefüggő 
feladatok megvalósítása. Az előirányzat forrást biztosít a külföldi magyar kulturális intézetek, 
illetve az oktatási és kulturális szakdiplomaták által elvégzendő, a kétoldalú munkatervekben 
kijelölt feladatok teljesítésére is. 

 

20/8/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 
20/8/10/2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                       5,4                           -                            5,4    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                       5,4                           -                            5,4    
 

Az előirányzat nyújt fedezetet a nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására, a nemzetközi 
kulturális megállapodásokban vállalt kötelezettségek teljesítésére, a megállapodásokban nem 
szereplő, de a korábbi években megkezdett és jó tapasztalatokkal rendelkező programok 
folytatására, ezzel is erősítve a magyar kultúra sokszínűségének bemutatását külföldön. Az 
előirányzat forrást biztosít a külföldi partnerek által kezdeményezett kulturális diplomáciai 
szempontból fontosnak ítélt programok magyarországi megvalósításához, a két- és többoldalú 
kulturális diplomáciai feladatok megvalósításához, a külföldi magyar kulturális intézetek (magyar 
intézetek) programjaival, illetve a magyar kultúra külföldön történő megismertetését végző oktatási 
és kulturális szakdiplomaták által szervezett programokkal összefüggő költségek támogatására. 
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20/9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 
20/9/6 EU-tagságból eredő együttműködések 
20/9/6/2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     12,3                           -                          12,3    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -   
2017. évi javasolt előirányzat                     12,3                           -                          12,3    
 

Az előirányzat célja – az európai uniós tagságból származó kötelező feladatok ellátása érdekében – 
a Kreatív Európa programban (2014-2020) való magyar részvétel költségeihez történő hozzájárulás. 
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1295/2013/EU rendelete értelmében 
tagállami kötelezettség a program nemzeti szintű végrehajtása, az EU által előírt tájékoztatási 
feladatok ellátását biztosító, uniós kritériumoknak megfelelő nemzeti iroda működtetéséhez 
szükséges nemzeti társfinanszírozás biztosítása. A Kreatív Európa program hazai végrehajtását a 
Kreatív Európa Iroda látja el, amelynek működési feltételeinek támogatását, valamint az Európai 
Unió Ifjúsági Zenekarában való magyar részvétel meghallgatásainak költségeit ezen előirányzat 
fedezi. A Kreatív Európa program az eddigi kulturális és audiovizuális ágazatok részére nyújtott 
támogatások mellett kiegészül egy új interszektorális pénzügyi garancia eszközzel, amely a 
kulturális és kreatív iparágakat hivatott támogatni. 

 

20/11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
20/11/1 Filmszakmai támogatások 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     69,8                           -                          69,8    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     69,8                           -                          69,8    
 

Az előirányzat képezi a Kormány által a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos 
egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozatban jóváhagyott, a tárca 
és a Magyar Nemzeti Filmalap NZrt. között 2011. szeptember 12-én kötött keret-megállapodásban 
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foglaltak szerinti filmes támogatások forrását. Így az „art” besorolású mozik működésének 
támogatása, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazásának támogatása pályázati 
kiírás útján valósul meg. Az előirányzat képezi továbbá az évközben megjelenő filmszakmai 
támogatási igények fedezetének, a fontosabb szakmai rendezvényeken a tárca megjelenésének, a 
szükséges szakmai és szakértői anyagok elkészítésének, filmszakmai működési és 
programtámogatások, díjak adományozásának, filmek, filmszakmai nagyrendezvények, illetve 
képzések, workshopok támogatásának, szakértők díjazásának, folyóiratok, tájékoztató kiadványok 
elkészítésének, nemzetközi szervezetekben való részvétellel kapcsolatosan felmerülő működési és 
egyéb (pl. tagdíj) költségek, a szakterületi utazások fedezetének, illetve az egyéb, előre nem látható 
szakmai feladatok ellátásának forrását. 

 

20/11/2 A KOGART támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   200,0                           -                        200,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   200,0                           -                        200,0    
 

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (KOGART) támogatása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1852/2014. (XII. 30) Korm. határozat értelmében az előirányzat az 
Alapítvány gyűjteményének bemutatására alkalmas, állami vagyonba tartozó, budapesti, belvárosi 
ingatlan üzemeltetésének biztosítására, valamint az Alapítvány programjainak megvalósítására 
szolgál. 

 

20/11/3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   228,8                           -                        228,8    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   228,8                           -                        228,8    
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Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. fenntartásában levő Emlékpark 
megújítására, működtetésére és egyéb szakmai programjaira szolgál a támogatás. 

 

20/11/4 Filmek gyártásának támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                     75,0                           -                          75,0    

- rövid dokumentumfilmek, 
portréfilmek, animációs filmek és 
rövidfilmek gyártása, filmgyártás 
előkészítés és filmterv fejlesztés 

                    75,0                          75,0    

2017. évi javasolt előirányzat                     75,0                           -                          75,0    
 

Az előirányzat képezi az 1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozat alapján a tárca feladatkörébe utalt 
rövid dokumentumfilmek, portréfilmek, animációs filmek és kísérleti filmalkotások megvalósítása, 
filmgyártás-előkészítése és filmterv-fejlesztése támogatásának forrását. 

 

20/11/5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események 
támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   250,0                           -                        250,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   250,0                           -                        250,0    

- vidéki kulturális fesztiválok 
támogatása                   250,0                        250,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   500,0                           -                        500,0    
 

Az előirányzat célja a kiemelt kulturális fesztiválok (pl. a POSZT, Zempléni Fesztivál, Nemzetközi 
Tánctalálkozó, Kaposfeszt) és a mintaértékű nemzetközi, határon túli, valamint további országos 
jelentőségű művészeti és közösségi fesztiválok, kulturális rendezvények támogatása. 
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20/11/18 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   500,0                           -                        500,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   500,0                           -                        500,0    
 

Az előirányzat költségvetési támogatást biztosít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működési 
kiadásainak fedezetéhez.  

 
20/12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 
20/12/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása 
20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   262,1                           -                        262,1    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás -  160,0                           -      -  160,0    

- XI. Miniszterelnökség fejezet (a 
hatvani Grassalkovich-kastély 
Vadászati Múzeumnak helyt adó része 
üzemeltetési és a Vadászati Múzeum 
működtetési feladataira rendelkezésre 
álló forrás) - 160,0      -  160,0    
Fejezeten belüli átcsoportosítás                     35,0                           -                          35,0    
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
/átadott feladat                     35,0                           -                          35,0    

- 11. cím Közgyűjtemények - Magyar 
Nemzeti Múzeum (Vésztő-Mágor 
Emlékhely és Csolt Monostor Romkert 
átadása a Vésztő Város Önkormányzata 
részére)                     35,0                          35,0    
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   137,1                           -                        137,1    
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Az előirányzat biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) működtetését, amely 
lehetővé teszi az országos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolítását mind az 
eredeti, mind a másolt dokumentumok esetében, az egyházi levéltárakban található örökségi értékek 
megőrzését és a levéltárak szakmai programjainak támogatását, továbbá a közgyűjtemények 
modellértékű kezdeményezéseinek, valamint egyéb közgyűjteményi értékmentő feladatok 
támogatását (pl. az önkormányzati fenntartásba került Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely és 
Csolt Monostor Középkori Romkert éves támogatását). 

A nyilvános könyvtári ellátás érdekében kiemelt eredmény az ODR kialakítása, amely többek 
között magában foglalja a könyvtárközi dokumentumellátást és a könyvtári dokumentumok 
lelőhely-nyilvántartását is. Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak a nemzeti könyvtár, 
a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak és a 
megyei könyvtárak. Az ágazat kiemelt célja, hogy az ODR hálózatán keresztül megteremtse az 
információhoz és a dokumentumokhoz való hozzájutás azonos esélyét az ország bármely részén élő 
állampolgár számára. A támogatási szerződések tervezett száma 45 darab. 

Az előirányzat nyújt támogatást az Ltv. 34/C §-ának megfelelően a nyilvános magánlevéltárként 
bejegyzett egyházi levéltárakban őrzött, maradandó értékű iratok szakszerű kezelését és 
kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek javítására, amely biztosítékul szolgál a 
maradandó értékű iratok megőrzésére, használhatóságának növelésére, az egyházi levéltárak 
szolgáltató tevékenységének bővítésére. Az egyedi támogatás útján elnyerhető forrásra várhatóan 
36 egyházi levéltártól 80-90 támogatási kérelem érkezik majd.  

 

20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   176,8                           -                        176,8    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                     13,0                           -                          13,0    
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
/átadott feladat                     13,0                           -                          13,0    

- 1. cím EMMI igazgatása                     13,0                          13,0    
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   110,0                           -                        110,0    

- kulturális alapellátás kiterjesztése                   100,0                        100,0    
- Makovecz Imre életművének 

gondozása (oktatási segédanyag)                     10,0                          10,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   299,8                           -                        299,8    
 

Az előirányzat elsősorban a kulturális alapellátás és kulturális közösségfejlesztés megvalósításával 
összefüggő szakmai feladatok, a kulturális-közösségi együttműködések és ágazatközi 
mintaprogramok előmozdítását szolgálja. Emellett az előirányzatból kerülnek biztosításra a „Sikeres 
Magyarországért” Hitelprogramok meghirdetéséről és a fejlesztési tőkefinanszírozási eszközök 
kiszélesítéséről szóló 1041/2005. (V. 5.) Korm. határozat alapján létrejött, a 2005-2006. évi 
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Közkincs Hitel program keretében kötött támogatási szerződésekben vállalt tőke és ügyleti kamat 
támogatás 2017. évben esedékes részletei. E forrásból kerül sor a közösségi művelődés fejlesztését 
és a szellemi kulturális örökség védelmét szolgáló tevékenységek és önkormányzati kulturális-
közösségi együttműködéseket elősegítő feladatok finanszírozására. Az előirányzat a kiemelt 
jelentőségű országos amatőr- és népművészeti rendezvények támogatásának forrását is biztosítja. 
Az előirányzat biztosítja továbbá a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. 
(XII. 29.) Korm. határozat 7. pontjában meghatározott, a közművelődési szakember képzés 
keretében alkalmazható oktatási segédanyag elkészítését.  

 

20/12/7/3 Kulturális szakemberek továbbképzése 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   120,0                           -                        120,0    

- kulturális szakemberek 
továbbképzése, szervezett képzése és 
dokumentumvásárlása 

                  120,0                        120,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   120,0                           -                        120,0    
 

Az előirányzat terhére valósulnak meg a Kultv. 94.§ (4) és (5) bekezdéseiben előírt feladatok, a 
kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) szakemberek továbbképzésének, szervezett 
képzésének és dokumentumvásárlásának támogatása. A szakemberek képzési kötelezettségének 
előírása és támogatása hozzájárul ahhoz, hogy jelentős mértékben és fenntartható módon fejlődjön a 
feladatellátás színvonala.  
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20/13 Művészeti tevékenységek 
20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása  

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 257,9                           -                     1 257,9    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások  -                        -      - 
Többlet (jogcímenként)                   390,5                           -                        390,5    

- Bartók év                   100,0                        100,0    
- Auer Fesztivál Veszprém                     2,5                          2,5    
- Nyári Nemzetközi Akadémia és 

Fesztivál                     60,0                          60,0    

- Marton Éva Énekverseny                     38,0                          38,0    
- a nemzeti minősítésű 

színházművészeti szervezetek 
balettjátszása 

                  100,0                        100,0    

- a Pécsi Tudományegyetem, a 
Szegedi Tudományegyetem és 
Debreceni Egyetem (zene)művészeti 
karainak koncertrendező tevékenysége 

                    90,0                          90,0    

2017. évi javasolt előirányzat                1 648,4                           -                     1 648,4    
 

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás ad lehetőséget az előadó- és alkotóművészeti 
kultúrpolitikai célok megvalósítására. Ezen feladat keretén belül a képző-, ipar-, fotó-, tánc-, zene-, 
színházművészet, valamint a könyves és irodalmi élet tevékenysége, működése, programjai 
kerülnek támogatásra. E forrásból valósul meg többek között az A38 Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. és a Nemzeti Ifjúsági Zenekar támogatása, továbbá ez a fejezeti kezelésű előirányzat 
a tárcán belüli, ágazatközi előadó-művészeti pályázat megvalósításának forrása is, amely a 
társadalmi felzárkózásért és a kultúráért felelős ágazatok közösen finanszírozott pályázata.  

A 2017. évben folytatódik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem prémium kategóriájú 
koncertrendező tevékenységének támogatása, ami uniós támogatáshoz kapcsolódó kötelezettség 
teljesítését teszi lehetővé, a Budapest Music Center működésének támogatása, valamint az Auer 
Akadémia hegedűfesztivál és nemzetközi hegedűverseny további támogatása. Az előirányzat 
biztosít forrást továbbá a nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek balett játszásának, a 
Nyári Nemzetközi Akadémia és Fesztivál megrendezésének és a Pécsi Tudományegyetem, a 
Szegedi Tudományegyetem és Debreceni Egyetem (zene)művészeti karainak koncertrendező 
tevékenységének támogatásához, továbbá a 2016-ban megkezdett, a 2016-2017-es években 
megvalósuló Bartók év eseményeinek megvalósításához. 
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20/13/5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti 
pályázatok) 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 331,3                           -                     1 331,3    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   110,0                           -                        110,0    

- Emtv. szerinti pályázatok 
forrásbővítése                   110,0                        110,0    
2017. évi javasolt előirányzat                1 441,3                           -                     1 441,3    
 

Az előirányzat forrást biztosít az Emtv. alapján a tárca számára előírt feladatok végrehajtására, azaz 
a hazai és (bizonyos programpályázatok tekintetében) a határon túli magyar előadó-művészeti 
szervezetek támogatására az alábbiak szerint:  

– az Emtv. 19. § és 20. § (3) bekezdés alapján nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy 
kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő színházak, balett- és táncegyüttesek, 
zenekarok és énekkarok szakmai programmegvalósításának és működésének támogatása 
pályázat útján: 
=  Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüttesek működési támogatása 

=  Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok működési támogatása; 

– az Emtv. 21. § (1) bekezdése a) – e) pontok, továbbá g) és h) pontok alapján kiemelt 
művészeti célok megvalósításának támogatása pályázat útján: 
=  Kiemelt művészeti célok – színházak, táncegyüttesek támogatása 

=  Kiemelt művészeti célok – zenekarok, énekkarok támogatása; 

=  Az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján további kiemelt művészeti célok eseti 
támogatása. 
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20/13/9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     79,2                           -                          79,2    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -   
2017. évi javasolt előirányzat                     79,2                           -                          79,2    
 

Az 1992. november 19-i 92/100/EKG tanácsi irányelv magyarországi bevezetésének megvalósítását 
szolgálja e forrás. A művek könyvtári kölcsönzése alapján nyilvános haszonkölcsönzési díjként, 
könyvtári kölcsönzés fejében a szerzőt jogdíj illeti meg. A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és 
Jogkezelő Egyesület (MISZJE) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által regisztrált jogkezelő 
szervezetként végzi a közkönyvtári kölcsönzés után járó jogdíj (PLR) jogkezelését, illetve 
rendeletileg való felosztásához adatot szolgáltatva és gyűjtve készíti elő a regisztrált szerzők 
jogdíjfizetését. A forrásból valósul meg a jogdíjak kifizetése és a MISZJE működése. 

 

20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 579,9                           -                     1 579,9    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                1 579,9                           -                     1 579,9    
 

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) 
Korm. rendelet alapján a nyugdíjsegélyek folyósítását 2011. május 1-től az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (továbbiakban: ONYF) vette át. Az ONYF és a minisztérium 
közötti megállapodás értelmében a tárca havonta, utólag megtéríti a megelőlegezett 
nyugdíjsegélyek és a postaköltségek összegét, ezen költségek forrását az előirányzat biztosítja. 
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20/13/11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének 
támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 950,0                           -                     1 950,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                1 950,0                           -                     1 950,0    
 

Az 1855/2014. (XII.30.) Korm. határozattal módosított, a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a 
Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) helyzete hosszú távú rendezésének előkészítése, valamint 
2014-es megrendezése érdekében szükséges átmeneti intézkedésekről szóló 1540/2013. (VIII. 15.) 
Korm. határozat alapján a Budapesti Tavaszi Fesztivál, az annak keretében megvalósuló MITEM 
Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésére fordítható előirányzat. 

 

20/13/12 Egyéb színházi támogatások 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     55,8                           -                          55,8    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                       7,6                           -                            7,6    

- Játékszín működési többletköltségei 
és szakmai többletfeladatai                       7,6                            7,6    

2017. évi javasolt előirányzat                     63,4                           -                          63,4    
 

A minisztérium hozzájárulása egyes színházi és táncművészeti tevékenységet folytató előadó-
művészeti szervezetek (pl. Játékszín Teréz körúti Színház Nonprofit Kft.) létesítő okirat szerinti 
tevékenységének megvalósításához.  
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20/13/13 A 100 tagú cigányzenekar támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     30,0                           -                          30,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     30,0                           -                          30,0    
 

Az előirányzat az 1987 óta koncertező Magyar Örökség díjas 100 tagú Cigányzenekar működéséhez 
és szakmai programjainak megvalósításához járul hozzá.  

 

20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   351,5                           -                        351,5    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -   
2017. évi javasolt előirányzat                   351,5                           -                        351,5    
 

Az előirányzat felhasználási célja a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített a Nemzeti 
Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 szóló 80/2013. (X. 16.) OGY határozattal összhangban, a 
droghasználat megelőzése univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása 
különböző színtereken (család, iskola, gyermekvédelmi intézményrendszer, internet, büntető-
igazságszolgáltatás, munkahely) komplex és a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló 
programok által. A Program fő célja egy átfogó, az egészségügyi, a szociális, a köznevelési, az 
igazságügyi és a belügyi ágazatokat is érintő, horizontálisan megvalósítandó szakpolitikai eszköz 
biztosítása egy egészségtudatosabb társadalom előmozdítása érdekében. 

Kiemelt feladat a prevenció széles körű alkalmazása, az ellátásokhoz való hozzáférés javítása, új 
ellátási modalitások kialakítása, az ellátórendszerben dolgozó szakemberek továbbképzése, a 
speciális szükségletű csoportok számára szolgáltatásfejlesztés, valamint a rendszeres adatgyűjtés, 
adatfeldolgozás és értékelés biztosítása. Ennek előmozdítása érdekében nyilvános pályázatokkal 
illetve a megelőző–felvilágosító szolgáltatás finanszírozási hátterének biztosításával segítjük a 
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stratégiai célok megvalósulását. Az új pszichoaktív szerek (dizájner drogok) megjelenését vizsgáló, 
az új szerek megjelenéséről és veszélyeiről elsőként tájékoztatást adó, a Nemzeti Kábítószer 
Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ (korábban: Nemzeti Drog Fókuszpont) által koordinált 
szakértői hálózat, a Korai Jelzőrendszer működési feltételeinek biztosítása, a helyi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumok fejlesztése, hazai és nemzetközi kutatások támogatása. A Nemzeti Drogellenes 
Stratégia a drogmentesség elérésének és megtartásának célját szem előtt tartva elsősorban olyan 
programok indítását és fenntartását ösztönzi, amelyek előterében a személyes és közösségi fejlődés, 
a szermentes életmód és értékvilág megerősítése, illetve az ezt támogató ismeretek és képességek 
elsajátításának lehetőségei állnak. Az ilyen programok mellett természetesen a kábítószer-
használathoz kapcsolódó egyéni és társadalmi kockázatok és károk kezelése is fontos feladat marad. 

20/15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
20/15/3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
20/15/3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 

                                                                                           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     28,7                           -                          28,7    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     28,7                           -                          28,7    
 
Az előirányzat célja a 88/2009. (X. 29.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégiában 
és a hozzá kapcsolódó, elfogadás előtt álló, 2016-2017. évekre vonatkozó cselekvési tervben 
rögzített feladatok megvalósítása, különösen az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum működtetése és 
a bilaterális ifjúsági együttműködések (pl. magyar-német, magyar-flamand, magyar-azeri) 
fejlesztése. Az előirányzat biztosít fedezetet továbbá a Nemzeti Ifjúsági Tanács programjainak, 
kiemelten a Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport 2017. évi működésének támogatásához 
is.  
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20/15/3/3 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 

                                                                                           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                       3,0                           -                            3,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                          -      

- Támogatási többlet                        -          
2017. évi javasolt előirányzat                       3,0                           -                            3,0    
 
Az Alap célja a 13 és 30 év közötti magyar és litván fiatalok közötti baráti együttműködés 
támogatása ifjúsági együttműködési programok, információs programok, valamint ifjúsági és 
módszertani találkozók által. A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya 
közötti, a Báthory István Magyar Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás a 227/2013. 
(VI. 24.) Korm. rendeletben került kihirdetésre. 

20/15/3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     65,0                           -                          65,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     65,0                           -                          65,0    
 
Az előirányzat felhasználása a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa közreműködésével 
pályázati úton, a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, 
valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 
1995. évi LXIV. törvény, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági 
Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján történik. Az előirányzat fedezetet 
biztosíthat a gyermekek és fiatalok közösségeit és ifjúsági civil szervezeteket célzó fejlesztő 
tevékenységekhez, az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéséhez, gyermekek és fiatalok 
táborainak megvalósításához és a határon túli ifjúsági szervezetek programjainak támogatásához. A 
2016. évi első pályázati kiírás tapasztalatai alapján mintegy 600 pályázat beérkezése várható. 
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20/15/3/5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása  

                                                                                           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   300,0                           -                        300,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                          -      
2017. évi javasolt előirányzat                   300,0                           -                        300,0    
 
Az előirányzat célja az EMMI által 2014. évben átvett Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú 
Kft. (a továbbiakban: ÚNK Nonprofit Kft.) működésének és az ÚNK Nonprofit Kft. által uniós 
forrásból megvalósítandó projektek EU-s forrás terhére el nem számolható költségeinek biztosítása, 
az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló 
diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című pályázat (TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 
szerződés) keretében megvalósított feladatok vonatkozásában vállalt fenntartási kötelezettség 
teljesítése, valamint a Kormány Ifjúságpolitikai keretprogramjában, az 1494/2011. (XII. 27.) Korm. 
határozattal elfogadott Új Nemzedék Programban, továbbá a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglalt 
feladatok végrehajtása. 

20/16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
20/16/1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     42,5                           -                          42,5    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     42,5                           -                          42,5    
 

Az előirányzat célja a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, a szociális és gyermekjóléti 
ellátórendszerekkel kapcsolatos projektek, tevékenységek, a szakmai munka minőségének javítását, 
emelését célzó képzések, kutatások, szakmai anyagok, programok finanszírozása.  

Az előirányzat terhére megvalósuló feladatok:  

- Szociális egyházi módszertani intézmények működésének támogatása, amelyet meghatároz a 
Szoc.tv 58. §-a. 
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- Az országos falu- és tanyagondnoki hálózat működtetésének elősegítése, szakmai 
együttműködések támogatása.  

- Egyéb, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési és módszertani tevékenységhez 
kapcsolódó programok, képzések, kutatások, módszertani irányelvek, útmutatók készítése, 
szakmai módszertani hálózat működtetése, aktív szociálpolitikai eszközök működésének 
egyedi támogatása. 

 
20/16/3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 

                                                                            millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     35,3                           -                          35,3    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     35,3                           -                          35,3    
 
Az előirányzat család- és ifjúságügyi rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási és figyelemfelhívó 
tevékenységek támogatását, finanszírozását célozza, valamint fedezetet biztosít a civil szervezetek, 
közalapítványok, gazdasági társaságok, vállalkozások, egyházi jogi személyek és helyi 
önkormányzatok programjainak, tevékenységének támogatására.  

20/16/6 Családpolitikai Programok 

                                                                                           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   654,0                           -                        654,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás -  45,0                           -      -  45,0    
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
/átadott feladat -  45,0                           -      - 45,0    

- 1. cím EMMI igazgatása -  45,0      -  45,0    
Egyéb változások  0,0                           -      0,0    
Többlet (jogcímenként)                   90,0                           -                        90,0    

- nemzetközi családpolitikai 
konferenciák megrendezése                     90,0                          90,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   699,0                           -                        699,0    
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Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a népesedés és a családügy, valamint a nőpolitika 
területén megvalósuló, a családokat erősítő, a népesedési folyamatokat befolyásoló különféle 
cselekvési, modellkísérleti, a családbarát közgondolkodást erősítő kommunikációs és egyéb 
szakmai programok és akciók végrehajtásához, valamint a családok érdekképviseletét ellátó 
szervezetek támogatásához, tájékoztató feladatok ellátásához. Az előirányzat terhére történik a 
Családügyi ágazat által évek óta támogatott civil szervezetek, stratégiai partnerszervezetek 
tevékenységének támogatása, valamint a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő 
Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 című dokumentum céljainak megvalósítása 
érdekében civil nőszervezetek által megvalósított nőpolitikai célú programok, rendezvények 
megvalósítása, nőpolitikai szervezetek részére egyedi támogatások nyújtása. Az előirányzat terhére 
történik továbbá egyes gyermekjóléti feladatok ellátása, például az örökbefogadások 
utánkövetésének támogatása is. 

Az előirányzat terhére történik az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról 
szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendeletben foglaltak megvalósítása, amelynek célja 
az idős emberek gondozásában, életvitelük megkönnyítésében, nyugdíjas éveik tartalommal való 
megtöltésében, a részükre történő kulturális és szabadidős programok szervezésében kiemelkedő 
szerepet vállaló helyi önkormányzatok munkájának, tevékenységének elismerése Idősbarát 
Önkormányzat Díjjal. Az előirányzat terhére kerül továbbá biztosításra a demográfiai célokhoz 
kapcsolódóan a közvélemény tájékoztatása és az általános szemléletformálás, valamint a 
nemzetközi kötelezettségekből fakadó feladatok ellátása és idősügyben aktívan tevékenykedő 
stratégiai partnerek programjainak, rendezvényeinek támogatása, idősügyi szakmai fejlesztések 
megvalósítása.  

20/16/7 Családpolitikai célú pályázatok 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     83,0                           -                          83,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     83,0                           -                          83,0    
 
Az előirányzat célja, hogy pályázati úton támogatásban részesítse azokat a családok érdekében 
tevékenykedő civil szervezeteket, egyházakat és munkáltatókat, amelyek a családok jólétét növelő 
gyakorlati szolgáltatásaikkal, és különféle programjaikkal hozzájárulnak a családbarát 
foglalkoztatás és közgondolkodás népszerűsítéséhez és a családbarát társadalom megteremtéséhez, 
fenntartásához. 
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20/16/9 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     18,0                           -                          18,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     18,0                           -                          18,0    
 

Az előirányzat biztosít fedezetet a Karitatív Tanács tagszervezetei részére a Karitatív Tanács 
tagságból eredő, valamint egyéb felmerülő feladataik megvalósításának támogatására. 

 

20/17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 
20/17/1 Gyermekvédelmi Lakás Alap  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 540,0                           -                     1 540,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                1 540,0                           -                     1 540,0    
 
A Gyvt., és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján az előirányzat a gyermekvédelmi gondoskodásból 
(gyermekotthoni, nevelőszülői ellátásból) nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek 
lakáshoz jutásának támogatására, tartós lakhatásának segítésére szolgál.  
A fejezeti sorról az elmúlt években évente közel 1 400 szakellátásból kikerült fiatal felnőtt lakhatási 
támogatása valósult meg. A támogatásra jogosultak száma 2017. évben várhatóan hasonlóan alakul. 
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20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   891,0                           -                        891,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás - 50,0                           -      -50,0    
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
/átadott feladat - 50,0                           -      - 50,0    

- 20/20/6 Fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő programok 
támogatása 

- 47,5    - 47,5    

- 20/28/3/1 Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú NKft. támogatása - 2,5  -2,5 

Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   841,0                           -                        841,0    
 
A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás a mozgáskorlátozott személyek közlekedését 
azáltal segíti elő, hogy új gépjármű vásárlásához legfeljebb 1 millió forint, használt gépjármű és 
egyéb jármű (kerekes szék) vásárlásához maximum 600 ezer forint, a gépjárműnek a 
mozgáskorlátozott személy fizikai adottságaihoz igazított átalakításához pedig egyszeri 90 ezer 
forint támogatást nyújt. E támogatásokra való jogosultságot a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határozza meg, míg a 
támogatásban részesíthetők száma évente kerül megállapításra. A szerzési és átalakítási 
támogatásokra felhasználható keretszám megállapítása évről évre a támogatás egyes típusaira 
benyújtott igények alakulásának figyelembe vételével történik. 
 
20/17/7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 

                                                                                          millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   690,0                           -                        690,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                          -      
2017. évi javasolt előirányzat                   690,0                           -                        690,0    
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Az előirányzat a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján a GYES-en, 
GYED-en lévők esetében a törlesztési kötelezettség szüneteltetése időszakában nyújtott célzott és 
teljes kamattámogatás fedezetéül szolgáló forrás.  2017. évben várhatóan a korábbi éveknek 
megfelelően alakulhat a támogatást igénybe vevők száma,vagyis a mintegy 200 ezer szabad 
felhasználású diákhitellel rendelkező hallgató 5%-a – 9 800 fő – lehet jogosult a kamattámogatásra. 

20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   113,9                           -                        113,9    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -   
2017. évi javasolt előirányzat                   113,9                           -                        113,9    
 

Az előirányzat terhére kerül biztosításra az önkormányzatok, civil és szakmai szervezetek által 
megvalósítandó szakmafejlesztési modulok, képzések, egyházi fenntartású gyermekvédelmi 
szakellátást nyújtó módszertani intézmények működési támogatása. Az előirányzatból kerül sor a 
nevelőszülői ellátás, a gyermekotthonok, javítóintézetek, és a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatási feladatellátás fejlesztését célzó programok egyedi támogatási szerződéssel, 
valamint pályáztatással történő támogatására. 

Az előirányzat terhére valósulnak meg továbbá olyan innovatív megoldásokat magába foglaló 
programok, amelyek a hátrányos helyzetű családokban élő, valamint a gyermekvédelmi 
gondoskodásban részesülő gyermekek társadalmi integrációjának elősegítésére szolgálnak, pl. 
gyermekvédelmi szemléletű kollégiumi ellátást működtető szervezetek, gyermekvédelmi 
szakellátási intézmények sport- és kulturális rendezvényeinek, táborainak támogatása. 
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20/19 Szociális célú humánszolgáltatások 
20/19/1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat              79 415,0                           -                   79 415,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                4 303,7                           -                     4 303,7    

- szociális humánszolgáltatások 
(egyházi kiegészítő elszámolást is 
beleértve)                4 303,7                     4 303,7    
2017. évi javasolt előirányzat              83 718,7                           -                   83 718,7    
 

Az előirányzat biztosítja a fedezetet a költségvetési törvény 2., illetve 8. mellékletében felsorolt, a 
Szoc.tv és a Gyvt. alapján szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó egyházi, 
és egyéb nem állami fenntartók részére az alap- és egyházi kiegészítő támogatás vonatkozásában. A 
támogatás a szociális és gyermekvédelmi szakellátások esetében béralapú támogatás formájában 
kerül biztosításra a fenntartók részére. 

 

20/19/4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a 
Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                4 775,1                           -                     4 775,1    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                   651,2                           -                        651,2    

- IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet                   651,2                        651,2    
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                5 426,3                           -                     5 426,3    
 

Az előirányzat tartalmazza az önkormányzati-, egyházi, illetve egyéb nem állami fenntartók részére 
a pályázati úton, 3 éves befogadásra került támogató szolgálatokat, közösségi ellátásokat, az utcai 
szociális munkát végző szolgálatok és a krízisközpontok finanszírozási szerződés útján történő 
támogatását, valamint a Biztos Kezdet Gyerekházak finanszírozását 2014. évtől. A finanszírozás 
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keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. 
(VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. Az előirányzat szerkezeti változásként tartalmazza a IX. 
fejezettől átvett forrást, mely a 2016. évi jogszabályi környezet változásából következik, és bázisba 
épül.  

 

20/19/7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő 
finanszírozása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   523,6                           -                        523,6    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                   616,7                           -                        616,7    
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
/átadott feladat                   616,7                           -                        616,7    

- 2.3. alcím Szociális és 
gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
feladatellátás és irányítás intézményei 

                  616,7                        616,7    

Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                1 140,3                           -                     1 140,3    
 

Az előirányzat biztosítja a támogatást azon szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatások működtetéséhez és innovatív kísérleti programokhoz, amelyeket a Szoc.tv., valamint 
a Gyvt. alapján az állam megállapodás, illetve feladat ellátási szerződés útján biztosít. 

 

20/19/8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális-és gyermekvédelmi ágazati 
pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                3 229,0                           -                     3 229,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                3 837,4                           -                     3 837,4    

- szociális kiegészítő pótlék                3 837,4                     3 837,4    
2017. évi javasolt előirányzat                7 066,4                           -                     7 066,4    
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Az előirányzat fedezetet biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, szociális ágazati 
összevont pótlékhoz és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz az egyházi, illetve egyéb 
nem állami fenntartók részére. A támogatás a költségvetési törvényben meghatározott szabályok 
alapján igényelhető. 

 

20/19/9 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                       5,0                           -                            5,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                     19,0                           -                          19,0    

- szociális kiegészítő pótlék                     19,0                          19,0    
2017. évi javasolt előirányzat                     24,0                           -                          24,0    
 

Az előirányzat fedezetet biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, szociális ágazati 
összevont pótlékhoz és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz az állami és köztestületi 
fenntartók részére. 

 

20/19/10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   200,0                           -                        200,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   200,0                           -                        200,0    
 

Az előirányzat szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges eszköz 
(elsősorban gépjárművek) beszerzésekhez biztosít támogatást, pályázati úton.  
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20/20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok 
20/20/3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok 
támogatása 

                                                                                           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   157,2                           -                        157,2    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások  0,0                           -      0,0    
Többlet (jogcímenként)                     0,0                           -                          0,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   157,2                           -                        157,2    
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére valósul meg az emberkereskedelem áldozatai 
számára fenntartott átmeneti szállások működtetése, a kapcsolati erőszak áldozatainak védett 
elhelyezést és komplex segítő szolgáltatásokat biztosító krízisközpontok munkatársainak 
tapasztalatcseréje, a krízisközpontok hálózatosodását elősegítő tevékenység támogatása, 
módszertani feladatok ellátása.  

Szintén az előirányzat terhére történik többek között a család, esélyteremtési és önkéntes házak 
országos hálózatának támogatása. A hálózat munkájával elősegíti a családok, hátrányos helyzetű 
csoportok társadalmi integrációját. A társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a 
társadalmi szolidaritás erősítése érdekében esélyteremtő és a családokat támogató programokat 
szervez a kiemelt célcsoportok részére: a családoknak, a hátrányos megkülönböztetést vagy 
diszkriminációt elszenvedett, vagy azzal fenyegetett, fogyatékossággal élő személyeknek, nőknek, 
romáknak, gyerekeknek, ifjúságnak, időseknek, hátrányos helyzetű térségek lakosainak. 
Előmozdítja az önkéntesség kultúrájának terjesztését, az önkéntes tevékenységek népszerűsítését, 
hozzájárul a társadalom önkéntességgel kapcsolatos szemléletmódjának változásához, a Nemzeti 
Önkéntes Stratégia célkitűzéseinek megvalósításához, támogatja az önkéntes stratégiával 
összefüggő tevékenységeket. 

A fentiek végrehajtásában az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben, a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok 
meghatározásáról szóló 30/2015. (VII. 7.) OGY határozat, az emberkereskedelem megelőzéséről, és 
az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2011/36/EU irányelvében, az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 
354/2012. (XII. 13.) Korm. rendeletben, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 
évi LXXXVIII. törvényben és a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 elfogadásáról és a 
végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. (III. 20.) Korm. határozatban 
foglaltak az irányadók. 
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20/20/6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   112,6                           -                        112,6    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                     47,5                           -                          47,5    
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
/átadott feladat                     47,5                           -                          47,5    

- 20/17/6 Mozgáskorlátozottak 
szerzési és átalakítási támogatása                     47,5                          47,5    

Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   160,1                           -                        160,1    
 

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, illetve az ennek előírásai alapján alkotott 15/2015. 
(IV. 7.) OGY határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról, valamint a 2007. évi XCII. 
törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól. Az előirányzat 
célja többek között a már 9 éve sikeresen futó FECSKE modellprogram finanszírozása a 
modellgazda Kézenfogva Alapítvány közreműködésével. A modellprogram lényege a fogyatékos 
személyeket nevelő családtagok időszakos tehermentesítése a fogyatékos személy számára az 
otthoni környezetben biztosított néhány órás szakszerű felügyelet révén. 

Indokolt folytatni a fogyatékos személyek önálló életvitelét segítő kutyák kiképzésének támogatását 
a segítőkutya-kiképzéssel foglalkozó civil szervezetek pályázati konstrukcióban való támogatása 
révén. Szintén több évnyi előzménye van a fogyatékos gyermekeket nevelő szülők részére szakmai 
szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek szülősegítő tevékenysége támogatásának is, amely az 
érintettek körében igen népszerű, hiánypótló jellegű, ezért a támogatás az érintett szervezeteknek 
pályázati úton továbbra is biztosított. 

Új elemként került megtervezésre olyan családok gépjárműbeszerzésének támogatása, amelyekben 
több mint egy fő mozgásában súlyosan korlátozott fogyatékos személy él és emiatt viszonylag nagy 
belterű gépjármű használatára van igényük. A számukra megfelelő méretű gépjárművek 
beszerzésére a 20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása előirányzat terhére 
megvalósuló normatív támogatási rendszer keretei között nincs lehetőségük a támogatással érintett 
gépjárműtípusok műszaki paramétereire vonatkozó jogszabályi megkötések miatt, így a nagy 
belterű gépjárművek beszerzésének támogatása pályázat keretében valósul meg. 
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20/20/8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   535,0                           -                        535,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   535,0                           -                        535,0    
 

Az előirányzat jogszabályi alapja a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 
2009. évi CXXV. törvény, és a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi 
tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet. Az 
előirányzat terhére finanszírozza a költségvetés az ország minden megyéjében azonos szakmai 
sztenderdek alapján nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatást. A szolgáltatás finanszírozása a 
tolmácsszolgálatok fenntartásához szükséges összegből és a tolmácsolt óraszám szerint járó 
kiegészítő támogatásból tevődik össze.  

A fentieken túl az előirányzat jogszabályi alapja még a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ 
Egyezmény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól, azon belül a 26. cikk 3. bekezdése. Az 
előirányzat terhére történik az országosan azonos szakmai sztenderdek alapján nyújtott elemi 
látásrehabilitációs szolgáltatás finanszírozása. A szolgáltatás elemei: funkcionális látásvizsgálat és 
látástréning; funkcionális hallásvizsgálat és hallásfejlesztés siket személyek esetében; tájékozódás- 
és közlekedéstanítás; mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása; 
kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása; kommunikációs fejlesztés 
siketvak személyek számára; tapintható írások tanítása; pszichológiai szolgáltatás; szociális munka. 
A látássérültek részére elemi rehabilitációs szolgáltatásnyújtás finanszírozása pályázati rendszerben 
történik, a korábbi években regionális szinten kiépült elemi látásrehabilitációs központokat 
működtető civil szervezeteknek a szolgáltatási óraszámmal arányos támogatása révén. A 
szolgáltatás finanszírozása teljesítmény alapú, a pályázati keret allokálása a vállalt szolgáltatási 
óraszám arányában valósul meg. 
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20/20/12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   446,4                           -                        446,4    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   446,4                           -                        446,4    
 

Az előirányzat célja az állami, nem állami és egyházi fenntartók hajléktalan-ellátó szervezetei, 
szolgáltatásai részére kiegészítő támogatás biztosítása a külön jogszabályban meghatározott 
működésen túli feladatok ellátására. A kiegészítő támogatás pályázat útján, a Hajléktalanokért 
Közalapítványon keresztül jut el a szervezetekhez, a téli időszak megnövekedett többletkiadásainak 
fedezetére, és éves szinten a szolgáltatások eredményességét növelő tevékenységek finanszírozása 
érdekében. A kiegészítő forrás egyik célja, hogy az ellátók felkészüljenek a téli kihívásokra, arra, 
hogy a tél folyamán semmiképpen se fordulhasson elő olyan helyzet, hogy valaki megfagy az utcán. 
Az előirányzat terhére történik a Hajléktalanokért Közalapítvány éves működésének támogatása is 
az Alapító Okiratában meghatározott célok megvalósítása érdekében. 

 

20/20/13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok 
támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   190,0                           -                        190,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   190,0                           -                        190,0    
 

Az előirányzat jogszabályi alapját a lakóotthonok működtetésére és finanszírozására vonatkozó 
ágazati jogszabály tartalmazza (Szoc.tv. 85/A.§ és 85/B.§). A kizárólag, vagy számottevő arányban 
autista, vagy súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket gondozó lakóotthonok működtetésére 
vonatkozó speciális szabályok miatt az ilyen személyeket (is) gondozó lakóotthonok fenntartása 
bizonyíthatóan költségesebb az ilyen személyeket nem gondozó lakóotthonokénál. Az érintett 
lakóotthonok éves, bértámogatáson túli működtetési többletköltségei fedezetére pályázati 
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rendszerben biztosít forrást a tervezett összeg. A pályázati programok fogyatékossággal élő – 
köztük súlyos - halmozottan sérült és autista – személyek számára bentlakásos szociális ellátást 
nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezeteknek a fenntartott intézményekkel 
kapcsolatos költségei támogatását szolgálják a folyamatos és biztonságos intézményi ellátás 
érdekében. 

 

20/22 Egészségügyi ágazati előirányzatok 
20/22/02 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   201,6                           -                        201,6    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   201,6                           -                        201,6    
 

Az előirányzat nyújt fedezetet a 2017. évi népegészségügyi, egészségfejlesztési és az ellátórendszer 
feladatainak végrehajtását támogató szakmai szervezetek számára. A tervezett programok között 
szerepel a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatása, a szerv, 
illetve szövet adományozás költségeinek térítése, az egészségügyi köztestületek működésének 
segítése, valamint a „HIV/AIDS megelőzése” témájú pályázat kiírása. 

A határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása az OEP közreműködésében valósul 
meg. A nem európai uniós szomszédos állam (Ukrajna) magyar ajkú lakossága részére történő 
egészségügyi ellátás finanszírozása a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi 
ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet alapján történik. 

A „Civil szervezetek részvétele a HIV/AIDS megelőzésben” című pályázat célja a magas HIV-
fertőzési kockázatnak kitett közösségek tagjai között a kockázat ismertetése, csökkentése, továbbá 
az ehhez szükséges magatartásformák kialakítása, önkéntes szűrés, valamint tanácsadás 
lehetőségének biztosítása. 
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20/22/3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                2 092,0                           -                     2 092,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                     53,6                           -                          53,6    

- légimentés eszközpark bérlés 
árfolyamváltozásának hatása                     53,6                          53,6    

2017. évi javasolt előirányzat                2 145,6                           -                     2 145,6    
 

A magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005. (VII. 22.) Korm. határozat 
értelmében 2005 novemberében megalakult a 100 %-ban az Országos Mentőszolgálat – így az 
állam – tulajdonában lévő, mai nevén Magyar Légimentő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.), 
majd a nemzetközi közbeszerzési eljárás lefolytatását követően szerződés jött létre az osztrák 
HeliAir Gmbh-val, amely az osztrák autóklubbal (ÖAMTC) Európa egyik legnagyobb egységes 
légimentő-helikopter flottáját tulajdonló és üzemeltető cége. A szerződésben öt gép bérlése 
határozott időre – 10 évre – került meghatározásra.  

A Kft. és a HeliAir Gmbh. között 2014. augusztus 25-én további 2 db új helikopter bérlésére 
irányuló szolgáltatási szerződés jött létre, amelynek célja a 2014. október 28-tól mentési 
tevékenységre a továbbiakban nem használható saját tulajdonú egyhajtóműves mentőhelikopterek 
kiváltása. 

A magyarországi légimentésben részt vevő 7 db helikopter bérleti szerződése 2016 márciusában 
lejárt. Megjelent a magyarországi légimentés biztosításáról szóló 1607/2015. (IX. 8.) Korm. 
határozat módosításáról szóló 1030/2016. (II. 9.) Korm. határozat. Ennek alapján került kiírásra az 
közbeszerzés, amelynek eredményes lezárásával a Kft. további két évig meghosszabbította a bérleti 
szerződését az osztrák HeliAir Gmbh-va.l 

Ez a hét bérelt gép képes arra, hogy Magyarország területét a lehető legnagyobb mértékben lefedje, 
lehetővé téve ezzel a lakosság csaknem egészének a 15 percen belüli mentéshez való hozzáférését, 
biztosítva az esélyegyenlőséget. A forrás felhasználása a Kft. megvalósításában történik. 
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20/22/6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   957,6                           -                        957,6    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   957,6                           -                        957,6    
 

Az egészségügy prevenciós kapacitásainak megerősítéseként létrejött Egészségfejlesztési Irodákban 
(továbbiakban: EFI) cél és ez által feladat az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták 
kialakítása, valamint fenntartása. Az EFI tudományos bizonyítékokkal alátámasztott hatékony 
intervenciókat alkalmazva kockázatbecsléssel, állapotfelméréssel, életmódváltási programok 
megvalósításával személyes tanácsadási rendszeren keresztül támogatja klienseit. Az előirányzat 
felhasználásának célja a nem központi fenntartású EFI-k működésének támogatása. 

20/22/7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   500,0                           -                        500,0    

- Támogatási többlet                   500,0                        500,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   500,0                           -                        500,0    
 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 12. § (1) bekezdése értelmében a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi ellátás egységes színvonalú ellátása 
érdekében járásokhoz igazítottan, megyénként, valamint országos szinten kollegiális szakmai 
vezető háziorvos, házi gyerekorvos, fogorvos működik, aki az alapellátásért felelős országos 
módszertani intézet keretein belül végzi a tevékenységét. 

A kollegiális szakmai vezető konkrét feladatait a törvény 12. § (2) bekezdése a)-e) pontjai 
határozzák meg, ennek alapján alapvető feladatai közé tartozik a szakmai munka 
minőségbiztosítása, a helyettesítések, valamint az ügyeleti szolgálatok megszervezése és az 
oktatási, továbbképzési feladatok összehangolása.  
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20/22/8 A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával kapcsolatos támogatások 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                2 000,0                           -                     2 000,0    

- az egészségügyi intézmények 
működésével összefüggésben a 
betegbiztonság növelése és a struktúra 
átalakítás 

               2 000,0                     2 000,0    
2017. évi javasolt előirányzat                2 000,0                           -                     2 000,0    
 
Betegbiztonságot célzó ágazati fejlesztési igények fedezetéül szolgáló forrás. 

Az utóbbi években kiemelt figyelmet kapott a betegbiztonság. A magas színvonalú egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés joga fontos alapjog az Európai Unió és intézetei, illetve Európa polgárai 
szerint. Ennek megfelelően a betegek – mint az egészségügyi szolgáltatások igénybevevői – 
jogosan várják el, hogy a szolgáltatók minden erőfeszítést megtegyenek biztonságukért. Egy 
alapjaiban már az egészségügyi szolgáltatóknál meglévő elvárásról van szó, amelynek legfontosabb 
elemeit újragondolva kell a betegbiztonság kultúráját fejleszteni. 

20/22/13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   700,0                           -                        700,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   700,0                           -                        700,0    
 

A Kormány elkötelezett a vidék gyógyszerellátásának javítása iránt, a Nemzeti Együttműködés 
Programjában megfogalmazottak szerint: „a kispatikák megmaradása nemcsak egészségpolitikai 
cél, hanem nemzetpolitikai cél is. Működő kispatikák nélkül nincs élhető vidék.”  

Az ország legkisebb településein működő gyógyszertárak fennmaradásához nem nyújt elegendő 
fedezetet a gyógyszerek forgalmazása után realizálható árréstömeg, így ezek költségvetésből 

1006



 
 

történő támogatása az egyetlen lehetőség a lakosság térben és időben egyenletes 
gyógyszerellátásának biztosítására. 

A támogatás folyósítása a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 41. 
§-a és a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. 
(VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. §-a alapján történik.  

 

20/22/19 Patika hitelprogram kamattámogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   370,0                           -                        370,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -   
2017. évi javasolt előirányzat                   370,0                           -                        370,0    
 

A Kormány a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének 
elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel bevezette a Patika Hitelprogramot, 
amelynek célja, hogy elősegítse a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi 
XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 2011. január 1-től életbe lépett változásainak való 
megfelelést. A Gyftv. szerint a már meglévő gyógyszertárakban a személyi jogos, a bent dolgozó, 
továbbá a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező 
gyógyszerészek tulajdoni hányada, illetve négy gyógyszertárig elszámolható módon a 
gyógyszerészi tulajdonhányad meg kell, hogy haladja 2017. január 1-ig az 50%-ot. 

A Patika Hitelprogram alapján állami kamattámogatással kedvezményes (kb. 3%-os) kamatozású 
hitelre lesz jogosult az a gyógyszerész, aki tulajdonhányadot kíván szerezni, vagy tulajdonhányadát 
kívánja növelni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban. Az MFB által 
refinanszírozás keretében kihelyezett hitel bruttó (tehát a kölcsönszerződésben szereplő) kamata 
6,7%, így 3,7%-os kamattámogatással kell biztosítani a gyógyszerészek részére a 3%-os 
kamatszintet. 
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20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                6 999,0                           -                     6 999,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                6 999,0                           -                     6 999,0    
 

Az előirányzat felhasználásának célja az államilag támogatott szakorvos képzésben részt vevő 
szakorvosjelöltek vonatkozásában az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 
szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a szakorvosjelölt munkáltatójának, valamint a 
képzést szakmailag irányító és felügyelő, orvosképzést folytató egyetemeknek folyósítandó, a 
képzésben részvétellel, valamint a foglalkoztatással összefüggő támogatás fedezetének biztosítása. 
A szakorvos képzés rendszerében a támogatások jelenleg csaknem 300 egészségügyi szolgáltató 
által foglalkoztatott, több mint 3500 rezidens után – a képzésük tényleges, havi szinten igazolt 
teljesítését követően – biztosított összesen 5 típusú támogatásnak az egyetemek, illetve a 
munkáltató egészségügyi szolgáltatók részére történő eljuttatását szolgálja. Minderre az 
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtal kötött lebonyolítási szerződés alapján kerül sor, 
figyelemmel arra, hogy a rezidensek teljesítésére vonatkozóan a Központ rendelkezik 
információval. 

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program 
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. 
rendelet alapján, 2015. július 1-jétől a szakorvos képzés rendszere átalakult, felmenő rendszerben – 
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 
2015. július 1-jén hatályba lépett szabályozása alapján – a rezidensek foglalkoztatója egyetlen 
központi intézmény az ENKK lett.  
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20/22/24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                5 510,2                   5 510,2                           -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                1 000,0                           -                     1 000,0    

- a vis maior támogatások kiegészítő 
finanszírozása                1 000,0                     1 000,0    

2017. évi javasolt előirányzat                6 510,2                   5 510,2                   1 000,0    
 

A volt megyei, a volt fővárosi és városi önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi intézmények 
– a használatukban lévő vagyoni eszközökkel együtt – állami tulajdonba kerülését követően az 
állam mint tulajdonos feladata a szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés, és az 
állagmegóvás érdekében a meghatározott összegű központi felhalmozási forrás biztosítása. 

Az előirányzat felhasználásának célja a XX. EMMI fejezet 10. cím 2. alcíméhez sorolt, az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ középirányítói jogkörébe tartozó egészségügyi intézmények, valamint 
rábízott vagyona részét képező részesedéssel működő gazdasági társaság használatában lévő 
ingatlanok/épületek, elhasználódott tárgyi eszközök – gépek, berendezések, orvosi műszerek, 
technikai eszközök, energetikai, épületgépészeti, informatikai berendezések – eredeti állagának 
helyreállítása, felújítása, korszerűsítése, illetve egyéb rendkívüli fenntartói támogatás biztosítása. 

 

20/22/25 Új budapesti kórház előkészítése és kivitelezése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 000,0                           -                     1 000,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                3 000,0                           -                     3 000,0    

- Támogatási többlet                3 000,0                     3 000,0    
2017. évi javasolt előirányzat                4 000,0                           -                     4 000,0    
 

Az előirányzat felhasználásának célja a Budapesten kialakításra kerülő új kórház tervezéséhez és 
kivitelezéséhez szükséges források biztosítása. 
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A forrás terhére elérni kívánt cél a koncepcionális kérdések (alternatívák, helyszínek 
meghatározása, a javaslatok kidolgozása), és a megalapozott kormányzati döntés előkészítésének 
befejezése, majd a konkrét beruházás/megvalósítás megkezdése. 

 

20/22/26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   300,0                           -                        300,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                          -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   300,0                           -                        300,0    
 

2012 decemberében elfogadásra került az Eftv. 6. § (2) bekezdésének módosítása, amely alapján a 
kiegészítő támogatásban részesültek körébe bekerültek az egészségügyi ágazat egyházi 
fenntartásban lévő intézményei is. A forrás felhasználásának célja az egyházi fenntartású 
egészségügyi intézmények kiegészítő működési támogatása. 

 

20/22/27 A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                8 120,0                           -                     8 120,0    

- Támogatási többlet                8 120,0                     8 120,0    
2017. évi javasolt előirányzat                8 120,0                           -                     8 120,0    
 

Az előirányzat felhasználásának célja a Betegápoló Irgalmasrend egyes projektjeinek támogatása, 
így különösen   

– a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest, Frankel Leó út 54. szám 
alatti székhelyű telephelye komplex felújítása, 

– a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Vác, Március 15. tér 7-9. szám 
(2943/4 hrsz.) alatti telephelye bővítése és felújítása, 
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– a Betegápoló Irgalmasrend Pécs, Irgalmasok utcája 1. szám (17458/1 hrsz.) alatti Pécsi Háza 
épületének energiahatékonysági célú felújítása, 

– a Betegápoló Irgalmasrend által Hajós városban alapítandó szociális létesítmény 
kialakításához és az erre rendelkezésre bocsátott Hajós, Jókai Mór u. 4. (884/4 hrsz.) alatti 
ingatlan felújítása. 

20/23 Sporttevékenység támogatása 
20/23/4 Versenysport támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 307,7                           -                     1 307,7    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                     73,3                           -                          73,3    

- XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet – a Nemzeti 
Sportinformációs rendszerrel és a 
Sporttudományi Diagnosztikai 
Központtal kapcsolatos feladatok                     73,3                          73,3    
Fejezeten belüli átcsoportosítás -  21,7                           -      - 21,7    
Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett /átadott feladat - 21,7                           -      - 21,7    

- 1. cím EMMI igazgatása - NSR - 21,7      - 21,7    
Egyéb változások  - 283,8                           -      - 283,8    

- egyszeri feladatok kivétele miatti 
bázis csökkentés (rendezési jogdíj 
összegének változása) - 283,8      - 283,8    
Többlet (jogcímenként)                1 772,4                           -                     1 772,4 

- nemzetközi tenisztornák 
magyarországi rendezése (ifjúsági 
tenisz csapat világbajnokság)                   101,2                        101,2    

- kiemelt hazai sportesemények 
megrendezése, előkészítése                   100,0                        100,0    

- 2017. évi Judo VB és 
Világkongresszus - rendezés                1 071,2                     1 071,2    

- 2018. évi Birkózó 
Világbajnokság 500,0  500,0 
2017. évi javasolt előirányzat 2 847,9                           -      2 847,9    
 
Az előirányzaton kerülnek tervezésre a kiemelt hazai rendezésű sportesemények rendezését, a 
versenysport fejlesztési feladatait, valamint a sporteseményeken, kongresszusokon, konferenciákon 
történő részvételt, ezek magyarországi megrendezését, a megrendezésre való pályázást, a 
sportdiplomáciai tevékenységgel, valamint a sportinformációs rendszerek kialakításával, 
működtetésével, modulszerű továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokat, szakértői tevékenységet 
támogató források. 
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Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. Az 
előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.), az állami sport 
célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: EMMI rendelet), a 2017. évi Felnőtt Judo Világbajnokság és Világkongresszus 
rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1043/2015 
(II. 10.) Korm. határozat, a 2016. és 2017. évi Férfi Vízilabda Bajnokok Ligája döntő 
megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1202/2015. (IV. 9.) Korm. 
határozat, a nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról szóló 1045/2016. 
(II. 15.) Korm. határozat, valamint a MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének 
támogatásával, valamint az egyes kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési feladataival összefüggő 
kormányzati feladatok változásáról szóló 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat került 
figyelembevételre. 

 

20/23/5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ 
feladatainak támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                7 000,0                           -                     7 000,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások  - 3 075,0                           -      -  3 075,0    

- egyszeri feladatok kivétele 
miatti bázis csökkentés (A 
Sporttörvény alapján labdarúgásra 
fordítandó játékadó összegének 
korrekciója) - 3 075,0      - 3 075,0    
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                3 925,0                           -                     3 925,0    

 
Az előirányzat a sportolói életpálya bevezetése és fenntartása, a magyar sporttehetségek 
kiválasztásának és folyamatos nyomonkövetési rendszerének kiépítése érdekében támogatja a 
kiemelt utánpótlás-nevelési központok akadémiai rendszerű fejlesztését, ennek keretében biztosítja 
az emelt szintű szakmai képzést és a felkészüléshez szükséges sportegészségügyi, sporttudományi 
hátteret, továbbá intézményesített kapcsolatot, átjárhatóságot a köznevelés intézményrendszerével a 
fokozott sporttevékenységgel együtt járó terhelés, időbeosztás rugalmas kialakítása céljából. A 
Magyar Labdarúgó Szövetség Utánpótlás-nevelési Programja keretében 15 kiemelt utánpótlás 
központ szakmai feladatellátásának támogatása valósul meg, az akadémiai képzés kb. 3 300 
gyermeket érint az U7-U21 korosztályokban. Az előirányzat támogatást biztosít továbbá a Magyar 
Labdarúgó Szövetség utánpótlás-nevelési programjához és az abban részt vevő sportszervezetek, 
ezek jogi személyiséggel rendelkező szakosztályai, szervezeti egységei, köznevelési intézmények, 
sportiskolák és diáksport egyesületek, valamint a sport fejlesztését szolgáló, utánpótlás-neveléssel 
foglalkozó közhasznú alapítványok részére. A Bozsik Program az 5-14 éves korosztályban közel 
70 000 versenyengedéllyel rendelkező utánpótláskorú sportolót érint. 
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Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. Az 
előirányzat tervezésekor az Stv., valamint az EMMI rendelet került figyelembevételre. 

 

20/23/6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését 
szolgáló feladatok támogatására 
20/23/6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                3 162,3                           -                     3 162,3    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások  - 1 452,3                           -      - 1 452,3    

- egyszeri feladatok kivétele 
miatti bázis csökkentés (2016. évi 
olimpiai játékokra való felkészülés 
és részvétel) - 1 452,3      - 1 452,3    
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                1 710,0                           -                     1 710,0    
 
Az előirányzat célja az olimpiai felkészülés támogatása, az olimpiai sportágak országos sportági 
szakszövetségei, az olimpiai sportágak országos sportági szövetségei, az országos sportági 
szövetségek, valamint e szövetségek szervezeti egységei, tagszervezetei szakmai feladatai 
ellátásának, a szakmai programjaik és feladataik megvalósításával összefüggő működési költségek, 
a versenysport fejlesztési feladatai megvalósításának, Téli és Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztivál (EYOF), és a 2018. évi Téli Pyeong-Chang-i Olimpiai Játékokra való felkészülés és 
részvétel, valamint az olimpiai sportágak egyéb sport világeseményei esetében a felkészülés, 
kvalifikáció és részvétel támogatása. Az előirányzat terhére 38 sportági szövetség és 165 
sportszervezet részesül támogatásban. 

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás a Magyar Olimpiai Bizottság véleményének 
figyelembevételével kerül elosztásra. Az előirányzat tervezésekor az Stv. és az EMMI rendelet 
került figyelembevételre. 
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20/23/6/2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                2 679,2                           -                     2 679,2    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                     91,5                           -                          91,5    

- sportteljesítmények elismerése: 
olimpiai, paralimpiai járadék                     91,5                          91,5    
2017. évi javasolt előirányzat                2 770,7                           -                     2 770,7    
 

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, az olimpiai 
járadék, a Gerevich Aladár-sportösztöndíj, az „Ezüstgerely művészeti pályázat” és az idős sportolók 
szociális támogatása. Az előirányzat tervezésekor az Stv., az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 
12.) Korm. rendelet, továbbá a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 
rendelkezései kerültek figyelembevételre. Az olimpiai érmesek járadékszámításának alapját a 
Központi Statisztikai Hivatal által számított, országos szintű bruttó nominál átlagkereset összege 
adja, ez indokolja a 2017. évi forrásnövekedést is.  

 

20/23/6/4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   187,7                           -                        187,7    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   187,7                           -                        187,7    
 

Az előirányzat terhére valósul meg a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. 
(III. 23.) Korm. rendelet alapján a nemzeti doppingellenes szervezet (HUNADO) feladatait ellátó 
gazdálkodó szervezet, a Magyar Antidopping Csoport Kft. 2017. évi hazai doppingellenes 
feladatainak támogatása, valamint a doppingellenes nemzetközi egyezményekből következő, az 
Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott 
teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi 
LXXVIII. törvényben és az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án 
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létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 
2002. szeptember 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2007. évi XXXIV. 
törvényben, valamint a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 
99/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben meghatározott további doppingellenes feladatok és 
szervezetrendszer támogatása, az ellenőrzések lefolytatása, valamint a magyar olimpiai kerettag 
sportolók doppingmentes felkészülésének biztosítása. Az előirányzat felhasználása a MOB útján 
történik, amely uniós nyílt közbeszerzési eljárás alapján köt közhasznú megállapodást a 
megvalósításra. A 43/2011. (III.23.) Korm. rendelet 3. § b) pontja alapján a miniszter meghatározza 
a sportolók bejelentés nélküli vizsgálatának állam által támogatott keretszámát, és ezek „A” jelű 
minta-analíziséhez, valamint a doppingellenes felvilágosító és nevelő tevékenységhez biztosítja az 
állami támogatást. A nemzeti doppingellenes szervezet a 2017. évben legalább 1 500, legfeljebb 
1 950 mintavétel végrehajtására köteles. 

 

20/23/6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 994,7                           -                     1 994,7    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   400,0                           -                        400,0    

- az utánpótlás-nevelés sportja 
területén működő edzők egyszerűsített 
foglalkoztatásának átfogó 
koncepciójával, az Utánpótlás Edzők 
Életút Programjával kapcsolatos 
feladatok 

                  400,0                        400,0    

2017. évi javasolt előirányzat                2 394,7                           -                     2 394,7    
 

Az előirányzat terhére kerül támogatásra a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési program (érintett 
sportolók létszáma 25 000 fő, az edzőtábori napok várható száma 3 500 nap) és a Héraklész 
Program megvalósítása (érintett sportolók létszáma 3 500 fő, az edzőtábori napok várható száma 
eléri a 30 000 napot), a sportiskolák szakmai feladatellátása (sportiskolák száma 52 db, az érintett 
tanulók létszáma eléri a 9 000 főt), az utánpótlás-neveléssel összefüggő felkészülés, versenyeztetés, 
versenyrendezés, versenyzési feltételek megteremtése, fejlesztési és egyéb feladatok ellátása, a 
Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület szakmai feladatainak ellátása, a Duna Kupa 
versenysorozaton való részvétel, a Duna Kupa versenysorozat magyarországi megrendezése, 
valamint az egyéb utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatok ellátása.  

Az előirányzat terhére nyújtott támogatások egyedi döntéssel kerülnek elosztásra. Az előirányzat 
tervezésekor az Stv. és az EMMI rendelet került figyelembevételre. 

Szintén az előirányzat biztosítja az utánpótlás-nevelés sportja területén működő edzők 
egyszerűsített foglalkoztatásának átfogó koncepciója alapján 2017-től bevezetésre kerülő új 
feladatnak, az Utánpótlás Edzők Életút Programjának a támogatását. 
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20/23/6/8 Fogyatékosok sportjának támogatása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   447,0                           -                        447,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások  -                           -      -    
Többlet (jogcímenként) -                           -      -    
2017. évi javasolt előirányzat                   447,0                           -                        447,0    
 

Az előirányzat támogatást nyújt a paralimpiai mozgalom fejlesztésére, a paralimpiai felkészülésre, a 
fogyatékosok versenysportjának felkészülésével összefüggő feladatokra, a Magyar Paralimpiai 
Bizottság és a paralimpiai sportágak területén működő sportszövetségek, ezek jogi személyiséggel 
rendelkező szervezeti egységei, valamint a sportszervezetek (műhelyek) ezzel összefüggő működési 
és szakmai feladatainak ellátására, sportszakember-képzési feladatokra, a sport által megvalósuló 
integrációt elősegítő programokra, az egyéb, paralimpiai sportágak fejlesztésével összefüggő 
feladatok ellátására. A fogyatékos személyek sportjának fejlesztését szolgálja a sportszakmai, a 
sportegészségügyi és a sporttudományos programok támogatása is. Az előirányzaton lévő forrásból 
kerülnek finanszírozásra a sportrehabilitációs programok, a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, 
rendszeres, terápiás jellegű sportoktatása és programjai, a fogyatékos személyek 
szabadidősportjának, valamint diáksportjának országos, megyei és helyi rendezvényei, valamint a 
fogyatékos sportolók részvétele a nemzetközi világeseményeken. Az ICSD (International 
Committee of Sports for the Deaf) Nyári Siketlimpiai Játékokra való felkészülés és részvétel 
támogatása. 

Az előirányzat a Magyar Olimpiai Bizottság véleményének figyelembevételével, egyedi 
támogatások keretében kerül felhasználásra. Az előirányzat tervezésekor az Stv. és az EMMI 
rendelet rendelkezései kerültek figyelembevételre. A fogyatékossággal élők sportjában – éppúgy, 
mint az épek sportjában – a versenyengedéllyel rendelkező sportolók esetében beszélünk 
versenysportról, számuk jelenleg hazánkban 6 500 fő körül mozog.  

 
20/23/6/10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   376,0                           -                        376,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   376,0                           -                        376,0    
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Az előirányzat célja a nem olimpiai sportágak támogatása, elsősorban a sportolók felkészítése, 
edzőtáboroztatása, versenyeztetése, a kiemelt nemzetközi eseményeken való részvételének 
biztosítása, illetve a szakmai munka hátteréül szolgáló infrastrukturális háttér megteremtése. Az 
előirányzaton rendelkezésre álló források a Magyar Olimpiai Bizottság véleményének 
figyelembevételével kerülnek elosztásra. Az előirányzat tervezésekor az Stv. és az EMMI rendelet 
rendelkezései kerültek figyelembevételre. Cél a versenyzői létszám, és a szövetségi 
versenyrendszerben részt vevő sportszervezetek számának növelése, a jelenleg kevésbé ismert nem 
olimpiai sportágak további népszerűsítése. 

 

20/23/7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                2 140,2                           -                     2 140,2    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások  - 2 000,0                           -      - 2 000,0    

- egyszeri feladatok kivétele miatti 
bázis csökkentés (2016. évi olimpia) - 2 000,0      - 2 000,0    
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   140,2                           -                        140,2    
 

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról 
szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján az Európa- és világbajnokságokon 1-3. helyezést 
elért sportolók, az őket felkészítő edzők és sportszakemberek eredményességi támogatása, a sport 
világeseményeken 1-8. helyezést elért versenyzők és felkészítésükben részt vevő edzők, 
sportszakemberek és nevelőedzők állami jutalma, továbbá a sportszakmai elismerések. Az 
előirányzat forrásai egyedi döntéssel kerülnek elosztásra. Az állami jutalomra biztosított forrás 
összege 2016-hoz képest csökkentésre került a riói olimpiai és paralimpiai állami jutalmakra 
biztosított forrás összegével.  
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20/23/9 Sportegészségügyi ellátás támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   265,4                           -                        265,4    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások  -  29,0                           -      -  29,0    

- egyszeri feladatok kivétele miatti 
bázis csökkentés (2016. évi olimpia 
miatti speciális feladatok) -  29,0      -  29,0    
Többlet (jogcímenként)                   0,0                           -      0,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   236,4                           -                        236,4    
 
Az előirányzat támogatást nyújt az olimpiai, paralimpiai felkészüléssel összefüggő 
sportegészségügyi feladatok ellátásához, így különösen az egyes válogatott kerettagok felkészülését 
segítő sportorvosok, sportpszichológusok, gyógytornászok, masszőrök és dietetikusok 
foglalkoztatásához, a felkészüléshez szükséges gyógyszerek beszerzéséhez, orvosi eszközök, 
műszerek, gépek, berendezések megvásárlásához, a területi sportorvosi szakrendelések 
kialakításához és működtetéséhez. Az előirányzat tervezésekor az Stv., valamint a sportorvoslás 
szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet és az 
EMMI rendelet rendelkezései kerültek figyelembevételre. A válogatott kerettagok emelt szintű 
sportegészségügyi vizsgálatai körében az Országos Sportegészségügyi Intézet éves szinten több 
mint 500 sportoló kiemelt klinikai szűrővizsgálatát látja el, személyes dietetikai, sporttáplálkozási 
felmérést és tanácsadást közel 100 élsportoló esetében, míg terhelés-élettani szűrővizsgálatot közel 
200 válogatott sportoló esetében végez. Teljesítmény-diagnosztikai pályavizsgálat végzésére éves 
szinten mintegy 120 esetben, míg biomechanikai szűrővizsgálatra több mint 450 alkalommal kerül 
sor. Hivatkozással az 1057/2015. (II.16.) Korm. határozatban foglalt célokra, valamint a 2015-ben 
és 2016-ban rendelkezésre bocsátott forrásra, 2017-ben a Call Center működtetésére 60,0 millió 
forint, míg a Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat működésének támogatása 45,0 millió forint kerül 
biztosításra. 
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20/23/23 Szabadidősport támogatása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   477,4                           -                        477,4    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                          -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   477,4                           -                        477,4    
 
Az előirányzat terhére valósul meg a kiemelkedő szabadidősport-rendezvények, a szabadidősportot 
népszerűsítő kommunikációs tevékenységek, a szabadidősporttal kapcsolatos kutatások, a 
szabadidősport területén működő sportszövetségek, sportszervezetek működésének, szakmai 
tevékenységének, valamint egyéb, az egészséges életmód terjesztésével, a szabadidősport, az 
iskolai, diák- és felsőoktatási sport fejlesztésével összefüggő programok, feladatok ellátása, a nők és 
családok sportjának fejlesztése és az idősek sportjának támogatása. Szintén az előirányzat szolgál 
forrásul a munkahelyi sportegyesületi program, az egészségjavítást célzó sporttevékenységek, 
valamint a fogyatékos sportolók és a halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
szabadidős sportjának támogatásához. Az előirányzaton rendelkezésre álló források egyedi 
döntéssel, valamint pályázat útján kerülnek elosztásra. Az előirányzat tervezésekor az Stv., valamint 
az EMMI rendelet rendelkezései kerültek figyelembevételre. Nemzetközi kutatásokkal 
alátámasztott adatok alapján a felnőtt lakosság 10-15%-a, míg a mindennapos testnevelésen kívül a 
gyerekek csupán 10%-a sportol rendszeresen (heti két alkalommal). Ezen számoknak 
nagyságrendekkel történő emelése indokolt.  

 

20/23/24 Diák- és hallgatói sport támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   410,7                           -                        410,7    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   410,7                           -                        410,7    
 

Az előirányzatról történő támogatások célja a magyar diáksport helyzetének javítása, a hazai 
felsőoktatási sport fejlődésének elősegítése, valamint a testkulturális felsőoktatásban érdekelt 
felsőoktatási intézmények szakmai munkájának támogatása. Az előirányzatról kerül finanszírozásra 
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a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság, az Universitas Versenyrendszer, a nemzetközi 
diáksport-eseményekre történő kiutazás, a diákolimpiai versenyrendszer, a diákturisztikai, a diák-
szabadidős programok, a Mező Ferenc szellemi diákolimpia, valamint a diák- és hallgatói sport 
területén működő sportszövetségek, sportszervezetek, társadalmi szervezetek sportszakmai 
feladatai. Az előirányzat forrásai egyedi döntéssel kerülnek elosztásra. Az előirányzat tervezésekor 
az Stv., valamint az EMMI rendelet rendelkezései kerültek figyelembevételre. A közel másfél 
millió diák többsége kizárólag iskolai keretek között, a testnevelésórán, illetve a tanórán kívüli 
sportfoglalkozásokon végez rendszeres testmozgást, pedig itt kellene tudatosítani a sportos, 
egészséges életmód fontosságát. A testnevelésóra elsődleges célja a gyermekek mozgáskultúrájának 
fejlesztése, megfelelő fizikai kondíciójának megteremtése, miközben a diáksport-foglalkozások 
szabadidős célokat szolgálnak, élvezetes sportolási lehetőséget biztosítanak. Alapvető cél a tanórán 
kívüli sportfoglalkozások bővítése és a közoktatásban és a felsőoktatásban résztvevők lehető 
legnagyobb létszámú bevonása. 

20/23/25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     22,0                           -                          22,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                        -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                       3,0                           -                            3,0    

- Támogatási többlet                       3,0                            3,0    
2017. évi javasolt előirányzat                     25,0                           -                          25,0    
 
Az előirányzatról kerül finanszírozásra a sport, az egészséges, mozgásgazdag életmód, a fizikai 
aktivitás népszerűsítésével összefüggő kommunikációs és marketing tevékenység, a tájékoztató 
rendezvények, konferenciák, programok támogatása, valamint kiadványok megjelentetése. 
Mindezeken túl az előirányzat terhére a sportirányítás döntéseinek és intézkedéseinek bemutatása, 
megismertetése, ezáltal a tájékoztatás elősegítése és megkönnyítése, valamint a célcsoportokkal 
való többoldalú kapcsolattartás kiépítése is megvalósul. Az előirányzat forrásai egyedi döntéssel 
kerülnek elosztásra. Az előirányzat tervezésekor az Stv., valamint az EMMI rendelet rendelkezései 
kerülnek figyelembevételre.  
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20/23/28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     32,7                           -                          32,7    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     32,7                           -                          32,7    
 
Az előirányzat terhére kerül támogatásra a sporttudománnyal, sportinnovációval foglalkozó civil 
szervezetek működése és szakmai feladataik ellátása, továbbképzések szervezése, szakmai 
ismeretek terjesztése, szakmai-módszertani anyagok készítése és korszerűsítése, digitalizálása, a 
szakképzési szakértők részére igazolvány elkészíttetése, a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról 
szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozattal és az egészséges életmód terjesztésével, a 
sporttudomány, az utánpótlás-nevelés, a fogyatékosok sportja, a szabadidősport, az iskolai és 
diáksport fejlesztésével, valamint a területi sportfeladatok ellátásának segítésével összefüggő 
programok, infrastrukturális és eszközfejlesztések, a tudományos és kutatási tevékenység, a 
tanulmányok, hatástanulmányok elkészítése, a konferenciák és rendezvények szervezése, szakmai 
kiadványok szerkesztése és megjelentetése, illetve a szakmai feladatok ellátásával közvetlenül 
összefüggő működési költségek. Az előirányzat terhére támogatott konferenciák, események száma 
várhatóan eléri a 10 alkalmat. Az előirányzat forrásai egyedi döntéssel kerülnek elosztásra.  

 

20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat              10 979,4                           -                   10 979,4    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   800,0                           -                        800,0    

- kiemelt sportágak sportfejlesztési 
többletfeladatai                   800,0                        800,0    
2017. évi javasolt előirányzat              11 779,4                           -                   11 779,4    
 
Az előirányzat terhére kerül támogatásra a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával 
összefüggő sportszakmai feladatok ellátása, a kiemelt edzők foglalkoztatásával kapcsolatos 
feladatok, a sportszövetségek és tagszervezeteik adósságrendezése, továbbá a sportszervezetek 
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szakmai többletfeladatainak ellátása, illetve a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési, 
sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatok. Az előirányzat biztosítja többek között a 16 
kiemelt sportág (asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, judo, kajak-kenu, kerékpár, korcsolya, 
ökölvívás, öttusa, röplabda, sportlövészet, tenisz, torna, úszás, vívás), a felzárkóztatási keretből 
támogatott 20 sportág (vitorlázás, taekwondo, curling, lovassport, rögbi, kick-boksz, sí, műugrás, 
szörf, súlyemelés, tollaslabda, íjászat, snowboard, golf, triatlon, karate, szinkronúszás, táncsport, 
búvárúszás, gyeplabda), valamint több mint 180 kiemelt edző foglalkoztatásának támogatását. Az 
előirányzat forrásai egyedi döntéssel kerülnek elosztásra. Az előirányzat tervezésekor az Stv., az 
EMMI rendelet, a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek 
támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 
1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat rendelkezései kerültek figyelembevételre.  

20/23/30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 700,0                           -                     1 700,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                1 700,0                           -                     1 700,0    
 

Az előirányzat terhére kerül támogatásra a kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési feladatainak 
megvalósítása, a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és -
fejlesztési feladatok megvalósítása, valamint a szakmai feladatellátásukkal összefüggő működési 
költségek. Az előirányzat a hat, nagy hagyományokkal rendelkező, sikeres fővárosi sportegyesület 
(Ferencvárosi Torna Club, Vasas Sport Club, Újpesti Torna Egylet, Budapesti Vasutas Sport Club, 
Budapesti Honvéd Sportegyesület, Magyar Testgyakorlók Köre) támogatását biztosítja, elősegítve 
ezáltal közel 7 200 igazolt, versenyengedéllyel rendelkező sportoló felkészülését, versenyeztetését. 
Az előirányzat forrásai egyedi döntéssel kerülnek elosztásra. Az előirányzat tervezésekor az egyes 
kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-
2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 
1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozat rendelkezései kerültek figyelembevételre, különös tekintettel 
a Kormány és a 16 kiemelt sportág vezetője között – a határozat 5. pontja alapján, annak gyakorlati 
végrehajtásaként 2013-ban – kötött együttműködési megállapodásra. 
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20/23/31 Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   100,0                           -                        100,0    

- sport-táplálkozástudományi 
intézmény működtetése                   100,0                        100,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   100,0                           -                        100,0    
 
Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a 
tiltott teljesítményokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi 
intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1993/2015. (XII. 28.) Korm. 
határozatban foglalt feladattal kapcsolatos költségek. 
 

20/23/33 Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   325,0                           -                        325,0    

- Támogatási többlet                   325,0                        325,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   325,0                           -                        325,0    
 

Az előirányzat terhére kerül támogatásra a Magyar Atlétikai Szövetség által megrendezésre kerülő 
Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj. A forrás biztosításáról a 2016-2020. évi Gyulai 
István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíjak megrendezéséhez szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló 1177/2016. (IV.11) Korm. határozat rendelkezik. 

A Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjak új minőséget képviselnek a hazai 
sportesemények világában. Olyan sport- és kulturális rendezvény, mely nemcsak az atlétabarátokat, 
hanem a sport- és szabadtéri rendezvények iránt érdeklődők tömegét is megmozgatja. A nagydíjon 
résztvevő olimpiai- és világbajnok sztáratléták jelenléte nemcsak helyi, hanem országos 
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jelentőséggel bír; illetve a külföldi vendégek számára is egyre nagyobb vonzerőnek bizonyul, 
valamint egyedülálló lehetőséget kínál Magyarországnak a nemzetközi sportdiplomácia terén.  

 

20/23/34 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   300,0                           -                        300,0    

- Támogatási többlet                   300,0                        300,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   300,0                           -                        300,0    
 

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) 
Budapesten történő megrendezésének támogatásáról szóló 1783/2015. (X. 30.) Korm. határozatban 
foglaltak szerint az EMG 2019 rendezéséhez szükséges költségek, ide értve a közvetlen 
eseményszervezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint az esemény kapcsán a nemzetközi szervezet 
részére fizetendő licencdíjat.  

20/24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
20/24/11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
20/24/11/2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   111,1                           -                        111,1    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás - 12,7                           -      - 12,7    
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
/átadott feladat - 12,7                           -      - 12,7    

- 1. cím EMMI igazgatása (sportcélú 
fejezeti előirányzatok felhasználásával 
kapcsolatos szakértői feladatok 
ellátására) - 12,7      - 12,7    
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     98,4                           -                          98,4    
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Az előirányzat célja a sport célú beruházások megvalósításának, az állami, önkormányzati és egyéb 
nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok felújításával és korszerűsítésével összefüggő feladatok, 
valamint a támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrző és koordinációs feladatok 
ellátásának finanszírozása. Az előirányzat finanszírozza az egyéb, nem vagy nem kizárólag állami 
forrásból megvalósuló, átfogó jellegű létesítményfejlesztési programok előkészítő és koordinációs 
feladatait, az abba illeszkedő egyedi beruházások támogatását, amely beruházási támogatás 
legfeljebb 7%-a fordítható koordinációs feladatokra. Az előirányzat szolgál forrásul az állami, 
önkormányzati és egyéb tulajdonú sport célú ingatlanok működtetéséhez, a sportszervezetek által 
használt állami, önkormányzati tulajdonú sport célú ingatlanok használatával összefüggő 
létesítményhasználati és közüzemi költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz, továbbá a 
használattal összefüggő, korábbi években felmerült létesítményhasználati és közüzemi 
költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz, amelyek kiegyenlítésére a sportszervezet 
részletfizetési kedvezményt kapott, valamint a sportcélú ingatlanok fejlesztésével összefüggő, a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján megnyílt, a látvány-
csapatsport támogatáshoz szükséges önerő költségének. 

Az előirányzat finanszírozza továbbá a már lezárt Sportvállalkozások támogatási programja 
pályázat kapcsán a nyertes pályázóval hosszútávra kötött kamattámogatási szerződésekben foglaltak 
teljesítését. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. Az előirányzat terhére 
nyújtott támogatás odaítélésével lehetőség nyílik az állami, önkormányzati és egyéb nem állami 
tulajdonú sportcélú ingatlanok felújítására, korszerűsítésére és esetleges működtetés 
finanszírozásának kiegészítésére pályázati rendszeren kívül. Az előirányzat nyújt fedezetet a 
Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok, valamint a 
pénzügyi tranzakciós illetékre is. 
 

20/24/11/3 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                3 200,0                           -                     3 200,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások  -  1 900,0                           -      -  1 900,0    

- egyszeri feladatok kivétele miatti 
bázis csökkentés -  1 900,0      -  1 900,0    
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                1 300,0                           -                     1 300,0    

 
Az előirányzat finanszírozza a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által elnyert, az 
1388/2011. (XI. 17.) Korm. határozatban foglaltak szerinti, a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztivál (EYOF) 2017. évi megrendezéséhez szükséges sportlétesítmény-fejlesztéseket, valamint a 
lebonyolítással kapcsolatos szakmai költségeket (pl. a versenyzők és a kísérők ellátásával, 
egészségügyi ellátásával, szervező bizottság tevékenységével összefüggő költségek). Az előirányzat 
egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. 
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20/24/12 Magyar Sport Háza támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   266,2                           -                        266,2    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   266,2                           -                        266,2    
 

A Magyar Sport Háza beruházás finanszírozásához kapcsolódó állami kezességvállalásról szóló 
1070/2002. (V. 15.) Korm. határozat értelmében a sportági szakszövetségek, a sportszakmai, illetve 
a sporttal foglakozó egyéb szervezetek alapvető irodai elhelyezését és munkafeltételeit a Magyar 
Sport Házában kell biztosítani. Tekintettel a fentiekre az előirányzat célja, hogy finanszírozza a 
Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeit, üzemeltetési költségeit, 
valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeket, a sportszövetségek 
működéséhez szükséges infrastrukturális feladatokat és egyéb, a Magyar Sport Házát érintő 
költségeket. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. A Magyar Sport Háza a 
sportigazgatás szervei működésének méltó helyszíne. Az épületben országos sportszövetségek, 
egyesületek, köztestületek irodái kerültek elhelyezésre, annak érdekében, hogy kiemelkedő 
társadalmi szerepüknek megfelelő körülmények között végezhessék eredményes munkájukat. Az 
előirányzat kedvezményezettje a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. Cél, hogy az 1070/2002. (V. 15.) Korm. határozat által biztosított kereteken 
belül 100%-os kihasználtsággal üzemelhessen a Magyar Sport Háza. 

 

20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 
20/25/15 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                2 280,0                           -                     2 280,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                2 280,0                           -                     2 280,0    
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Az egyetemi campus teljes átépítésére irányuló beruházás során a Kreatív Innovációs és Tudáspark 
(K+F+I bázis) felépítésére, kreatív technológiát kutató és alkalmazó fejlesztői centrum 
létrehozására, audiovizuális tartalomfejlesztő stúdiók kialakítására, valamint inkubátorház funkció 
megteremtésére kerül sor. 2017-ben a MOME Campus fejlesztés beruházás III. üteme 
(Tudásközpont, MOME Szíve, Akadémiai épület (A épület, Gondűző Villa) építése kezdődik meg, 
melynek várható befejezése 2018. I. félév. 

A támogatás nyújtásának hátterét az 1438/2014. (VII. 31.) Korm. határozat biztosítja.  

 

20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott 
intézmények támogatása 
20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok  
20/26/1/2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   184,3                           -                        184,3    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   184,3                           -                        184,3    
 

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért nemzetközi együttműködési megállapodás 
alapján jött létre és működik, egyben fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű 
Egyetemnek is. Az intézményben német nyelven graduális és posztgraduális, a német anyanyelvű 
államok és Magyarország közötti oktatási és kutatási együttműködést elősegítő képzés folyik. A 
támogatás hozzájárul Magyarország és a többi EU tagállam közti kapcsolat kifejlesztéséhez, 
elmélyítéséhez. 

A támogatás célja, hogy elősegítse a nemzetközi tanulócsoportokban történő interkulturális 
kompetencia mindennapos gyakorlatát, hogy a hallgatók profitáljanak az Andrássy Egyetem 
széleskörű nemzetközi kapcsolataiból.  
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20/26/1/14 Autizmus Alapítvány 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     30,8                           -                          30,8    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     30,8                           -                          30,8    
 

Az Autizmus Alapítvány az autista és autisztikus gyermekek és serdülők speciális habilitációs és 
rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához és munkára való felkészítéséhez 
nyújt támogatást közvetlenül az Alapítvány Módszertani Központjának intézményei (Ambulancia, 
Kognitív Pszichológiai Labor, Terápiás Centrum, Nappali Ellátást Nyújtó Szociális Intézmény, 
Felnőtt Klub), valamint az Autizmus Alapítvány Általános Iskolája útján. Az Autizmus Alapítvány 
támogatási szerződés keretében, egyedi döntés alapján részesül a 2017. évi támogatásban. 

Az Alapítvány közhasznúsági tevékenysége keretében az alábbi feladatokat látja el: 
− Gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység az autizmussal élő gyermekek (serdülők, 

felnőttek) és családjaik számára.  
− Az Autizmus Alapítvány Ambulanciáján pszichiátriai, gyermek- és ifjúságpszichiátriai 

gondozás, továbbá egészségügyi szakrendelői ellátás. 
− Nevelési, oktatási tevékenység az autizmussal élő gyermekek, tanulók részére. 
− Az intézmény gyakorlóhelyet biztosít az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar posztgraduális 

autizmus kurzusai számára, és egyéb felsőoktatási/oktatási intézményekből is rendszeresen 
fogad hallgatókat, így például a Semmelweis Egyetem védőnő szakirányáról. 

− Családsegítő tevékenység az autizmussal élő gyermek (serdülő, felnőtt) és családjaik részére. 
 

20/26/2 Kulturális alapítványok, közalapítványok  
20/26/2/10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 296,8                           -                     1 296,8    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                1 296,8                           -                     1 296,8    
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Az előirányzat biztosítja az előadó-művészeti, alkotóművészeti és múzeumi célú kulturális 
alapítványok (pl. Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, Magyar Fordítóház Alapítvány, Arany 
János Alapítvány) alapító okiratban meghatározott feladatainak és működésének támogatását. Ezen 
felül biztosítja a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző 
alapítványok, továbbá a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző 
szervezetek, intézmények számára szakmai-módszertani fejlesztő szolgáltatásokat biztosító 
alapítványok támogatását, valamint a népművészeti és amatőr művészeti alapítványok támogatását. 
Fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítására. 

 

20/26/2/12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     44,0                           -                          44,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     44,0                           -                          44,0    
 

A támogatás a tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működtetésére és 
programjaira szolgál. 

 

20/27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     44,0                           -                          44,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                     20,0                           -                          20,0    

- Nemzeti Pedagógus Kar 2017. évi 
működése                     20,0                          20,0    
2017. évi javasolt előirányzat                     64,0                           -                          64,0    
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Az Nkt. módosításával beiktatásra került a Nemzeti Pedagógus Kar mint köztestület megalakulása. 
A Nemzeti Pedagógus Kar feladatainak megvalósításával, az etikai kódex megalkotásával, és az 
Nkt. 63/B.§ (1) bekezdés a) pontjában szabályozott pedagógiai célú közösségi szolgálat 
megszervezésének ellenőrzésével, az Nkt. 63/A.§ (4) bekezdése értelmében meghatározott országos 
szerveivel, továbbá a 19 megyében és a fővárosban működő területi szerveivel és a létrehozandó 
szakmai tagozataival, a tanácsadó, információs tevékenység működtetésével biztosítja a szakmai 
partneri együttműködés kereteit az ágazat és a mintegy 140 ezer fős pedagógus társadalom között, 
elősegíti a köznevelési rendszer szakmai egységét. Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel 
történik. 

 
20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 
20/28/2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                7 989,9                           -                     7 989,9    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                1 029,0                           -                     1 029,0    

- Cseh Tamás Archívum (MANK)                     64,0                          64,0    
- Müpa, Concerto és Nemzeti 

Filharmonikusok működése                   765,0                        765,0    
- MANK többlettámogatása                   200,0                        200,0    

2017. évi javasolt előirányzat                9 018,9                           -                     9 018,9    
 

A minisztérium az előirányzatról az alábbi kulturális közfeladatot ellátó, közhasznú jogállású 
nonprofit gazdasági társaságokat támogatja általános (működési, felhalmozási) költségeinek 
finanszírozásával és az általuk ellátott szakmai feladatok támogatásával.  

− Concerto Akadémia Nonprofit Kft. 
− Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. 
− Honvéd Együttes Nonprofit Kft. 
− MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. 
− Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
− MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. 
− Monostori Erőd Nonprofit Kft. 
− Müpa Budapest Nonprofit Kft. 
− Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 
− Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. 
− Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 
− NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. 
− Robert Capa Nonprofit Kft. 
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Az előirányzat összege a 2016. évi törvényi előirányzathoz képest 1029,0 millió forinttal 
növekedett: 

− az 1839/2015. (XI. 24.) Korm. határozat a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit 
Kft. számára a Cseh Tamás Archívum működéséhez 64,0 millió forint, az 1937/2015. (XII. 
15.) Korm. határozat az MNF Nonprofit Kft. működéséhez 200,0 millió forint, a Müpa 
Budapest Nonprofit Kft. működéséhez 365,0 millió forint, valamint a Concerto Akadémia 
Nonprofit Kft. működéséhez 200,0 millió forint bázisba beépülő többletforrás biztosítását 
rendelte el 

− a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 200,0 millió forint többlettámogatást 
kap. 

 
20/28/3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása 
20/28/3/1 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   249,7                           -                        249,7    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                       2,5                           -                            2,5    

- 20/17/6 Mozgáskorlátozottak 
szerzési és átalakítási támogatása                       2,5                            2,5    
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   252,2                           -                        252,2    
 

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény. Az előirányzat az FSZK Nonprofit Kft. tárgyévi 
működési kiadásaira nyújt támogatást és a minisztériummal kötött együttműködési megállapodások 
alapján különféle fogyatékosságügyi témájú uniós pályázatok lebonyolítási díjára szolgál 
fedezetként. A szervezet alaptevékenysége körében szakmai műhelymunkát végez, akkreditált 
képzéseket tart, speciális szakképző iskola fenntartója, valamint közreműködik a különféle 
fogyatékosságügyi témájú pályázatok szakmai feladataiban.  
 
Az előirányzat összege a 2016. évi törvényi előirányzathoz képest 2,5 millió forinttal növekedett, a 
változás oka a 2017-ben induló Lehetőségautó pályázati programhoz kapcsolódó 2,5 millió forint 
összegű lebonyolítási díj átcsoportosítása a 20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási 
támogatása előirányzatról. 
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20/28/3/2 Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   133,3                           -                        133,3    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                     50,0                           -                          50,0    

- "Komplex rehabilitáció 
Gárdonyban" projekt fenntartása                     50,0                          50,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   183,3                           -                        183,3    
 

Az előirányzat a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. tárgyévi működési kiadásaira nyújt 
támogatást. A szervezet fenntartja és üzemelteti a Velencei-tavi Vízi Sportiskolát, és működteti a 
Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központot, amely a Tóparti Szakambulancia, a Tóparti Pedagógiai 
Szakszolgálat, valamint a Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központja 
intézményekből áll. 
Az előirányzat összege a 2016. évi törvényi előirányzathoz képest 50,0 millió forinttal növekedett, 
amely a „Komplex Rehabilitáció Gárdonyban” projekt fenntartásához kapcsolódó működési 
kiadások fedezetéül szolgál. 

 
20/28/4 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   608,5                           -                        608,5    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás - 361,4                           -      - 361,4    

- 6.1. alcím Oktatási Hivatal - 361,4      - 361,4    
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   247,1                           -                        247,1    
 

A minisztérium az előirányzatról köznevelési feladatot ellátó, közhasznú jogállású nonprofit 
gazdasági társaságokat támogat általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásával 
és az általuk ellátott szakmai feladatok támogatásával.  
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a 209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján 
2015. december 31-én megszűnt, az általa ellátott feladatokat az Oktatási Hivatal látja el 2016. 
január 1-jétől, így a Társaság részére biztosított működési támogatás már a 6.1 alcímen jelenik meg. 
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20/30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
20/30/23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
20/30/23/2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     97,3                           -                          97,3    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     97,3                           -                          97,3    
 

Az előirányzat biztosítja az országos hatókörű művészeti civil és non-profit szervezetek, testületek, 
bizottságok támogatását, a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát 
végző és e célt szolgáló közművelődési civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok 
támogatását, továbbá az országos hatókörű népfőiskolai szervezetek számára a létesítő okiratukban 
meghatározott alaptevékenységük ellátásához szükséges működési feltételek biztosítását, a 
szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzését, a kulturális örökség védelmét, ismertté 
tételét, nemzetközi és határon túli, valamint a közgyűjteményi feladatokat ellátó civil szervezetek 
támogatását.  

 

20/30/23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   450,0                           -                        450,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   450,0                           -                        450,0    
 

Az előirányzat biztosít hozzájárulást az ország különböző településein működő közművelődési 
intézmények, könyvtárak, művészeti együttesek lakossági szolgáltatásnyújtásához, települési 
közművelődési feladatok ellátásához és az intézményekben működő alkotó közösségek, művészeti 
csoportok, körök, klubok fenntartásához és működtetéséhez. A TEMI működési költségeinek 
támogatási kötelezettségét a Kultv. 91. § (1) bekezdés c) pontja írja elő.  
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20/30/23/4 Magyar Írószövetség támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     30,0                           -                          30,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     30,0                           -                          30,0    
 

Az előirányzat biztosítja a Magyar Írószövetség 2017. évi működésének támogatását. Az 
Írószövetség irodalmi estek, műsorok, irodalmi találkozók rendezésével népszerűsíti a magyar 
szépirodalmat és olvasást, emellett a magyar irodalom és a magyar írótársadalom szolgálatát 
vállalja. A magyar kulturális diplomácia egyik műhelyeként alakítja kapcsolatait más országok, 
mindenekelőtt a szomszédos közép-európai országok irodalmi szervezeteivel. 

 

20/30/23/5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     22,0                           -                          22,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                          -      
2017. évi javasolt előirányzat                     22,0                           -                          22,0    
 

Az előirányzat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) működési költségét biztosítja, amely 
kötelezettséget a Kultv. 91. § (1) c) pontja írja elő. A TIT az ismeretterjesztés legfontosabb hazai 
intézménye, országos hálózat. A szervezetnek 34 tagegyesülete van. Az állami támogatást a 
tagszervezetek működési kiadásaira fordítják. A TIT szervezetek kulturális, közművelődési, 
felnőttképzési tevékenységük keretében ismeretterjesztő előadásokat, előadás-sorozatokat, 
klubokat, szakköröket, nyári egyetemeket, tehetséggondozó versenyeket működtetnek, kiemelkedő 
szerepük van az anyanyelvi és csillagászati ismeretterjesztésben, tudományos fesztiválok, 
kiállítások szervezésében és az idegennyelvi oktatásban. A TIT egyesületek szerepet vállalnak a 
szakmai és közhasznú ismeretek oktatásában, a kulturális szakemberek és a pedagógusok szakmai 
továbbképzésében. A TIT ezeken túl tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat (Élet és Tudomány, 
Természet Világa, Valóság) ad ki, intézményeket (TIT Budapesti Planetárium, Uránia 
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Csillagvizsgáló) tart fenn, a tudományok népszerűsítésében betöltött szerepe miatt 
tudománypolitikai szempontból is jelentőséggel bír, a helyi egyesületek az ismeretközvetítő 
értelmiség multidiszciplináris fórumai. 

 

20/30/23/6  Rákóczi Szövetség támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     50,0                           -                          50,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     50,0                           -                          50,0    

A Rákóczi Szövetség az elmúlt közel három évtizedben sokrétű tevékenységgel támogatta a külhoni 
magyar közösségek megmaradásért folytatott küzdelmét. A Kárpát-medence szerte 438 
tagszervezettel rendelkező Szövetség évtizedek óta figyelemre méltó eredményekkel bonyolítja az 
óvodás- és iskolakezdő-korú gyerekeket érintő, és a magyar identitás megőrzése tekintetében 
kiemelkedő jelentőségű Beiratkozási Programot. Működésük támogatása fontos nemzeti érdek. 
 

20/30/24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervetek 
20/30/24/1 Magyar Vöröskereszt támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   100,1                           -                        100,1    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   100,1                           -                        100,1    
 

Az előirányzat a szervezet kiemelt központi és koordinációs feladatainak ellátására és 
működtetésére, nemzetközi kapcsolattartásra, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok 
ellátására, működtetésére szolgál az alábbiak szerint: 

– képzési tevékenységek, 
– a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának fejlesztése, programjainak támogatása (országos 

találkozó, országos HIV/AIDS prevenciós verseny megrendezése, ifjúsági önkéntesek 
oktatása), 
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– nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli Európai Unió Irodával, 
– nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel, 
– véradásszervezés az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött Együttműködési Megállapodás 

alapján, 
– elsősegély nyújtási programban részvétel (közúti járművezető jelöltek vizsgáztatása, Országos 

Elsősegélynyújtó Verseny megrendezése, az elsősegélynyújtás Világnap megszervezése, 
lebonyolítása, stb.), 

– szociális programok szervezése (pl. családvédelmi programok, kirándulások, táborok, „Együtt 
a jövőért” program), 

– katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi országok özön- és árvíz, valamint a hazai belvíz 
okozta katasztrófák károsultjainak megsegítése). 

A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben 
meghatározott, az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a „Stratégia 2010.-2020.” 
célkitűzései határozzák meg. 

 

20/30/24/2 Magyar Rákellenes Liga támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     30,0                           -                          30,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     30,0                           -                          30,0    
 

A Magyar Rákellenes Liga több mint húsz éve szolgálja az egészség megőrzését, a daganatos 
betegség megelőzését, a gyógyítást. A Liga közel ötezer tagja negyvenegy alapszervezetében 
országszerte felvilágosító, tájékoztató programokat szervez, mozgósítva a gyerekektől az idősekig 
mindenkit. Az onkológiai központok mellett működő segítő szolgálatok fogadják a daganatos 
betegeket és hozzátartozóikat, pontszerző továbbképzéseket szerveznek az alapellátás orvosainak a 
rákgyógyítás és diagnosztika határterületeiről. A Lelkisegély vonalon képzett önkéntesek várják a 
segítségre, vagy csak meghallgatásra váró emberek hívását. 

A Liga tevékenysége során – többek között – elkötelezett civilek bevonásával hirdeti az egészség 
fontosságát, nehezen megközelíthető régiókba szűrőbuszokat indít, valamint betegklubokat szervez 
a rákkal küzdők számára. Akkreditált továbbképzések szervezésével ezen felül elősegíti a 
háziorvosok, szakorvosok, ápolók folyamatos szakmai fejlődését, illetve a beteg-orvos közötti 
bizalmi viszony erősítését, közvetítő szerepet játszva a betegjogok maradéktalan érvényesülése 
érdekében. Az előirányzat biztosítja a Liga feladatainak megvalósítását. 
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20/30/24/3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     51,3                           -                          51,3    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     51,3                           -                          51,3    
 

A támogatás célja az egészségügy területén működő társadalmi, civil és nonprofit szervezetek 
betegségmegelőző, prevenciós tevékenységének elősegítése, egészségpolitikai célú szakmai 
munkájának támogatása, fejlesztése. A tervezett programok között szerepel a Gézengúz Alapítvány 
a Születési Károsultakért működési támogatása, a Szervdonációs és Transzplantációs Európa és 
Világnap megrendezésének támogatása, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület 
munkájának segítése, és egyéb egészségpolitikai célú szakmai programok finanszírozása. 

 

20/30/24/4 Magyar ILCO Szövetség támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     30,0                           -                          30,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -   
2017. évi javasolt előirányzat                     30,0                           -                          30,0    
 

A Magyar ILCO Szövetség a bélkivezetéssel élő emberek önszerveződő, önsegítő, nonprofit jellegű 
szerveződése. A Szövetség 37 szervezete segítségével a döntően vastagbélrákkal megoperált felnőtt, 
fiatal, illetve gyermek sztómások szakszerű lelki és fizikai utógondozásban részesülnek, amelynek 
részét képezi a családba, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése is. 

A szervezet a támogatás segítségével a sztómával élők utógondozását, rehabilitációját látja el, 
javítja a sztómás emberek életminőségét, illetve sorstársi beteglátogatásokat, konferenciákat, 
kiállításokat szervez, amelyek célja a colorectalis daganatos betegségek megelőzésére, korai 
felismerésére történő figyelemfelhívás. Emellett rendszeresen szerveznek rehabilitációs 
kirándulásokat, valamint gyermekek részére nyári táborokat. Önkéntes segítő sorstársi szolgálatot 
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működtetnek, továbbá gyógyászati segédeszközöket adományoznak a rászorulók részére. Az 
előirányzat a Szövetség feladatainak megvalósítását szolgálja. 

 

20/30/24/5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     20,0                           -                          20,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     20,0                           -                          20,0    
 

A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat, illetve a hálózatot jogi személyként képviselő Magyar 
Gyermekonkológiai Hálózat - Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága 
1971 óta működteti a gyermekkori daganatos betegségek kiindulására, kiterjedésre és szövettani 
típusára, prognosztikai faktoraira, a kezelés módjára és eredményességére, illetve a beteg további 
sorsára, késői utánkövetésére vonatkozó adatokat összegző Gyermektumor Regisztert. A Regiszter 
alapításával Magyarország messze megelőzte korát, ilyen regiszterek annak idején még alig 
működtek Európában. A daganatos betegekkel foglalkozó nemzetközi szakmai szervezetet, a SIOP 
Europe (European Society of PediatricOncology) által kidolgozott irányelvek szerint minden EU 
tagállamban alapvető feltétel a Gyermektumor Regiszter működtetése, amelyet Magyarország 
immár 40 éve teljesít. A Gyermektumor Regiszter létesítésére és fenntartására vonatkozó törvényi 
előírásoknak megfelelően a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat működteti a Regisztert. Az 
előirányzat a Regiszter működtetésének kiadásait biztosítja. 

 

20/30/24/6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     20,0                           -                          20,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     20,0                           -                          20,0    
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A Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona több mint 20 éves megalakulása óta a 
gondozottak családközpontú, komplex pszichoterápiájára, illetve rehabilitációjára törekszik.  

A Rehabilitációs Otthon olyan családsegítő lelki gondozást végző civil szervezet, amely a speciális 
egészségügyi problémákkal sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gondozását sokoldalúan 
igyekszik megvalósítani. 

Az Otthon célkitűzése a testi-lelki megerősítésen, remény-nyújtáson túl a beteg kreativitásának 
ösztönzése, és a szociális beilleszkedés minden oldalú támogatása. 

Hazai körülmények között más intézményben nincs lehetőség krónikusan beteg gyermekek 
tervszerű rehabilitációjára. 

Az Otthonba irányított felnőtt daganatklubok tagjainak magas százaléka még gyermeket nevel, tehát 
rehabilitációjuk nem csak humánus követelmény, hanem gazdasági érdek is. 

Az előirányzat biztosítja az Otthon modell értékű, szakmai műhelyteremtő munkájának további 
fenntartását. 

 

20/30/24/7 Rákbetegek Országos Szövetsége 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     20,0                           -                          20,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     20,0                           -                          20,0    
 

A szervezet klubjai országos kiterjedtséggel olyan közfeladatokat látnak el a rákbetegek, a 
hozzátartozóik és a lakosság körében, amelyek hiányzó szolgáltatások pótlását jelentik az 
egészségügyi, a szociális ellátás és a társadalmi rehabilitáció, sőt a megelőzés területein. A 
legszélesebben értelmezve, az állami és az önkormányzati népegészségügyi célok megvalósítását 
segítik. Mindennek következtében a társadalomban nő a rákbetegek emberi méltóságának tisztelete, 
a humánum, a szolidaritás, a segítés/önsegítés, a kölcsönös segítségnyújtás, az önkéntesség és a 
betegtársak iránti felelősség vállalás. 
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20/30/25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szerveztek 
20/30/25/5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és 
esélyteremtési programok támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   149,5                           -                        149,5    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   149,5                           -                        149,5    
 

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett 
ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól. Az előirányzat a fogyatékos 
embereket, vagy segítőiket képviselő helyi, regionális, illetve országos civil szervezetek szakmai 
programjainak és a tagjaiknak, vagy a célcsoport érdekében nyújtott szolgáltatásainak 
finanszírozására nyújt fedezetet. Az említett civil szervezeti kör több ezer fogyatékos személy 
érdekképviseletét látja el.  

 

20/30/25/6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   143,3                           -                        143,3    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   143,3                           -                        143,3    
 

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett 
ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól. A szervezet támogatása magában 
foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül, a 
képviselt fogyatékos személyek részére biztosított általános jogi segítségnyújtás, a szervezet 
hagyományaihoz igazodó szakmai programok (periodika kiadása, az ún. „Könnyen érthetően” 
speciális nyelvi kifejezésmód oktatása), továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok 
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finanszírozását, amelyek az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. Az országos 
szervezet támogatásán keresztül valósul meg a helyi tagszervezetek programjainak finanszírozása 
is. 

 

20/30/25/7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   181,8                           -                        181,8    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   181,8                           -                        181,8    
 

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett 
ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól. A szervezet támogatása magában 
foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül, a 
képviselt fogyatékos személyek részére biztosított általános jogi segítségnyújtást, a célcsoport 
részére szervezett tréningek, kulturális programok, sport infrastruktúra fenntartásának, valamint a 
szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, érzékenyítő program, továbbá a szervezet 
által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az ENSZ Egyezmény valamely 
bekezdésében szerepelnek. 

 

20/30/25/8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   176,4                           -                        176,4    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -   
2017. évi javasolt előirányzat                   176,4                           -                        176,4    
 

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett 
ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól. A szervezet támogatása magában 
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foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül, a 
képviselt fogyatékos személyek részére biztosított általános jogi segítségnyújtás, személyes jogi 
tanácsadás, képzési programok, valamint a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, 
továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az ENSZ 
Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. Az országos szervezet támogatásán keresztül 
valósul meg a helyi tagszervezetek programjainak finanszírozása is, az intézményeket fenntartó 
tagszervezetek kiegészítő támogatása. 

 

20/30/25/9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   181,8                           -                        181,8    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   181,8                           -                        181,8    
 

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett 
ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól. A szervezet támogatása magában 
foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül, a 
képviselt fogyatékos személyek részére nyújtott általános jogi segítségnyújtás, segédeszközbolt 
működtetésének, hangos- és Braille könyvtár működtetésének, Braille nyomda fenntartásának, 
vakvezetőkutya-kiképző iskola fenntartásának, valamint a szervezet hagyományaihoz igazodó 
szakmai programok, továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, 
amelyek az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. Az országos szervezet 
támogatásán keresztül valósul meg a helyi tagszervezetek programjainak finanszírozása is. 
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20/30/25/10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     21,0                           -                          21,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     21,0                           -                          21,0    
 

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett 
ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól. A szervezet támogatása magában 
foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül, a 
képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi segítségnyújtás, mentálhigiénés programok, 
sportolási lehetőség biztosításának, valamint a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai 
programok, továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az 
ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. Az országos szervezet támogatásán 
keresztül valósul meg a helyi tagszervezetek programjainak finanszírozása is. 

 

20/30/25/11 Autisták Országos Szövetsége 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     55,1                           -                          55,1    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     55,1                           -                          55,1    
 

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett 
ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól. A szervezet támogatása magában 
foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül, a 
képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi segítségnyújtás, periodika kiadás, érzékenyítő 
program és a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet által 
ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az ENSZ Egyezmény valamely 
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bekezdésében szerepelnek. Az országos szervezet támogatásán keresztül valósul meg néhány helyi 
tagszervezet programjainak finanszírozása is. 

 

20/30/25/12 Siketvakok Országos Egyesülete  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     22,0                           -                          22,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     22,0                           -                          22,0    
 

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett 
ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól. A szervezet támogatása magában 
foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül, a 
képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi segítségnyújtás, érzékenyítő program, a 
szervezet hagyományaihoz igazodó egyéb szakmai programok, továbbá a szervezet által ellátott 
olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében 
szerepelnek. 

 

20/30/25/13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos 
Szövetsége  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     56,4                           -                          56,4    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
Támogatott személyek körének bővítése 20,0     20,0 
2017. évi javasolt előirányzat                     76,4                           -                          76,4    
 

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett 
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ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól. A szervezet támogatása magában 
foglalja az érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül, mentálhigiénés 
program, érzékenyítő program, a tagszervezetek, a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai 
programok, továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az 
ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. Az országos szervezet támogatásán 
keresztül valósul meg a helyi tagszervezetek programjainak finanszírozása is. 

A Szövetség csaknem két évtizede létező, országos hatáskörű nonprofit közhasznú szervezet. 
Ernyőszervezetként jelenleg 61 tagszervezetet számlál, ezeken keresztül összesen csaknem 7000 
értelmi sérült ember számára nyújt gondozást, foglalkoztatást, különböző szolgáltatásokat. A 
többletforrás révén bővíthető azon személyek köre, akik számára mindezek elérhetők. 

 

20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   610,5                           -                        610,5    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   610,5                           -                        610,5    
 

Az előirányzat terhére támogathatóak azok a szervezetek, amelyek hagyományos karitatív 
tevékenységük mellett, a szociális ellátórendszer állami feladatainak megvalósításában aktív 
szerepet vállalnak: szociális területen az ország legnagyobb intézményfenntartói, mindezek mellett 
olyan programokat és modelleket is bemutatnak, amelyek a felmerülő szociális nehézségekre, 
katasztrófa helyzetekre gyorsan reagáló, vagy innovatív megoldásokat kínálhatnak.  

 

20/30/25/23 Dévény Anna Alapítvány 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     39,6                           -                          39,6    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     39,6                           -                          39,6    
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Az Alapítvány a koraszülötten, vagy egyéb okból sérülten született gyermekek korai fejlesztésével 
foglalkozik. Korai fejlesztéssel a nem szervi károsodott gyermekeknél a gyógyulási arány 80%. Az 
előirányzat finanszírozza az Alapítvány speciális szolgáltatásait olyan korai fejlesztést igénylő 
személyek esetében, akik számára akadályt jelent a kezelések közvetlen költségeinek, vagy a 
kezelésekhez kapcsolódó járulékos költségek megtérítése. 

 

20/30/25/24 Kézenfogva Alapítvány 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     10,0                           -                          10,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     10,0                           -                          10,0    
 

Az előirányzat terhére a „Kézenfogva” Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány szerteágazó, 
hiánypótló és a legtöbb esetben modell értékű szakmai programjai személyi és tárgyi feltételei 
finanszírozása valósul meg. A számos, gyakran évek óta folytatott kisebb-nagyobb jelentőségű 
program közül a következő, kiemelt jelentőségű programok folytatódnak 2017. évben is: közösségi 
szemléletformáló program, fogyatékosságügyi antidiszkriminációs jelzőrendszeri program, a 
FECSKE modellprogram. 

 

20/30/25/25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     10,0                           -                          10,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     10,0                           -                          10,0    
 
Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett 
ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól. A szervezet támogatása magában 
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foglalja az érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán túl, az érintettek részére 
történő általános és jogi tanácsadást, nemzetközi érdekvédelmi képviseletet. 
 

20/30/25/26 Afázia Egyesület 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                       5,0                           -                            5,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                       5,0                           -                            5,0    
 

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett 
ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól. A szervezet támogatása magában 
foglalja az érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán túl, az érintettek részére 
terápiás foglalkozások biztosítását is. 

 

20/30/25/27 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                       5,0                           -                            5,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                       5,0                           -                            5,0    
 

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett 
ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól. A szervezet támogatása magában 
foglalja az érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán túl, az érintettek részére 
szervezett konferenciák és előadássorozat szervezését. 

 
 
 

1047



 
 

20/30/26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
20/30/26/2 Magyar Olimpiai Bizottság 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   372,2                           -                        372,2    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   372,2                           -                        372,2    
 

Az előirányzat biztosít támogatást a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Magyarországon 
működő nemzetközi sportszövetségek és -szervezetek szakmai programjaihoz és feladataihoz, 
valamint az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeihez. A MOB Iroda összesen 
1 500 db támogatási szerződést kezel, koordinálja az olimpiai felkészülést és ellátja az Stv.-ben és 
az Alapszabályában meghatározott feladatokat. 

Az előirányzat a Magyar Olimpiai Bizottság részére biztosított egyedi támogatás keretében kerül 
felhasználásra. Az előirányzat tervezésekor az Stv. és az EMMI rendelet került figyelembevételre. 
 

 

20/30/27 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi 
programok támogatása 
20/30/27/1 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása 

                                                                                           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     85,0                           -                          85,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     85,0                           -                          85,0    
 
Az előirányzat szolgál fedezetül az 1672/2006/EK Határozat alapján életre hívott PROGRESS 
közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007-2013) utódaként létrejött Jogok, 
egyenlőség és polgárság program (Rights, Equality and Citizenship - REC) pályázatain történő 
induláshoz szükséges hazai önrész, a programkezdethez szükséges előleg és az ÁFA biztosításához. 
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Az Esélyteremtés területén a Jogok, egyenlőség és polgárság program (Rights, Equality and 
Citizenship - REC) pályázatain az alábbi tevékenységekre lehet pályázni: 
- képzési tevékenységek (személyzeti csereprogramok, workshopok, képzési modulok 

fejlesztése); 
- kölcsönös tanulási, együttműködési tevékenységek, jó gyakorlatok cseréje, szakértői 

értékelési mechanizmusok, informatikai eszközrendszer fejlesztése; 
- figyelemfelhívó tevékenységek, információ terjesztése, konferenciák szervezése; 
- fő érdekelt szereplők támogatása (kulcs európai, nem kormányzati szervezetek és hálózatok, a 

közösségi jognak érvényt szerző tagállami hatóságok); 
- elemzési tevékenységek (tanulmányok, adatgyűjtés, közös módszertanok fejlesztése, 

indikátorok, kérdőívek, ismertető anyagok előkészítése). 
 
Az előirányzat biztosít forrást egyéb esélyteremtési és önkéntes, továbbá a kapcsolati erőszak 
visszaszorításával összefüggő szakmapolitikai feladatok ellátására is. Utóbbi keretében biztosítja a 
Közép-Magyarországi régióban létrehozandó kríziskezelő ambulancia működtetését. 
 

20/35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                       2,0                          2,0                           -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                       2,0                          2,0                           -      
 
Az előirányzat a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról 
szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szerinti támogatás fedezetéül szolgált, amely támogatási 
forma 2011. augusztus 31-ével kivezetésre került a szociális ellátórendszerből.  
A lakossági gázár- és távhőtámogatás megszűnését követően a rendszer lezárásából fakadó 
költségekre 2018. január 5-éig kell költségvetési forrást biztosítani. 
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20/39 Szociális foglalkoztatás támogatása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                2 129,0                           -                     2 129,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás - - - 
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
/átadott feladat -                        -      - 
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                2 129,0                           -                     2 129,0    
 
A szociális foglalkoztatás esetében a Szoc.tv. által 2006. évben bevezetett és a szociális 
foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglakoztatást támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) 
Korm. rendelet alapján szabályozott szociális foglalkoztatás valósul meg. Ez biztosítja, hogy a 
szociális intézményekben ellátott – sérült és hátrányos helyzetű (fogyatékos, hajléktalan, 
pszichiátriai, szenvedélybeteg) – személyek foglalkoztatása biztosított legyen. 
 
 
20/46 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   180,0                           -                        180,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                     61,4                           -                          61,4    

- XI. Miniszterelnökség fejezet                     61,4                          61,4    
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   241,4                           -                        241,4    
 
 Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson többek között, a megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatása érdekében a munkáltatói érzékenyítésre, az akkreditált rehabilitációs 
foglalkoztatókkal, és azok szakmai szervezeteivel a szakmai egyeztetések lebonyolítására.  
Különféle egyéb programok, intézkedések költségvetési fedezetéül szolgál, amelyek indirekt módon 
segítik elő a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását, annak ösztönzésével. 
- Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés, amelyre azon munkáltatók pályázhatnak, amelyek 

vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik a fogyatékossággal élő emberek toborzásával, 
foglalkoztatásával, megtartásával kapcsolatos gyakorlatukat; 
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- Segítő Vásárlás Program, amely a megváltozott munkaképességűek által előállított termékek 
előállítását népszerűsíti, ill. azok megvásárlására ösztönöz;  

- területi közigazgatási szinten a helyi önkormányzatok, civil, ill. szakmai szervezetek, 
munkáltatók közötti jobb együttműködés előmozdítását támogató programok szervezése; 

- a TÁMOP 5.3.8 projekt keretében létrejött értékek, amelyek az Országos Fogyatékosságügyi 
Programban is meghatározott célok megvalósítását szolgálják közvetlen módon. 

- A Jobb Velünk a Világ rendezvény támogatása, ami eredetileg egy fogyatékossággal élő 
fiatalok és civil szerveződések által életre hívott, általuk megszervezett program. Bizonyítja, 
hogy a hátrányban élők és a sérültek is képesek arra, hogy jó példát mutassanak a társadalom 
minden tagjának. 

A fejezeti kezelésű előirányzat esetében történt átrendezést a lebonyolítói díj visszarendezése 
indokolja.  

 

20/47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása  
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat              34 313,5                           -                   34 313,5    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat              34 313,5                           -                   34 313,5    
 
A rehabilitációs célú foglalkoztatásra biztosított költségvetési előirányzat felhasználható bér és 
járulékainak, a foglalkoztatáshoz szorosan kapcsolódó többletköltségek, képzés valamint 
munkahelyteremtés támogatására. 
 
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet szabályozza a nyújtható 
támogatást. A rehabilitációs célú foglalkoztatásra biztosított költségvetési előirányzat 
felhasználható bér és járulék, illetve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó többletköltségek támogatására. 
Jogszabályban rögzített támogatási forma több mint 30 ezer fő foglalkoztatást biztosítja. 
A támogatással kapcsolatos feladatok ellátását az NRSZH végzi, szükség esetén új lebonyolító 
kiválasztása 2016. év II. félévében történik meg. 
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20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     26,3                           -                          26,3    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     26,3                           -                          26,3    
 
A fejezeti kezelésű előirányzat biztosít fedezetet a Magyar Államkincstár felé az ágazati feladatok 
támogatás utalásának kincstári díjaira, továbbá a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi 
CXVI. törvény szerinti kötelezettségekre. 
 

20/50 Kulturális szakmai feladatok támogatása 
20/50/1 Magyar Állami Operaház – Eiffel Bázis 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                4 000,0                           -                     4 000,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások  -  416,3                           -      -  416,3    

- egyéb változás -  416,3   -  416,3    
Többlet (jogcímenként) -                        -      - 
2017. évi javasolt előirányzat                3 583,7                           -                     3 583,7    
 

A Kormány 1829/2014. (XII. 23.) számú határozatában rögzített döntése szerint egyetért a Magyar 
Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásával és azzal, 
hogy annak elhelyezése, valamint az ahhoz szükséges beruházási tevékenység a Budapest X. 
kerület, belterület 38920 helyrajzi számú, természetben a Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. 
szám alatt található ingatlanon valósuljon meg 2015 és 2018 között. Az Eiffel-csarnok 
létrehozatalával egy 1886-ban épült ipari műemléki épület ad helyet az Opera gyártó-, raktár- és 
próbacentrumának, ahol egy új játszóhely is kialakulhat. A felújítás dinamizálja a fejlesztésre váró 
X. kerületi, jelenleg barnamezős városrészt, ahol a komoly városképi, építészeti értékkel is bíró 
ipari műemlék található. Az 1829/2014. (XII. 23.) Korm. határozatnak és az 1555/2015. (VIII. 7.) 
Korm. határozatnak megfelelően az előirányzat támogatást biztosít az Eiffel Bázis kialakításának 
2017. évi kiadásaihoz. 
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20/50/2 Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                7 000,0                           -                     7 000,0    

- A beruházáshoz szükséges 
támogatási többlet                7 000,0                     7 000,0    
2017. évi javasolt előirányzat                7 000,0                           -                     7 000,0    
 
A Magyar Állami Operaház hazánk egyetlen operai és klasszikus balett tagozattal is rendelkező 
előadó-művészeti intézménye. Az Operaház Andrássy úti épülete, az Ybl palota Magyarország 
egyik legértékesebb, emblematikus műemléke évente félmilliónál több látogatót fogad, utolsó 
felújítása 1980-84 között zajlott. Az előirányzat biztosít forrást az Andrássy úti épület felújítására és 
az intézményhez méltó, korszerű technikai feltételek biztosítására. 
 

20/50/3 Emlékpont Központ támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     22,0                           -                          22,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     22,0                           -                          22,0    
 

Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum által működtetett Emlékpont 
kiállítóhely működtetésére és szakmai feladatainak ellátására szolgál. 
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20/50/4 Modern Opera beruházása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                1 000,0                           -                     1 000,0    

- Beruházáshoz kapcsolódó 
támogatási többlet                1 000,0                     1 000,0    
2017. évi javasolt előirányzat                1 000,0                           -                     1 000,0    
 

A Modern Opera beruházása OPERA-X néven egy 700 fő befogadó képességű, stagione (befogadó) 
rendszerben működő, társulat nélküli operaház létrehozására irányul. 
Az OPERA-X állami támogatással a Budapesti Music Center beruházásában valósul meg. 

Tartalmát tekintve a nagy múltú Magyar Állami Operaház és Erkel Színház repertoárjától eltérően a 
kortárs és barokk operaelőadásoknak biztosítana nemzetközi színvonalú befogadó teret. 

 

20/50/7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat              12 834,4                           -                   12 834,4    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                4 625,0                           -                     4 625,0    
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
/átadott feladat                4 625,0                           -                     4 625,0    

- 11. cím Közgyűjtemények - 
Néprajzi Múzeum                       5,0                            5,0    

- 11. cím Közgyűjtemények - 
Szépművészeti Múzeum                4 620,0                     4 620,0    
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)              15 172,7                           -                   15 172,7    

- A beruházás 2017. évi ütemének 
támogatási többlete              15 172,7                   15 172,7    
2017. évi javasolt előirányzat              32 632,1                           -                   32 632,1    
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Az előirányzat biztosítja a Liget Budapest projekt megvalósítása időarányos feladatainak fedezetét. 
(A Liget projekt megvalósítására a 11. címen további 1 660,0 millió forint, míg a 20/50/8 A 
Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása fejezeti kezelésű előirányzaton további 3500 millió 
forint került elkülönítésre.) A Néprajzi Múzeum és a Szépművészeti Múzeum esetében a 
megvalósítás tervezett ütemezésére figyelemmel a 2017. évi forrásigény a 2016. évben 
rendelkezésre álló forráshoz képest csökkent, az így felszabaduló támogatás átrendezésre került a 
fejezeti kezelésű előirányzatra. 

A 2016. évi előkészítési és bontási munkálatok után 2017-ben folytatódik a Szépművészeti 
Múzeum Román csarnokának rekonstrukciója, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum eredeti 
épületének helyreállítása, valamint az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ és a 
Magyar Zene Háza kivitelezése, emellett várhatóan megkezdődnek a Néprajzi Múzeum és az Új 
Nemzeti Galéria kivitelezési munkái.  

 

20/50/8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                3 500,0                           -                     3 500,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                3 500,0                           -                     3 500,0    
 

A Fővárosi Nagycirkusz jelenlegi helyszínéről történő áthelyezése a Fővárosi Állat- és Növénykert 
Pannon Park beruházása miatt szükséges. A Fővárosi Nagycirkusz megújítási programja egy 
helyszínen valósítja meg az európai léptékű előadó-művészeti és cirkuszművészeti központot, a 
klasszikus és modern kortárs cirkuszt, valamint a korszerű oktatási bázist. A fejezeti kezelésű 
előirányzat  e kiemelt fejlesztési cél előkészítését, illetve megvalósítását szolgálja. 
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20/50/9 A Budai Vigadó felújításának támogatása 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                2 478,5                           -                     2 478,5    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások  -                           -      -    
Többlet (jogcímenként) 297,3                        -      297,3 

- A Budai Vigadó épülete 
felújításának 2017. évi többletforrása 297,3   297,3 
2017. évi javasolt előirányzat                2 775,8                           -                     2 775,8    
 

A Budai Vigadó épületében működő Hagyományok Háza összetett feladatainak korszerű ellátása 
csak az intézmény szervezeti egységei épületen belüli elhelyezésének és működésének 
újragondolásával, az épület ennek megfelelő átalakításával, korszerűsítésével, rekonstrukciójával 
oldható meg. A Budai Vigadó történeti jelentősége, műemlék jellege és általánosan leromlott állaga 
egyaránt teljes körű felújítást tett indokolttá.  

Az előirányzat az 1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozat alapján a Budai Vigadó felújítása 
érdekében szükséges forrásokat biztosítja.  

 

20/50/10 Makovecz Imre Pályázati Alap 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                1 400,0                           -                     1 400,0    

- Makovecz Imre életművének 
gondozása (projektek)                1 400,0                     1 400,0    
2017. évi javasolt előirányzat                1 400,0                           -                     1 400,0    
 

A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a 
Makovecz Imre életművét képező tervek megvalósítása és épületek felújítása érdekében létrehozta a 
Makovecz Imre Pályázati Alapot (a továbbiakban: MIPA). A MIPÁ-val kapcsolatos feladatok 
koordinálása érdekében – a Miniszterelnökség vezetésével – tárcaközi munkacsoport működik, 
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amelynek munkájában a Korm. határozat 11.) pontja értelmében számos nem kormányzati szervezet 
is részt vesz. Az előirányzat célja a MIPA forrásainak terhére megszülető egyedi, illetve pályázati 
döntésekből eredő építések és felújítások finanszírozásának biztosítása.  

 

20/51 Fejezeti általános tartalék 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 020,5                           -                     1 020,5    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                   170,8                           -                        170,8    

- 18. cím Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ                   170,8                        170,8    
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   927,6                           -                        927,6    

- 2017. évi Nemzetközi Tenisztornák 
magyarországi megrendezése (ITF, 
WTA, ATP)                   927,6                        927,6    
2017. évi javasolt előirányzat                2 118,9                           -                     2 118,9    
 

A Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat az év közben jelentkező, előre nem látható 
feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezetére szolgál. 

 

20/54 Nemzeti Együttműködési Alap 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                4 896,4                           -                     4 896,4    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   370,7                           -                        370,7    

- Törvényi determináció                   370,7                        370,7    
2017. évi javasolt előirányzat                5 267,1                           -                     5 267,1    
 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 63. § 
(2) bekezdés b) pontja szerint a miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való 
felelőssége keretében ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének 
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fejlesztését célzó feladatokat. A feladat végrehajtását szolgáló költségvetési források a Nemzeti 
Együttműködési Alapban kerülnek megtervezésre. 

A Nemzeti Együttműködési Alap forrása biztosít fedezetet az Alap testületei (Tanács és 
kollégiumok) által kialakított pályázati rendszeren keresztül civil szervezetek működését és szakmai 
programjaik megvalósítását célzó pályázatokra. 

Az előirányzat a Civil tv. alapján a civil szervezetek támogatásához, a civil szervezetek működési 
alapjainak megteremtéséhez, társadalmilag hasznos és közösségteremtő tevékenységük 
elismeréséhez, közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük támogatásához biztosít fedezetet. 

Az Alap terhére a pályázati kiírások kedvezményezettjeinek támogatása, az egyedi kérelmek 
támogatása, a civil információs centrumok működésének támogatása és a kezelői feladatok ellátása 
finanszírozható. A Nemzeti Együttműködési Alap kezelését az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
látja el.  

Az előirányzat a Civil tv. 58. § (5) bekezdés alapján került megállapításra, amely szerint az 
előirányzat tárgyévi költségvetési támogatása megegyezik az adott költségvetési évet megelőző 
második évben az Szftv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezetteknek felajánlható és 
az Szftv. alapján adózói rendelkezéseknek megfelelően az adott költségvetési évet megelőző 
második évben (jelen esetben 2015-ben) az Szftv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
kedvezményezetteknek ténylegesen kiutalt összeg különbségével. 

 

20/55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
20/55/1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési 
intézmények, kulturális programok) 
20/55/1/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                2 891,5                           -                     2 891,5    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                     26,1                           -                          26,1    

- Törvényi determináció                      26,1                          26,1    
2017. évi javasolt előirányzat                2 917,6                           -                     2 917,6    
 

Az előirányzat az Eftv. 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó 
intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó 
minősített kutatók illetménykiegészítésére, eszközbeszerzésre, az egyházi közművelődési 
intézmények általános működtetésére, valamint a szorosan ehhez kapcsolódó beruházásokra, 
felújításokra és fejlesztésekre biztosít fedezetet. Az előirányzat felhasználásáról és az elszámolás 
módjáról a minisztérium támogatói okirat keretében rendelkezik. A keretösszeg negyedéves 
bontásban kerül kiutalásra. A támogatás normatív elemeit az egyházi elismerésről és az egyházi jogi 
személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. 
rendelet szabályozza. 
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Az előirányzat összege az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a 
Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, 
valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás 
módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény 3. cikke alapján 
került megállapításra, amely szerint a támogatás összegét évente a költségvetési törvény tervezése 
során ismert átlagos fogyasztói árindex tervezett mértékével valorizálni szükséges. 

 

20/55/2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása 
20/55/2/1 Hittanoktatás támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                3 100,0                           -                     3 100,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                3 100,0                           -                     3 100,0    
 

Az Ehtv. alapján az egyházi jogi személy az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi 
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben és az állam vagy az országos 
nemzetiségi önkormányzat által fenntartott felsőoktatási intézményben – törvényben meghatározott 
módon – hitéleti oktatást szervezhet. A hitéleti oktatás költségeit – törvény, illetve a bevett 
egyházzal kötött megállapodás alapján – az állam biztosítja. 

Az Nkt. alapján az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott 
nevelési-oktatási intézményben a szülő, tanuló kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai 
foglalkozások részét képező hitoktatást (a továbbiakban: fakultatív hitoktatás) egyházi jogi személy 
szervezhet. 

A fakultatív hitoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet 
figyelembe véve – a nyitvatartási időn belül, de nevelési időnek nem minősülő időkeretben –, az 
iskolában a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez, a kollégiumban pedig a kollégiumi 
foglalkozások rendjéhez illeszkedően szervezhető. 

A hittanoktatás támogatása előzetes igényfelmérést követően az egyházi elismerésről és az egyházi 
jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. 
rendelet, illetve az egyházi céltámogatások sajátos szabályairól rendelkező 
58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet alapján támogatói okirat keretében kerül meghatározásra az 
adott bevett egyház tekintetében. 
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20/55/3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                8 844,0                           -                     8 844,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                8 844,0                           -                     8 844,0    
 

Az Eftv. 4. §-a értelmében a bevett egyházak jogosultak az Szftv.-ben meghatározottak szerint a 
rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy 
százalékára. Az Eftv. 4. § (2)  bekezdése biztosítja, hogy a bevett egyházakat megillető összeget – a 
jogszabályban meghatározott kritériumok alapján – ki kell egészíteni. 

A támogatás (felajánlás és annak kiegészítése) az Ehtv. meghatározása szerinti, 2012. január 1-jétől 
bevett egyházként működő szervezetek részére kerül átutalásra. 

 

20/55/4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat              17 580,0                           -                   17 580,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   140,0                           -                        140,0    

- Törvényi determináció                   140,0                        140,0    
2017. évi javasolt előirányzat              17 720,0                           -                   17 720,0    
 

Az Eftv. 3. §-a alapján, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi 
XXXII. törvény hatálya alá tartozó, az egyház által nem természetben visszakért, számára át nem 
adott, vagy a 2. § (4) bekezdése szerint nem rendezett egyházi ingatlanokra vonatkozó pénzbeli 
igény közös megegyezés esetében járadék forrásává alakítható, amely az egyház hitéleti és közcélú 
tevékenységének finanszírozására használható fel. Vagyis azon egyházak, amelyek egykori 
ingatlanjaik természetbeni igényléséről járadék ellenében, közös megegyezéssel, a Kormánnyal 
kötött megállapodásokban lemondtak, ún. ingatlanjáradékban részesülnek. A katolikus, református, 
evangélikus, baptista egyházak, zsidó hitközségek, valamint a budai szerb ortodox egyházmegye 
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kiemelt közfeladat átvállalásai miatt ún. kiegészítő járadékra is jogosultak, amelynek fedezetét az 
előirányzat biztosítja.  

Az előirányzat összege a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház 
magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány 
vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 1999. évi LXX. törvény II. Fejezet 2. cikke alapján került megállapításra (a 
támogatás összegét évente valorizálni szükséges). 

 

20/55/5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 
20/55/5/1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótléka - Bevett egyházak 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 930,0                           -                     1 930,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                1 930,0                           -                     1 930,0    
 

Az előirányzat fedezetet biztosít az 5 000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek jövedelempótlékára, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat 
és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában 
álló lezárt zsidó temetők, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának 
támogatására. Az 1138/2001. (XII. 26.), az 1140/2001. (XII. 26.), valamint az 1039/2002. 
(IV. 19.) Korm. határozatok rendelkeztek 10 magyarországi egyház esetében a megállapodások 
megkötéséről.  

A felhasználás során az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és 
működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet, illetve az egyházi 
céltámogatások sajátos szabályairól rendelkező 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet vonatkozó 
rendelkezései kerülnek figyelembevételre. 

A jövedelempótlék a hitéleti támogatási célon túl hozzájárul a kistelepülések megtartó erejének 
megőrzéséhez. 
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20/55/5/4 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és 
annak belső egyházi jogi személye 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   420,0                           -                        420,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   420,0                           -                        420,0    
 

Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben magyar nyelven 
szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatására, valamint a nemzetmegtartó tevékenységük 
kiegészítő támogatására. A 2172/2004. (VII. 12.) Korm. határozat rendelkezik 12 egyházi jogi 
személy esetében a megállapodások megkötéséről.  

A felhasználás során az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és 
működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet, illetve az egyházi 
céltámogatások sajátos szabályairól rendelkező 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet vonatkozó 
rendelkezései kerülnek figyelembevételre.  

A határon túli magyar gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
támogatása, a hitéleti támogatási célon túl hozzájárul a határon túli magyarság asszimilációjának 
csökkentéséhez, a szórványban élő magyarság megőrzéséhez. 

 

20/55/7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 400,0                           -                     1 400,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                     50,0                           -                          50,0    

- Megkezdett programok befejezése, 
további beruházások többlete                     50,0                          50,0    
2017. évi javasolt előirányzat                1 450,0                           -                     1 450,0    
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Az előirányzat az Eftv.7. § (1) bekezdése alapján az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok 
állagmegóvási, felújítási valamint egyházi fenntartású, hitéleti, illetve közfeladatokat ellátó 
intézmények beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít 
támogatást. Az egyes támogatási összegek az egyházak által megtett javaslatok feldolgozása után, 
illetve támogatói döntést követően, támogatási szerződés keretében kerülnek átadásra egyházi jogi 
személyek, illetve határon túli egyházi szervezetek részére, a projekt jellegétől függően támogatási 
előleg vagy utófinanszírozás formájában.  
A megemelt forrásösszeg a megkezdett programok befejezhetőségét és az eddig támogatásban nem 
részesült beruházások bővítését célozza. 

 

20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   650,0                           -                        650,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                3 160,0                           -                     3 160,0    

- Magyar Görögkatolikus Metropólia                   390,0                        390,0    
- Kunszentmiklósi Baksay Sándor 

Református Gimnázium és Általános 
Iskola felújítása és korszerűsítése                   220,0                        220,0    

- Regnum Ház, Bakács téri templom 
fejlesztése, VII. kerületi Oltári Szentség 
Plébánia, IX. kerületi Örökimádás 
templom, esztergomi Szent Anna 
templom, esztergomi Vitéz János 
Kollégium, budapesti gazdagréti Szent 
Angyalok templom befejezése 

               2 550,0                     2 550,0    
2017. évi javasolt előirányzat                3 810,0                           -                     3 810,0    
 

Az előirányzat célja a közösségépítést szolgáló egyházi rendezvények, valamint kulturális, oktatási 
és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások támogatása.  

Az előirányzatból támogathatóak egyházi zenei és színházi rendezvények, táborok, kiállítások, 
egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a hitélethez kapcsolódó 
képző- és alkotóművészeti pályázatok, tematikus konferenciák, továbbá fesztiválok, 
kórustalálkozók, kulturális csereprogramok (különös tekintettel a határon átnyúló programokra), 
vallásturisztikai programok, valamint ezek utazási, szervezési és adminisztratív költségei, illetve 
ezekhez kapcsolódó beruházások. Ehhez kapcsolódóan az írott és elektronikus sajtóban való 
megjelenés intenzívebbé tétele, a kulturális információközvetítő hálózatokban való megjelenés és 
aktív részvétel elősegítése, illetve információs felületek, adatbázisok kialakítása, működtetése is 
támogatható. 
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Támogatásban részesíthetők az egyházközségek által indított képzések, ifjúsági klubok, nyári 
táboroztatások, valamint az egyházi iskolák által nyújtott nem iskolarendszerű képzések, 
szolgáltatások (nem intézményrendszeren belüli felnőttoktatás, felnőttképzés, népfőiskola típusú 
oktató/nevelő tevékenységek, egyházi iskolák által szervezett határon túli és belüli nyári egyetemek, 
szórványban nyújtott hétvégi képzések, tanodák, családi napközik, diákkörök, hitéleti tematikájú 
vetélkedők, táborok, műhelymunkák, utazások, cserekapcsolatok) és az ezekhez kapcsolódó 
beruházások. 

Ezen előirányzat terhére kerül támogatásra a határon túli szórványban élő és ott a magyarság 
megmaradását szolgáló egyházi közösségek hitéleti tevékenysége, valamint kulturális, oktatási és 
közösségépítő programjai. A szórványban működő egyházközségek infrastruktúrájuk kiépítéséhez, 
felújításához, magyar nyelvű liturgikus és egyéb kiadványaik megjelentetéséhez, közösségi 
programjaik és projektjeik megvalósításához kaphatnak anyagi segítséget.  

Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható a hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő 
programok mentén az egyházi kezdeményezések támogatása, illetve ösztönzése, az egyházi 
karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő létesítmények, hitéleti, karitatív, 
oktató/képző/átképző központok működési költségei és kapcsolódó beruházásai. 
Az előirányzatból támogatható az egyházi kulturális, oktatási, felzárkózást segítő és közösségépítő 
programokkal szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztése is. 

Az előirányzat, jellegéből adódóan nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására is lehetőséget biztosít, így 
adott esetben az egyes rendezvények, programok technikai infrastruktúrája is támogatható.  
Az egyes támogatási összegek, az egyházak által megtett javaslatok feldolgozása után, illetve 
támogatói döntést követően, támogatási szerződés keretében kerülnek átadásra egyházi jogi 
személyek, illetve határon túli egyházi szervezetek részére, a projekt jellegétől függően támogatási 
előleg vagy utófinanszírozás formájában.  

A többletforrás biztosítja a 2017. évre a következő felújítások, beruházások finanszírozását: 
- a Magyar Görögkatolikus Metropólia megalakulásával kapcsolatos infrastruktúra kialakítása 

390,0 millió forint, 
- a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola felújítása és 

korszerűsítése 220,0 millió forint, 
- a budapesti Regnum Ház felújításának folytatása, a közösségi terek kialakítása 300,0 millió 

forint, 
- a Bakács téri templom teljes körű felújítása1,0 milliárd forint, 
- a VII. kerületi Oltári Szentség Plébánia épület átalakítása az Eucharisztikus Világkongresszus 

központ céljára 200,0 millió forint, 
- a IX. kerületi Örökimádás templom és környezete teljes felújítása 300,0 millió forint  
- az esztergomi Szent Anna templom felújításának befejezése 100,0 millió forint  
- az esztergomi Vitéz János Kollégium átalakítása II. üteme 350,0 millió forint, 
- a budapesti gazdagréti Szent Angyalok templom építésének befejezése érdekében szükséges 

300,0 millió forint összegben. 
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20/55/10 Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                2 623,0                           -                     2 623,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                2 954,0                           -                     2 954,0    

- Lakitelek Népfőiskola épületei 
rekonstrukciója és fejlesztése                2 954,0                     2 954,0    
2017. évi javasolt előirányzat                5 577,0                           -                     5 577,0    
 

Az előirányzat biztosítja az 1129/2016. (III.10.) Korm. határozat 2. pontja szerint a Lakitelek 
Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok támogatásához szükséges forrást. 

 

20/55/12 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   121,2                           -                        121,2    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -    
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   121,2                           -                        121,2    
 

Az előirányzat terhére a nem bevett egyháznak minősülő vallási közösségek – a vallási 
tevékenységet végző szervezetek – külön támogatási keretben részesülnek, amely a működésüket, 
és működésükhöz közvetlenül kapcsolódó felújítási, beruházási tevékenységük támogatását – ezzel 
a lelkiismereti és vallásszabadság jogának gyakorlását – segíti elő.  

  

1065



 
 

20/55/13 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   300,0                           -                        300,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   300,0                           -                        300,0    
 

Az előirányzat alapvető feladata a hosszú távú nemzetpolitikai stratégiai célok megvalósítása, 
melyhez e forrásból megvalósuló hitéleti és egyéb kapcsolódó egyházi feladatok, tevékenységek 
támogatása egyik kiindulópontként szolgálhatnak a továbbiakban. A több éves tapasztalat azt 
mutatja, hogy a külhoni egyházi intézmények fenntartása, mindennapi működése magyarországi 
forrás nélkül biztonságosan nem megoldható. Az előirányzat felhasználási célja figyelembe veszi, 
hogy az egyházak széleskörűen, több területre kiterjedően látnak el intézményfenntartói feladatokat, 
így a támogatás lehetőséget biztosít minden olyan intézménytípus számára, melynek támogatása a 
helyi sajátosságok okán hiányt szenved, és ez a határon túli magyarság asszimilációjának 
csökkentéséhez, a szórványban élő magyarság megőrzéséhez hozzájárulhat. 

Az előirányzat lehetőséget biztosít a külhoni egyházak hitéleti és közfeladatokban való 
szerepvállalásának segítésére, ezen belül is kiemelten a nemzetmegtartó tevékenységükkel szorosan 
összefüggő infrastruktúra-fejlesztésre, nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására, esetenként az 
intézmények által szervezett rendezvények, programok, illetve azok technikai infrastruktúrája 
támogatására. 

 

20/55/14 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 720,0                           -                     1 720,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                1 720,0                           -                     1 720,0    
 

Az egyes bevett egyházak hitéleti tevékenységének kiegészítő támogatása az Ehtv., illetve Eftv. 
rendelkezéseinek figyelembevételével, támogatói okirattal kerülnek megállapításra és egyösszegű 
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előlegként kifizetésre. Az előirányzat a 2016. évi támogatási céllal megegyezően, a fentiek szerint 
biztosítja az egyes bevett egyházak hitéleti tevékenységének zavartalan ellátásához szükséges 
kiegészítő támogatást. 

 

20/55/16 A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
rekonstrukciója 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   600,0                           -                        600,0    

- a 2017. évi beruházási ütem többlete                   600,0                        600,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   600,0                           -                        600,0    
 

Az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat 11. pontjának rendelkezése alapján a soproni Szent Orsolya 
Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója költségeinek 
támogatására szolgáló forrás. 

 

20/55/21 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   200,0                           -                        200,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   200,0                           -                        200,0    
 

Az előirányzat biztosítja az egyházi személyek hitéleti, karitatív, szociális és oktatási munkáját 
segítő eszközök beszerzésének elősegítését, különös tekintettel a mobilitás biztosításának 
támogatását. 
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20/55/22 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   550,0                           -                        550,0    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások  - - - 
Többlet (jogcímenként)                550,0                           -                     550,0    

- Reformáció Emlékbizottság 
programjainak és a Bizottság 
működésének támogatása                550,0      550,0    
2017. évi javasolt előirányzat                1 100,0                           -                     1 100,0    
 

Az előirányzat a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1780/2013. (X. 29.) Korm. 
határozat alapján a reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos programok támogatására szolgál. 

A Reformáció emlékévvel kapcsolatos tevékenységek, programok a Kormány 
1035/2015. (I. 30.) határozata alapján már a 2015. évben megkezdődtek. A 2017. évre tervezett 
feladatok a magyarországi protestantizmust bemutató, a reformáció és annak hatását megjelenítő 
ismeretterjesztő, iskolai programok, kiállítások, médiaalkotások létrehozásának támogatása; 
tematikus pályázatok meghirdetése, kiadványok megjelentetése, kiemelt beruházások 
megvalósítása, a Kárpát-medencei magyar protestáns tudományos adattár összeállítása. 

A 2017. évben is szükséges a Reformáció emlékévvel kapcsolatos tevékenységek lebonyolításának 
finanszírozása, a szakértői munka támogatása, az ehhez kapcsolódó infrastruktúra működtetése, a 
nemzetközi hálózatban való részvétel, valamint a bizottság működési feltételeinek biztosítása. 

Fontos a vidéki programok szervezésének ösztönzése, segítése. Hangsúlyos továbbá a 2017. évi 
jubileummal kapcsolatban, hogy egységes nemzetben gondolkodva a határon túli magyarság 
továbbra is bekapcsolódhasson a reformációi megemlékezésekbe, mind tudományos, mind 
művészeti, mind pedig hitéleti programokon keresztül. A megemelt forrás összeg biztosítja a 
reformáció 2017. évben esedékes évfordulójához kapcsolódó – korábbi években felvezetett –
programok és a Bizottság működésének további támogatását. 
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20/55/23 Kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont létrehozása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   302,5                           -                        302,5    

- Támogatási többlet                   302,5                        302,5    
2017. évi javasolt előirányzat                   302,5                           -                        302,5    
 

Az 1318/2014. (V. 22.) Korm. határozat 1. pontjának rendelkezése alapján a Kazincbarcikai Don 
Bosco Sportközpont létrehozása költségeinek támogatására szolgáló forrás. Az előirányzat forrást 
biztosít a megkezdett építkezés IV. ütemének megvalósításához, a beruházás befejezéséhez. 

 

20/55/24 A győri Nagyboldogasszony Bazilika rekonstrukciója 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                   500,0                           -                        500,0    

- a Bazilika rekonstrukciója                   500,0                        500,0    
2017. évi javasolt előirányzat                   500,0                           -                        500,0    
 

Az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat 11. pontjának rendelkezése alapján a győri 
Nagyboldogasszony Bazilika rekonstrukciója költségeinek támogatására, a beruházás folytatására 
szolgáló forrás. 
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20/56 Nemzetiségi támogatások 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 459,4                           -                     1 459,4    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás -  38,5                           -      -  38,5    

- 20/58/1 Bolgár Országos 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása  -   8,0      -  8,0    

- 20/58/4 Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása  -  18,5      -  18,5    

- 20/58/9 Országos Szlovák 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása  -  4,0      -  4,0    

- 20/58/12 Országos Ruszin 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása  -  8,0      -  8,0    
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                1 420,9                           -                     1 420,9    
 

Az előirányzat felhasználása kiterjed a nemzetiségi civil szervezetek működési támogatására, a 
nemzetiségi intézmények kiegészítő működési és fejlesztési támogatására, a nemzetiségi kultúra, a 
nemzetiségi nevelés és oktatás támogatására, a Nemzetiségekért Díj átadására, a Nemzetiségi 
Tanulmányi Ösztöndíj forrásigényének fedezetére, a nemzetiségi szervezetek intervenciós 
támogatására, a nem tervezhető események miatt finanszírozási nehézségekkel küzdő nemzetiségi 
önkormányzatok, nemzetiségi intézmények támogatására. Az előirányzat terhére nyújtott 
támogatások megítélésekor kiemelt prioritással jelennek meg a kisebbségi vegyes bizottságok 
jegyzőkönyveiben foglalt, a magyar fél által vállalt kötelezettségek. 

A Nemzetiségekért Díj feltételrendszerét, a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 
2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet állapítja meg. A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj szabályait a 
44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet foglalja magában. Az egyéb feladatok (civil szervezetek 
működése, kulturális kezdeményezések, nyelvi táborok és pedagógus továbbképzések támogatása) 
ellátásának jogszabályi alapját a nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény rendelkezései 
adják. 

A 20/56 Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő átcsoportosítással a 
Bolgár Kutatóintézet éves működési támogatása 8,0 millió forint, a Magyarországi Német Színház 
éves kiegészítő működési támogatására 18,5 millió forint, a Vertigo Szlovák Színház éves 
kiegészítő működési támogatására 4,0 millió forint és a Ruszin Kutatóközpont éves működési 
támogatására 8,0 millió forint kerül biztosításra.  
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20/57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                1 599,7                           -                     1 599,7    

- 20/57/1 Bolgár Országos 
Önkormányzat és Média                     55,2                          55,2    

- 20/57/2 Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata és Média                     62,9                          62,9    

- 20/57/3 Országos Horvát 
Önkormányzat és Média                   178,0                        178,0    

- 20/57/4 Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata és Média                   256,9                        256,9    

- 20/57/5 Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata és Média                   107,5                        107,5    

- 20/57/6 Országos Roma 
Önkormányzat és Média                   361,2                        361,2    

- 20/57/7 Országos Lengyel 
Önkormányzat és Média                     72,0                          72,0    

- 20/57/8 Országos Örmény 
Önkormányzat és Média                     52,5                          52,5    

- 20/57/9 Országos Szlovák 
Önkormányzat és Média                   151,0                        151,0    

- 20/57/10 Országos Szlovén 
Önkormányzat és Média                     80,0                          80,0    

- 20/57/11 Szerb Országos 
Önkormányzat és Média                   100,7                        100,7    

- 20/57/12 Országos Ruszin 
Önkormányzat és Média                     59,6                          59,6    

- 20/57/13 Ukrán Országos 
Önkormányzat és Média                     62,2                          62,2    
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                1 599,7                           -                     1 599,7    
 

Az országos nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi közfeladataik ellátására, hivatalaik 
működtetésére, valamint a nemzetiségi médiához kapcsolódó feladatok ellátására részesülnek 
működési támogatásban. 
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Az előirányzat összege a 2016. évi 20/57/1-13. fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási 
összegeinek összevonásából adódik, mely a 13 országos nemzetiségi önkormányzatok működési és 
média kiadásaira nyújt fedezetet. 

 
20/58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                   970,8                           -                        970,8    

- 20/58/1 Bolgár Országos 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása                     58,8                          58,8    

- 20/58/2 Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása                     19,5                          19,5    

- 20/58/3 Országos Horvát 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása                   104,4                        104,4    

- 20/58/4 Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása                   196,5                        196,5    

- 20/58/5 Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása                     40,8                          40,8    

- 20/58/6 Országos Roma 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása                   165,9                        165,9    

- 20/58/7 Országos Lengyel 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása                     30,8                          30,8    

- 20/58/8 Országos Örmény 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása                     27,0                          27,0    

- 20/58/9 Országos Szlovák 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása                   163,5                        163,5    

- 20/58/10 Országos Szlovén 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása                     58,4                          58,4    
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

- 20/58/11 Szerb Országos 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása                     69,2                          69,2    

- 20/58/12 Országos Ruszin 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása                     21,5                          21,5    

- 20/58/13 Ukrán Országos 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása                     14,5                          14,5    
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   970,8                           -                        970,8    
 

Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk képviselt nemzetiség kulturális 
autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhatnak létre és vehetnek át. Az 
országos nemzetiségi önkormányzatok által kizárólagosan, vagy részben működtetett nemzetiségi 
kulturális, oktatási intézmények működésének, valamint fejlesztésének támogatására, ilyen 
intézmények alapításának elősegítésére, valamint országos és/vagy regionális tevékenységű 
nemzetiségi intézmények más intézményfenntartótól való átvételének támogatására a költségvetési 
törvény több éve tartalmaz támogatási előirányzatot. Az éves költségvetési törvények közvetlenül 
az intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzatokhoz rendelik az általuk fenntartott 
intézmények működési támogatását.  

Az országos nemzetiségi önkormányzatok jelenleg összesen 78 intézményt tartanak fenn, ebből 
26 köznevelési intézmény.  

Az előirányzatok biztosítanak fedezetet az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott, 
átvett intézmények, illetve ezek kapcsán keletkezett feladatbővülés költségeire.  

Az előirányzat összege a 2016. évi 20/58/1-13. fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási 
összegeinek összevonásából és a 20/56 Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére történő átcsoportosításból adódik, mely a 13 országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények kiadásaira nyújt fedezetet. 

A 20/56. Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő átcsoportosítással a 
Bolgár Kutatóintézet éves működési támogatása 8,0 millió forint, a Magyarországi Német Színház 
éves kiegészítő működési támogatására 18,5 millió forint, a Vertigo Szlovák Színház éves 
kiegészítő működési támogatására 4,0 millió forint és a Ruszin Kutatóközpont éves működési 
támogatására 8,0 millió forint kerül biztosításra.  
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20/59 Társadalmi felzárkózást segítő programok 
20/59/4 Roma kultúra támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     52,3                           -                          52,3    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     52,3                           -                          52,3    
 

A kulturális autonómia intézményeinek támogatása, a roma identitás ápolása, annak szélesebb 
körben való megismertetése a társadalmi felzárkózás egyik kiemelt területe. Az előirányzat szolgál 
forrásul a roma kulturális szervezetek, alkotóközösségek tevékenységének, a cigány nyelv 
ápolásának, fejlesztésének, a cigányság történelmével összefüggő emlékezet és a hagyományok 
megőrzésének, a fiatalabb korosztályok számára történő átadásának, a generációk közötti párbeszéd 
erősítésének, a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése, 
közösségi programok megvalósításának támogatására. 

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás egyedi döntés alapján és pályázati úton kerül 
felhasználásra. Az előirányzat tervezésekor a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. 
végrehajtásának a 2015-2017 évekre szóló kormányzati intézkedések tervéről szóló 1672/2015. 
(IX. 22.) Korm. határozat került figyelembe vételre. 

 

20/59/5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, 
szakkollégiumok 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   436,5                           -                        436,5    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   436,5                           -                        436,5    
 

Az előirányzat felhasználási célja a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák felzárkózását és 
társadalmi-gazdasági integrációját elősegítő programok támogatása. Az előirányzat terhére olyan 
programok kerülnek támogatásra, amelyeknek célja a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 
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intézkedési tervében, a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.-ben rögzített célok 
megvalósítása, így a foglalkoztatás bővítésének előkészítése; a hátrányos helyzetűek képzése és 
környezetük felkészítése; a mélyszegénységben élők, és a romák életkörülményeinek javítását 
szolgáló programok, modellek, innovációk támogatása. Az előirányzat biztosít forrást a modell 
értékű foglalkoztatási programok támogatására. A modell értékű, komplex programok segítik a 
személyek és települések felkészítését a szociális gazdaság típusú programokban való részvételre. 
Fontos cél továbbá a fenntarthatóság és a továbbfejlesztés szempontjából a felzárkózást segítő 
programok tapasztalatainak visszacsatolása. Kormányzati kiemelt cél, hogy a közfoglalkoztatásban 
résztvevők egyre nagyobb hányada kerüljön ki a szociális gazdaságba, majd a későbbiek folyamán 
aktív munkaerő piaci eszközökkel segítve az elsődleges munkaerőpiacra, vagy váljék önfenntartóvá. 

Az előirányzat terhére kerül megvalósításra a szociális földprogram, amely a szociálisan hátrányos 
helyzetű emberek megélhetését segíti elő. A piacra jutás elősegítése céljából megvalósuló pályázati 
program keretében támogatható a konyhakerti növények termesztése, kisállattartás feltételeinek 
biztosítása, közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram biztosítása, mezőgazdasági 
termesztést végrehajtó szervezetek eszközbeszerzése.. 

A felzárkózás egyik alappillére az oktatás, és ezen területen belül kiemelten a hátrányos helyzetű 
hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása. A roma nemzetiségi oktatási 
intézmény működésének támogatását, szakkollégiumok további létrehozását és működésének 
támogatását, valamint további innovatív megoldások felkarolását és támogatását az előirányzat 
fedezi.  

Az előirányzat felhasználása részben egyedi döntés alapján, részben pályázati úton történik. 

Az előirányzat tervezése során a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 
6.) Korm. rendelet (а továbbiakban: Statútum rendelet), a Magyar Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia II. végrehajtásának a 2015-2017 évekre szóló kormányzati intézkedések 
tervéről szóló 1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozat került figyelembe vételre, továbbá a Magyar 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 
keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás 
elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat, valamint a 
Nemzeti Reform Program intézkedési terv rendelkezései kerültek figyelembe vételre. 

 

20/59/6 Felzárkózás-politika koordinációja 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     29,7                           -                          29,7    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     29,7                           -                          29,7    
 

Az előirányzat finanszírozza a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. monitoring 
rendszerének működtetését, a felzárkózási szakpolitika összehangolását szolgáló feladatokat. Az 
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Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység céljához, és az uniós 
roma keretstratégiához kapcsolódó, a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában, 
valamint a Roma Integráció Évtizede Programban vállalt feladatok, intézkedések nyomon követése, 
értékelése, monitorozása, az ehhez szükséges statisztikai és információs rendszerek fejlesztése, 
nemzetközi szakértői koordinációhoz, kommunikációhoz, a következő uniós fejlesztési időszak 
stratégiai megalapozásához kötődő szakértői feladatok ellátása. Az előirányzat felhasználása egyedi 
döntés alapján történik. 

 

20/59/7 Roma ösztöndíj programok 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                1 048,9                           -                     1 048,9    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -   
2017. évi javasolt előirányzat                1 048,9                           -                     1 048,9    
 

Az előirányzat felhasználási célja egyrészt a hátrányos helyzetű, elsősorban roma hallgatók 
tanulmányainak támogatása és az Útravaló-MACIKA esélyteremtő ösztöndíjprogram folytatásának 
támogatása. A hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók iskolai sikerességét elősegítő 
programok az általános iskola 7. évfolyamától egészen a felsőoktatásig nyújtanak ösztöndíjat és 
mentori támogatást. A program lényege, hogy a tanulót/hallgatót az általános iskolától a diplomáig 
folyamatos mentori támogatással kíséri végig. Az Útravaló Ösztöndíjprogram hozzájárul a Magyar 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.-ben, valamint a Végzettség nélküli iskolaelhagyás 
elleni középtávú stratégiában foglalt célok elérésében. Az Útravaló Ösztöndíj program több ezer 
tanulót és hallgatót - akiknek legalább ötven százaléka roma - támogat évente, és számos stratégiai 
dokumentum céljainak/indikátorainak teljesítését, és az ország versenyképességét segíti elő (a 
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.-ben, az Európa 2020 Stratégiában, a Nemzeti 
Reform Programban és az Ifjúsági Garancia Programban megfogalmazott célok).  

Az előirányzat felhasználása pályázati úton, az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. 
(VIII. 2.) Korm. rendelettel összhangban történik. 

Az előirányzat tervezése során a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II, valamint 
végrehajtásának a 2015-2017 évekre szóló kormányzati intézkedések terve, az Útravaló 
Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet, Statútum rendelet rendelkezései 
kerültek figyelembe vételre.  
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20/59/10 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                     79,2                           -                          79,2    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                     79,2                           -                          79,2    
 
2016. évben kezdte el működését a Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási 
és Kulturális Központ (a továbbiakban: Központ) és annak hálózata, amely – a TIOP 1.2.6 projekt 
alapján – uniós forrásból jött létre.  
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználása egyedi döntés alapján történik. 
A Központ feladata: 
- nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása; 
- nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak; 
- nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése és elmélyítése (zene, 

képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.); 
- tehetségkutatás, tehetséggondozás; 
- nemzetiségi/romológiai kutatási tevékenység; 
- közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai támogatása; 
- részvétel a hazai nemzetiségi kulturális rendezvények szervezésében, nemzetközi kulturális 

kapcsolatok gondozásában; 
- az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének, 

hatékonyságának elősegítése; 
- a felnőttképzés, továbbá a nem formális és informális aktivitás támogatása, eszközeinek, 

lehetőségeinek és formáinak bővítése; 
- kapcsolódás a formális oktatáshoz, felsőoktatáshoz, közoktatáshoz, gyermek- és 

ifjúságneveléshez; 
- társadalmi kohézió erősítése. 
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20/59/11 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                        -                             -                             -      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                     80,0                           -                          80,0    

- Budapesti Roma Oktatási és 
Kulturális Központ működési támogatás                     80,0                          80,0    
2017. évi javasolt előirányzat                     80,0                           -                          80,0    
 
Az előirányzat felhasználási célja a Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ (a 
továbbiakban: Központ) működési költségeihez történő hozzájárulás biztosítása.  
A Központ feladata: a cigány nyelv ápolása, továbbadása; a roma, nemzetiségi hagyományok 
megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak; a roma kultúra örökségeinek megismerése és 
elmélyítése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, roma rádió működtetése stb.); 
a roma vonatkozású színház működtetése, kortárs roma művészek bemutatása; tehetséggondozás; 
részvétel a hazai nemzetiségi kulturális rendezvények szervezésében, az egész életen át tartó 
tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának elősegítése; a 
felnőttképzés; társadalmi kohézió erősítése. 
Konkrét célok: 
- színház működtetése, új produkciók létrehozása, más művészeti csoportok produkcióinak 

befogadása, színi tanoda működtetése; 
- galéria működtetése, folyamatos kiállítások szervezése, katalógus kiadása, tehetséggondozás, 

műhelymunka; 
- roma rádió működtetése; 
- zenei-, tánc-, énekoktatás, produkciók létrehozása, bemutatása, tehetséggondozás, táncházak 

szervezése; 
- a létrejött produkciók digitalizálása; 
- roma kultúrát bemutató fesztivál szervezése; 
- roma tematikájú hazai és nemzetközi konferenciák, rendezvények szervezése. 
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20/60 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat                   882,4                           -                        882,4    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                          -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat                   882,4                           -                        882,4    
 

Az előirányzat fedezetet nyújt az egyes, a nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában működő 
nemzetiségi intézmények beruházási, felújítási, illetve e célokhoz kapcsolódó költségeinek 
támogatására, valamint pályázati önrészre.  
A nemzetiségi önkormányzatok és társulások fenntartásában mindösszesen 114 nemzetiségi 
intézmény működik, ebből 78 intézmény fenntartója országos nemzetiségi önkormányzat, 
35 intézmény fenntartója települési nemzetiségi önkormányzat, míg 1 intézmény fenntartója 
társulás. 
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás továbbá fedezetet nyújt a nemzetiségi önkormányzatok 
fenntartásában lévő intézmények, illetve az ezen intézmények nyújtotta lehetőségekkel élő 
nemzetiségiek számának növekedéséből eredő feladatellátásra, valamint a 2017. évben felmerülő, 
az európai uniós pályázatokhoz szükséges önrész biztosításának támogatására.  
 

20/63 Fejezeti stabilitási tartalék 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat              13 797,9                           -                   13 797,9    
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás                        -                             -                             -      
Egyéb változások                         -                             -                             -      
Többlet (jogcímenként)                        -                             -                             -      
2017. évi javasolt előirányzat              13 797,9                           -                   13 797,9    
 
A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (5)-(6) 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 2017. október 1-jét megelőzően nem lehet felhasználni. 
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Központi kezelésű előirányzatok 

 

XX/21/1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 

A nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében létrehozott Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 
tartalmazza a Nyugdíjbiztosítási Alapból kikerült korhatár előtti ellátásokat valamint a családi 
támogatásokat, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat, továbbá a 
különféle jogcímen adott térítések költségvetési forrásait, összesen 657 479,4 millió forintot. 

XX/21/1/1 Családi támogatások 

A családi támogatások körébe a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozást segítő 
ellátás (Gyes), a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság 
megtérítése, az életkezdési támogatás, a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, 
valamint a gyermektartásdíjak megelőlegezésének költségvetési forrása tartozik. Az egyes ellátások 
előirányzatainak tervezésénél figyelembe kellett venni, hogy az ellátások nominális értének 
fenntartásával a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermeknevelési támogatás, az életkezdési 
támogatás összege 2016-ban sem csökken. A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi 
támogatások előirányzatának kialakításakor számításba lett véve, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény keretében évente két alkalommal nyújtott természetbeni támogatás 
gyermekenkénti összege 5800 forintról 6000 forintra, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek esetében 6500 forintra emelkedik.  

A korábban elindult Népesedéspolitikai Akció hatékonyan segít elő kedvező demográfiai 
folyamatokat, ugyanakkor a támogatási rendszerbe belépő érintettek létszámának folyamatos 
növekedése nem tudja kompenzálni a korábbi évek kedvezőtlen folyamatai következtében kilépők 
száma miatti létszámkiesést. Így a családi pótlék esetében folytatódhat a jogosultak számának 
csökkenése, ami egyre kisebb mértékű lehet, tekintettel a Népesedéspolitikai Akció következtében 
várhatóan növekvő élveszületésszámra. Az Akcióban a Gyesre vonatkozó intézkedéssel 
összefüggésben korábban már jelentkező hatás 2017-ben és a további években is folyamatosan, 
elhúzódva jelentkezhet, amely a vonatkozó gyermekgondozást segítő ellátás előirányzat 
kialakításakor figyelembe vételre került.  

 

Megnevezés Kiadás (millió 
forint) 

XX/21/1/1/1 Családi pótlék 316 527,9 

XX/21/1/1/2 Anyasági támogatás 5 397,0    

XX/21/1/1/3 Gyermekgondozást segítő ellátás      65 588,6    

XX/21/1/1/4 Gyermeknevelési támogatás        12 479,7  

XX/21/1/1/5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése          1 789,1  

XX/21/1/1/6 Életkezdési támogatás          5 029,9  

XX/21/1/1/7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások         5 528,9  

XX/21/1/1/8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése           1 515,5  
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XX/21/1/2 Korhatár alatti ellátások 

Az előirányzat tartalmazza a szolgálati járandóságot és a korhatár előtti ellátást, balettművészeti 
életjáradékot. Az ellátások tervezése a 2016. évi várható kiadásokra, a létszámban bekövetkező 
változásokra valamint a nyugdíj várható emelkedésének mértékére figyelemmel történt. A korhatár 
előtti ellátások esetében az előirányzat 2016. évhez képesti csökkenését a jogosultak számának 
jelentős változása indokolja, tekintettel a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a 
korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011.évi CLXVII. törvényre. Az 
érintettek fokozatosan elérhetik a vonatkozó nyugdíjkorhatárt, így öregségi nyugdíjra lehetnek 
jogosultak és az ellátás finanszírozása átkerül a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz. Az érintettek nem 
maradnak ellátás nélkül, államháztartási szinten az erre biztosított forrás nem csökken. 

 

Megnevezés Kiadás (millió 
forint) 

XX/21/1/2/1 Szolgálati járandóság         76 282,9  

XX/21/1/2/2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék         19 649,4  

 

XX/21/1/3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 

Az előirányzat az átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése, a 
mezőgazdasági járadék, a fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka, a politikai 
rehabilitáció és más nyugdíjkiegészítés, a házastársi pótlék, az egyéb támogatások, a megváltozott 
munkaképességűek keresetkiegészítése, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás nevű ellátások 
finanszírozását szolgálja.  

Az ellátások tervezése a 2016. évi várható kiadásokra és a létszámban bekövetkező változásokra 
tekintettel történt, azzal, hogy a mezőgazdasági járadék, az átmeneti bányászjáradék, 
szénjárandóság kiegészítése, és keresetkiegészítése, a fogyatékossági támogatás és vakok személyi 
járadéka, továbbá a politikai rehabilitáció és más nyugdíjkiegészítés támogatások esetében azok 
összege a nyugdíj várható emelkedésnek megfelelően került számításba vételre. Az előirányzat több 
olyan ellátásra biztosítja a fedezetet, amelyben a jogosultak életkora magas. Ennek megfelelően 
annak kialakításakor a mortalitási mutatókra is tekintettel szükséges lenni. E körből kiemelendő 
több olyan ellátás, - pl. egyes, tartós időtartamú szabadság elvonást elszenvedettek részére járó 
juttatás, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, nemzeti gondozotti ellátások, - amelyeknél új 
megállapítás nem lehetséges 2017-ben, az érintettek létszáma évről-évre dinamikusan csökken. 

A járási szociális feladatok ellátása előirányzat a járási hivatal által nyújtott, a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátása (foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás), időskorúak járadéka 
és ápolási díj kifizetésére szolgál. 2017-től az ápolási díj alapösszege, továbbá az időskorúak 
járadéka összege 5%-kal emelkedik. 
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Megnevezés Kiadás (millió 
forint) 

XX/21/1/3/1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és 
keresetkiegészítése 

9 126,9    

XX/21/1/3/2 Mezőgazdasági járadék 1 878,0    

XX/21/1/3/3 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 34 729,1    

XX/21/1/3/4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 11 930,2    

XX/21/1/3/5 Házastársi pótlék 2 623,9    

XX/21/1/3/6 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 37,8    

XX/21/1/3/7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 311,7    

XX/21/1/3/8 Járási szociális feladatok ellátása 63 400,0    

 

XX/21/1/4 Különféle jogcímen adott térítések 

A különféle jogcímen adott térítések előirányzat biztosítja a közgyógyellátás, az egészségügyi 
feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás és a folyósított ellátások utáni térítés finanszírozását. 
Az ellátások tervezése a 2016. évi várható kiadásokra és a kapcsolódó létszámban bekövetkező 
változásokra tekintettel történt. 

 

Megnevezés Kiadás (millió 
forint) 

XX/21/1/4/1 Közgyógyellátás 16 489,7    

XX/21/1/4/2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 400,0    

XX/21/1/4/4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 763,2    

 

21/2 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

Az előirányzat összege a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési költségvetési, 
valamint feladatalapú költségvetési támogatására szolgál. 

A Magyar Államkincstár 2016. január 1-jei adatszolgáltatása alapján a törzskönyvi nyilvántartásba 
bejegyzett települési nemzetiségi önkormányzatok száma 2090, míg a területi nemzetiségi 
önkormányzatok száma 60 volt. 
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21/3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása 

2013. július 6-án hatályba lépett az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvény. A törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- 
és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 
2006. évi XCVIII. törvény (továbbiakban: Gyftv.) módosítása révén – szintén 2013. július 6-ai 
hatállyal – a gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete tekintetében új, a többségi gyógyszerészi 
tulajdon elősegítését támogató szabályozást léptetett életbe, amely szerint a gyógyszertári 
tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott 
gyógyszerészeknek és az államnak. 

A Kormány a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog 
gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól 
szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendeletben a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdésében foglaltak 
végrehajtására az állam nevében elővásárlási jogot és tulajdonosi jogot gyakorló szervként az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárt jelölte ki.  

Az előirányzat biztosítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére az elővásárlási jog 
gyakorlásának fedezetét az állam átmeneti tulajdonába kerülő üzletrészek vonatkozásában. 

 

21/4 Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel 

A Gyftv. módosítása révén – 2013. július 6-ai hatállyal – a gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete 
tekintetében új, a többségi gyógyszerészi tulajdon elősegítését támogató szabályozást léptetett 
életbe, amely szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a 
törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak. Az elővásárlás során az állam 
átmeneti tulajdonába kerülő üzletrészek vonatkozásában a Gyftv.-ben, illetve a 331/2013. (IX. 5.) 
Korm. rendeletben foglaltak szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár legkésőbb három éven 
belül, vagy ha a gyógyszertárban dolgozó, illetve az azt működtető gazdasági társaságban 
tulajdonos gyógyszerész ezt kezdeményezi, gyógyszerészek részére pályázatot ír ki. A nyertes 
pályázatok befizetései jelentik ezen sor bevételét. Az előirányzat lehetővé teszi, hogy ezen a soron 
kerüljenek elszámolásra a nyertes pályázók befizetései. 

 

21/5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés értelmében 
a tulajdonosi joggyakorló szervezet a tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő beszámolási és 
könyvvezetési feladatai teljesítésére a saját vagyonától, költségvetésétől elkülönített könyvvezetést 
vezet. Ennek értelmében az ÁEEK a tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódó bevételeket és 
kiadásokat a Magyar Államkincstárnál vezetett két elkülönített számlán kezeli, a kapcsolódó 
előirányzatok pedig szintén saját költségvetésétől elkülönítetten, a 21. cím 5. alcímén belül állnak 
rendelkezésre. 

21/5/1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
21/5/1/1 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek 
21/5/1/2 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek 
21/5/2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
21/5/2/1 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 
21/5/2/2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok 
tőkeemelése 
21/5/2/3 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz 
kapcsolódó egyéb kiadások 
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III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések 
későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

Kulturális ágazat 
millió forintban, egy tizedessel 

 

 

Program, 
beruházás 
fejlesztés 

megnevezése 

Időtartama 

2017. 2018. 2019. További évek 

 

Összesen 
Bevétel 

 

Támogatás 

 

Bevétel 

 

Támogatás 

 

Bevétel 

 

Támogatás 

 

Bevétel 

 

Támogatás 

 

Közkincs 
Hitelprogram 

2006-
2026. 

 2,0  2,0  2,0  14,0 20,0 

A  Budapesti 
Tavaszi Fesztivál 
megrendezésének 
támogatása  
az1855/2014. 
(XII.30.) Korm. 
hat. szerint 

2014-től   1 150,0  nincs 
determinálva 

 nincs 
determinál

va 

 nincs 
determinálva 

1 150,0 

A Budapesti Őszi 
Fesztivál 
megrendezésének 
támogatása az 

1855/2014. 
(XII.30.) Korm. 
hat. szerint 

2014-től   600,0  nincs 
determinálva 

 nincs 
determinál

va 

 nincs 
determinálva 

600,0 

A BTF keretében 
megvalósuló 
Madách Imre 
Nemzetközi 
Színházi találkozó 
(MITEM) 
megszervezésének 
támogatása 

2014-től  200,0  nincs 
determinálva 

 nincs 
determinál

va 

 nincs 
determinálva 

200,0 

KOGART 
támogatása 
1852/2014. 
(XII.30.) Korm. 
hat. szerint 

2015-től  200,0  nincs 
determinálva 

 nincs 
determinál

va 

 nincs 
determinálva 

200,0 

Budai Vigadó 
felújítása az 
1406/2015. (VI. 
19.) Korm. hat. 
szerint  

2015-2017 

 

 2 775,8  -  -  - 2 775,8 

Magyar Állami 
Operaház – Eiffel 
Bázis 

2016-tól  3 583,7  nincs 
determinálva 

 nincs 
determinál

va 

 nincs 
determinálva 

3 583,7 

A Fővárosi 
Nagycirkusz 
elhelyezése és 
kialakítása 

2016-tól  3 500,0 

 

 nincs 
determinálva 

 nincs 
determinál

va 

 nincs 
determinálva 

3 500,0 

Liget Budapest 
projekt 
támogatása 

2013-tól  32 632,1  nincs 
determinálva 

 nincs 
determinál

va 

 nincs 
determinálva 

32 632,1 

Magyar Állami 
Operaház 
Andrássy úti 
épületének 
felújítása 

2016-2018  7 000,0  nincs 
determinálva 

    7 000,0 
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Közkincs Hitelprogram 

Az EMMI jogelődje 2005-2006-ban a Közkincs hitelprogram keretében közösségi kulturális 
színterek felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, illetve új kulturális terek kialakítására kínált 
kedvezményes kamat- és tőketámogatásos, 20 éves futamidejű hitelkonstrukciót elsősorban 
kistelepülések számára. A vidéki közkulturális infrastruktúra revitalizációjához az állam hosszú 
távú kedvezményes kamatozású hitellehetőséget hirdetett meg. A forrás a programban résztvevő 
önkormányzatok kamatterheinek 20 évig történő törlesztését, az 1 000 fő alatti lakosságszámú 
települések esetében a tőkehányad 50%-ának, míg az 1 000-2 000 fő közötti lakosságszámú 
települések esetében a tőkehányad 25 %-ának a kifizetését szolgálja. 

 

A Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésének, továbbá a Budapesti Őszi Fesztivál 
megrendezésének támogatása az 1855/2014. (XII.30.) Korm. határozat szerint  

A Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) Magyarország 
kiemelkedő jelentőségű kulturális terméke. A BTF mintegy harminc éve az ország első számú 
összművészeti fesztiválja. Jelentősége és szerepe a hazai kulturális életben kimagasló. A támogatás 
célja a rendezvény kiszámítható és hosszú távú támogatása. 

 

A BTF keretében megvalósuló Madách Imre Nemzetközi Színházi találkozó (MITEM) 
megszervezésének támogatása  

A támogatás célja forrás biztosítása Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó (Madách 
International Theatre Meeting, MITEM) megrendezéséhez a Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. 
szervezésében. A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretein belül, de külön forrásból megvalósított 
MITEM Magyarország legnagyobb nemzetközi színházi seregszemléje, rendkívül igényes 
programkínálattal. A 2014-ben első alkalommal hagyományteremtő céllal létrehozott színházi 
találkozó lehetőséget teremt arra, hogy más kultúrák, nemzetek vérfrissítő hatással legyenek a hazai 
színházi szakmára, valamint a külföldi szakemberek megismerkedjenek hazai előadásokkal, 
művészekkel. 

 

KOGART 

A biztosított támogatás a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (KOGART) gyűjteményének 
bemutatására és kiállítási  programjainak megvalósítására szolgál az 1852/2014. (XII. 30.) Korm. 
határozat alapján. 

 

Budai Vigadó felújítása 

A Budai Vigadó épületében működő Hagyományok Háza összetett feladatainak korszerű ellátása 
csak az intézmény szervezeti egységei épületen belüli elhelyezésének és működésének 
újragondolásával, az épület ennek megfelelő átalakításával, korszerűsítésével, rekonstrukciójával 
oldható meg. A Budai Vigadó történeti jelentősége, műemlék jellege és általánosan leromlott állaga 
egyaránt teljes körű felújítást tett indokolttá. Az előirányzat a 1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozat 
alapján a Budai Vigadó felújítása érdekében szükséges forrásokat biztosítja.  

 

Magyar Állami Operaház – Eiffel Bázis 

A Kormány az 1829/2014. (XII. 23.) és az 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozatokban döntött a 
Magyar Állami Operaház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházás helyszínéről, 
valamint az előkészítéshez és tervezéshez szükséges forrás biztosításáról.  
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A Magyar Állami Operaház a hazai kulturális élet kiemelkedő és egyedülálló intézménye mind 
számszerű mutatói, mind küldetése tekintetében. Az új műhelyházzal az ún. Eiffel-csarnok 
enyészettől való megóvása és funkcióváltása valósul meg. A felújítással egy 1886-ban épült ipari 
műemléki épület ad méltó esztétikájú és presztízsű helyet az Operaház gyártó-, raktár- és 
próbacentrumának. Az épületben új játszóhely is kialakításra kerül.  
 

Fővárosi Nagycirkusz 

A Fővárosi Nagycirkusz jelenlegi helyszínéről történő áthelyezése a Fővárosi Állat- és Növénykert 
Pannon Park beruházása miatt szükséges. A Fővárosi Nagycirkusz megújítási programja egy 
helyszínen valósítja meg az európai léptékű előadó-művészeti és cirkuszművészeti központot, a 
klasszikus és modern kortárs cirkuszt, valamint a korszerű oktatási bázist.  

 

Liget Budapest projekt 

A Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1227/2014. (IV. 
10.) Korm. határozat, valamint a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges 
intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat alapján a Kormány kiemelt fejlesztési 
célnak tekinti a Liget Budapest projekt megvalósítását. A projekt megvalósítása érdekében – a 
Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvénnyel – az Országgyűlés is 
elkötelezte magát a Városliget fejlesztése és megújítása iránt.  

 

Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása  

A Magyar Állami Operaház hazánk egyetlen operai és klasszikus balett tagozattal is rendelkező 
előadó-művészeti intézménye. Az Operaház Andrássy úti épülete, az Ybl palota Magyarország 
egyik legértékesebb, emblematikus műemléke évente félmilliónál több látogatót fogad, utolsó 
felújítása 1980-84 között zajlott. Az előirányzat biztosít forrást az Andrássy úti épület felújítására és 
az intézményhez méltó, korszerű technikai feltételek biztosítására. 
 

Oktatási ágazat 

Köznevelési terület 

millió forintban, egy tizedessel 
 

 

Program, 
beruházás 
fejlesztés 

megnevezése 

Időtartama 

2017. 2018. 2019. További évek 

 

Összesen 
Bevétel 

 

Támogatás 

 

Bevétel 

 

Támogatás 

 

Bevétel 

 

Támogatás 

 

Bevétel 

 

Támogatás 

 

Közoktatási 
megállapodások, 

valamint 
köznevelési 

szerződések* 

Nkt. 31. § 
(6) bek.: A 
köznevelési 
szerződés 

érvényességi 
ideje 

legalább 
egy, 

legfeljebb öt 
év. 

 1 709,4  159,1  0,0  0,0 1 868,5 

* A 2016. évben és azt megelőzően tett és jelenleg is fennálló kötelezettségvállalások teljesítéséből az adott évet terhelő 
összeg azzal, hogy az egyes években a fennálló és az adott évi vagy a tárgyévet követő évek előirányzatát terhelő újabb 
kötelezettségvállalásokból származó fizetési kötelezettségek összege együttesen egyik évben sem haladhatja meg a 
20/2/5 Köznevelési szerződések előirányzatnak az adott évi költségvetési törvényben meghatározott értékét. 
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A 20/2/5 Köznevelési szerződések jogcímnél számszerűsített fizetési kötelezettséget tartalmazó 
közoktatási megállapodások, valamint köznevelési szerződések alapján 2017. évre vonatkozóan 
1 709,4 millió forint támogatásra a kötelezettségvállalás megtörtént.  

 

Felsőoktatási terület 

millió forintban, egy tizedessel 
 

 
Program, beruházás 

fejlesztés 
megnevezése 

Időtar-
tama 

2017. 2018. 2019. További évek 

 
Összesen Bevétel 

 
Támogatás 

 
Bevétel 

 
Támogatás 

 
Bevétel 

 
Támogatás 

 
Bevétel 

 
Támogatás 

 

MOME Campus - 
Kreatív Innovációs és 
Tudáspark 
kialakítása 

2014-
2018. 

 3 780,0  1 098,6  0  0 4 878,6 

A Testnevelési 
Egyetem (TE) új 
kampuszának 
kialakítása  

2016-
2018. 

 17 500,0  2 965,0  0  0 20 465,3 

A Pécsi Tudomány-
egyetem (PTE) 
alapításának 650 éves 
jubileuma 

2016-
2017. 

 365,0  0  0  0 365,0 

Modern Városok 
Program – A Pécsi 
Tudomány-egyetem 
(PTE) idegen nyelvű 
képzéseinek bővítése 

2016-
2019. 

 12 300,0  4 750,0  2 400,0  0 19 450,0 

 
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 

A Budapest XII. kerület, belterület 10947/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XII. kerület, 
Zugligeti út 9–25. szám alatt található ingatlanon valósul meg a beruházás 2014. és 2018. között, a 
beruházási keretösszeg a 1438/2014. (VII. 31.) Korm. határozat alapján összesen 12 600,0 millió 
forint.  

 
A Testnevelési Egyetem (TE) új kampuszának kialakítása 

A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, 
szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról a 
2005/2015. (XII. 28.) Korm. határozat rendelkezik. A határozat 2017. évben 17 500,0 millió 
forintot, 2018. évben 2 965,0 millió forintot jelöl meg támogatásként. A beruházás pótolja a 2015-
ben leégett egyetemi sportcsarnokot is.  
 
A Pécsi Tudományegyetem (PTE) alapításának 650 éves jubileuma 

A Pécsi Tudományegyetem alapítása 650 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 2029/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 2017-ben a támogatási igény 
365,0 millió forint. A jubileumi ünnepségsorozatban a Pécsi Tudományegyetemnek a magyar 
felsőoktatás történelmi korokon átívelő nemzetközi úttörő szerepének és a magyar tudásalapú 
társadalom kialakulása tradicionális jellegének hangsúlyozása valósul meg. 
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Modern Városok Program – A Pécsi Tudományegyetem (PTE) idegen nyelvű képzéseinek bővítése 

A Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű 
képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési 
potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II. 9.) Korm. 
határozat alapján 2017-ben 12 300,0 millió forint, 2018-ban 4 750 millió forint, míg 2019-ben 
2 400,0 millió forint szükséges a program megvalósításához. A fejlesztés összesen 24 000,0 millió 
forintot igényel. 
 

Sport ágazat 
millió forintban, egy tizedessel 

Program, 
beruházás 
fejlesztés 

megnevezése 

Idő-
tartama 

2017. 2018. 2019. További évek 

Összesen 
Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás 

A MOB által 
kiemelt sportágak 
2013-2020. évre 
vonatkozó 
sportágfejlesztése, 
a Kiemelt edző 
program 
működtetése 

2013-
2020 

 11 779,4  11 779,4  11 779,4  11 779,4 47 117,6 

Kiemelt 
sportegyesületek 
működésének 
támogatása 

2013-
2020. 

 1 700,0  1 700,0  1 700,0  1 700,0 6 800,0 

A 2016. és a 
2017. évi Férfi 
Vízilabda 
Bajnokok Ligája 
döntő 
megrendezésének 
támogatása 

2015-
2017. 

 134,1  0  0  0 134,1 

A 2017. évi 
Felnőtt Judo 
Világbajnokság és 
Világkongresszus 
megrendezésének 
támogatása 

2015-
2017. 

 1 350,8  0  0  0 1 350,8 

Nemzeti 
Kézilabda 
Akadémia 
működési és 
utánpótlás-
fejlesztési 
feladatainak 
ellátása 

2015-
2020. 

 200,0  200,0  200,0  200,0 800,0 

A 2019. évi 
Gyorsasági 
Kajak-Kenu 
Világbajnokság 
megrendezésének 
támogatása 

2018-
2019. 

 15,0  160,0  633,0  0 808,0 

Nemzetközi 
tenisztornák 
magyar-országi 
rendezésének 
támogatása 

2016-
2019 

 1 026,6  846,7  555,3  0 2 428,6 

1088



 
 

Program, 
beruházás 
fejlesztés 

megnevezése 

Idő-
tartama 

2017. 2018. 2019. További évek 

Összesen 
Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás 

A 2016-2020. évi 
Gyulai István 
Memorial - 
Atlétikai Magyar 
Nagydíjak 
megrendezésének 
támogatása 

2016-
2020 

 375,0  450,0  475,0  497,0 1 797,0 

2019. évi 
Maccabi Európa 
Játékok (EMG 
2019) Budapesten 
történő 
megrendezésének 
támogatása 

2016-
2019 

 300,0  500,0  900,0 
 

 0 1 700,0 

 
A MOB által kiemelt sportágak 2013-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztése 
A MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 
2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) 
Korm. határozat 5. pontja alapján – a sportágfejlesztési koncepciókban foglaltak sportszakmai 
megvalósulására és a pénzügyi elszámolásokra figyelemmel készített és a Kormány által elfogadott 
tájékoztatások alapján – az éves központi költségvetések tervezése során szükséges gondoskodni a 
MOB által kiemelt sportágak 2020. évig tartó sportágfejlesztési koncepcióihoz kapcsolódó 
forrásigények biztosításáról. 
 
Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 
Az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, 
továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati 
intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozatban meghatározott kiemelt 
sportegyesületek sportszakmai többletfeladatai ellátásához szükséges a forrás biztosítása. 
 
A 2016. és a 2017. évi Férfi Vízilabda Bajnokok Ligája döntő megrendezésének támogatása 
A 2016. és a 2017. évi Férfi Vízilabda Bajnokok Ligája döntő megrendezéséhez szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló 1202/2015. (IV. 9.) Korm. határozat szerint a Kormány a 
Szövetség részére 2015-ben 50 000 eurónak, 2016-ban 200 000 eurónak, 2017-ben 150 000 eurónak 
megfelelő forintösszegű állami támogatást biztosít a Sportesemények rendezéséért a LEN részére 
fizetendő licencdíj megfizetéséhez, illetve a rendezési költségeire – a licencdíjon felül – a 2016. és a 
2017. évben évi 87,5 millió forint összegű állami támogatást nyújt. A 2016. és a 2017. évi 
költségvetési forrásokról az adott évi költségvetési tervezések során kell gondoskodni. 
 
A 2017. évi Felnőtt Judo Világbajnokság és Világkongresszus megrendezésének támogatása 
A 2017. évi Felnőtt Judo Világbajnokság és Világkongresszus rendezési jogának megszerzése 
esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1043/2015. (II. 10.) Korm. határozat alapján a 
Kormány a Magyar Judo Szövetség részére 2015-ben 2 millió USD-nek, 2016-ban 2 millió USD-
nek és 2017-ben 1 millió USD-nek megfelelő forintösszegű állami támogatást biztosít a 2017. évi 
Felnőtt Judo Világbajnokság rendezéséért a Nemzetközi Judo Szövetség részére fizetendő licencdíj 
megfizetéséhez, illetve az Esemény megvalósítására a Magyar Judo Szövetség részére a 2016. és a 
2017. évben – a licencdíjon felül – összesen legfeljebb 1 231,25 millió forint összegű állami 
támogatást biztosít. A Magyar Judo Szövetség a rendezési jogot elnyerte, ebből adódóan 2016. és a 
2017. évi költségvetési forrásokról az adott évi költségvetési tervezések során kell gondoskodni. 
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A Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak ellátása 
A Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak támogatására a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1441/2014. (VII. 31.) Korm. határozat 2. pontja alapján 2020-ig az éves központi 
költségvetések tervezése során gondoskodni szükséges a Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és 
utánpótlás-fejlesztési feladatainak ellátásához szükséges évi 200,0 millió forint támogatás 
biztosításáról. 
 
A 2019. évi Gyorsasági Kajak- Kenu Világbajnokság megrendezésének támogatása 
A 2019. évi Gyorsasági Kajak- Kenu Világbajnokság rendezési jogának megszerzése esetén 
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1075/2015. (II. 25.) Korm. határozat alapján a 
Kormány a Világbajnokság rendezési költségeire a 2018. évben 160,0 millió forint, a 2019. évben 
633,0 millió forint összegű állami támogatást biztosít. A Világbajnokság megvalósítására a 2015., a 
2016. és a 2017. évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet terhére kell a 
Magyar Kajak- Kenu Szövetség részére a szükséges forrást rendelkezésre bocsátani. A Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség a rendezési jogot elnyerte, ebből adódóan a 2019. évig a költségvetési 
forrásokról az adott évi költségvetési tervezések során kell gondoskodni. 
 
Nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatása 
A nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról szóló 1045/2016 (II.15) 
Korm.határozat alapján a Kormány a tenisz, mint kiemelt sportág fejlesztése és hazai népszerűsítése 
érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy 
gondoskodjanak a 2016–2018. évi ifjúsági tenisz csapat világbajnokság (Junior Davis Cup and Fed 
Cup), valamint – a rendezési jog megszerzése esetén – 2016-tól WTA International női tenisztorna 
és – jövőbeni ATP World Tour 250 tenisztorna megrendezésének szakmai előkészítése érdekében – 
felnőtt férfi és női nemzetközi versenysorozat (ITF Pro Circuit, ATP Challenger Tour versenyek) 
megrendezéséhez szükséges forrásoknak a Magyarország központi költségvetése XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetében történő biztosításáról és ütemezett rendelkezésre állásáról az 
egyes költségvetési években. 

A Kormány az ifjúsági tenisz csapat világbajnokság (Junior Davis Cup and Fed Cup) jogdíjainak, 
engedélyezési díjainak, a devizában determinált rendezési költségekre, valamint az ezeken felüli, a 
sportesemény megrendezéséhez szükséges költségek megfizetésére 2016-2018. években évente 
bruttó 101,2 millió forint állami támogatást biztosít.  

A Kormány a WTA International női tenisztorna jogdíjainak, engedélyezési díjainak, a devizában 
determinált rendezési költségeinek, valamint az ezeken felüli, sportesemény megrendezéséhez 
szükséges költségek megfizetésére 2016-ban bruttó 335 000 USD-nek és 150 000 eurónak 
megfelelő forintösszegű, valamint ezen felül 186,5 millió forint, 2017-ben bruttó 335 000 USD-nek 
és 150 000 eurónak megfelelő forintösszegű, valamint ezen felül 182,5 millió forint, 2018-ban 
bruttó 335 000 USD-nek és 150 000 eurónak megfelelő forintösszegű, valamint ezen felül 108,7 
millió forint, 2019-ben bruttó 335 000 USD-nek és 150 000 eurónak megfelelő forintösszegű, 
valamint ezen felül 38,7 millió forint támogatást biztosít. Az ITF Pro Circuit és ATP Challenger 
tenisztornák jogdíjainak, engedélyezési díjainak, a devizában determinált rendezési költségeinek, 
valamint az ezeken felüli, a sportesemény megrendezéséhez szükséges költségek megfizetésére a 
Kormány 2016-ban bruttó 244 600 USD-nek és 48 875 eurónak megfelelő forintösszegű, valamint 
ezen felül 519,2 millió forint, 2017-ben bruttó 244 600 USD-nek és 48 875 eurónak megfelelő 
forintösszegű, valamint ezen felül 519,2 millió forint, 2018-ban bruttó 247 000 USD-nek és 48 875 
eurónak megfelelő forintösszegű, valamint ezen felül 412,3 millió forint, 2019-ben bruttó 254 500 
USD-nek és 48 875 eurónak megfelelő forintösszegű, valamint ezen felül 290,1 millió forint 
támogatást biztosít. A fent részletezett forrásokat az éves költségvetés tervezésével egyidejűleg 
szükséges biztosítani. Tekintettel arra, hogy a döntés még nem ismert, a támogatást a fejezeti 
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tartalék soron kell szerepeltetni, illetve kedvező döntés esetén onnan átcsoportosítani a 20/23/4 
Versenysport támogatása sorra. 

 
A 2016-2020. évi Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíjak megrendezésének 
támogatása 
A forrás biztosításáról a 2016-2020. évi Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíjak 
megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1177/2016. (IV.11) Korm. 
határozat rendelkezik a költségvetési évekre vonatkozóan. A 2016. évben 300,0 millió forint forrás 
biztosításáról, a 2017. évben 375,0 millió forint, a 2018. évben 450,0 millió forint, a 2019. évben 
475,0 millió forint és a 2020. évben 497,0 millió forint összegű forrás biztosításáról a Kormány 
gondoskodik. 
 
A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének 
támogatása 
A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének 
támogatásáról szóló 1783/2015. (X. 30.) Korm. határozat kimondja, hogy a 2019. évi Maccabi 
Európa Játékok (EMG 2019) szervezése és lebonyolítása céljából létrehozandó gazdasági társaság 
részére legfeljebb 2 100,0 millió forint összegű forrás biztosításra kerüljön a központi költségvetés 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében. A forrás biztosításának határideje a rendezési 
jog elnyerése esetén, a rendezési költségek felmerülése ütemében a 2016. év során, illetve a 2017-
2019. évi központi költségvetés tervezése keretében. 
 

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

 

Család-és ifjúságügyért felelős ágazat 

Az európai uniós forrásokat Magyarország olyan súlypontok mentén kívánja fókuszáltan 
felhasználni, amelyek összhangban vannak az EU Kohéziós Politikájának törekvéseivel, az EU 
2020-ból levezetett tematikus célkitűzéseivel, támogatják az általános szakmapolitikai célokat, 
biztosítják az ágazati stratégiák megvalósulását, kiegészítve a hazai költségvetési forrásokból 
megvalósuló fejlesztéseket.  

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (továbbiakban: EFOP) kívánjuk erősíteni a 
kormányzat, illetve a tárca által prioritásként kezelt családbarát szemléletet az ország lakossága 
körében. A projektek másik kiemelt célja a kormányzat családpolitikai döntéshozatalának 
megalapozását szolgáló kutatások, módszertani fejlesztések elvégzése, képzések megvalósítása, 
valamint, a családok krízishelyzetbe kerülésének megelőzés, a koragyermekkori intervenció 
ágazatközi fejlesztése, a munka és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése. 

A hazai költségvetésben megjelenő, kifejezetten ifjúságpolitikai célok elérését szolgáló források 
kiegészítését jelentik az uniós keretből finanszírozható, különösen az Emberi Erőforrás Operatív 
Programba tervezett ifjúsági célú beavatkozások.  

Az esélyteremtés területén az EFOP keretében a kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszer 
komplex fejlesztésére, az áldozattá és elkövetővé válást megelőző prevenciós program 
megvalósítására, a gyermekvédelmi jelzőrendszer képzésére, az online és telefonos tanácsadó 
szolgálat felállítására és a kapcsolati erőszak látenciájának oldását célzó társadalmi 
szemléletformáló kampány megvalósítására kerül sor a 2014-2020-as költségvetési ciklusban. 
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Az ifjúsági fejlesztések egyik fontos eleme az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 – „Komplex ifjúsági 
fejlesztések – új nemzedék újratöltve” kiemelt konstrukció, mely szervesen épít a TÁMOP 3.3.12. 
kiemelt projekt eredményeire. Az ifjúsági korosztály igényeire építve, több ágazati intézkedést 
összehangolva 5.000 millió forint forrással indult el a konstrukció. Kiemelt célja egy országos 
szinten működő komplex, integrált szemléletű ifjúsági, az önkéntesség területét is magába foglaló 
szakmai-módszertani rendszer kialakítása, az ifjúsági munka átfogó, ágazatokat átívelő 
támogatásával. Legfontosabb feladata az ifjúsági közösségek megerősítése, a szabadidő hasznos 
eltöltéséhez kapcsolódó aktivitások támogatása, valamint a virtuális ifjúsági szolgáltatások 
fejlesztése. Megvalósul a komplex életpálya tervezés támogatása kompetenciafejlesztéssel, 
munkatapasztalat-szerzést támogató programokkal. A tervek szerint a program teljes futamideje 
alatt legalább 20.000 25 év alatti fiatal fog részt venni a programokon, illetve fogja igénybe venni a 
különféle szolgáltatásokat. A pályázat keretében országos szinten kialakításra kerül egy ún. 
Közösségi Tér hálózat, amelynek tagjai a helyi szintű szakmai hálózatépítés és gondozás mellett 
megyei és helyi rendezvények, önkéntes programok szervezését végzik, és amelynek irányítására 
létrejön egy ún. Országos Ifjúsági és Önkéntes Szakmai Központ. 

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogrammal megegyező célokat támogat az EFOP-1.2.2-15 „Ifjúsági 
programok támogatása” (a továbbiakban: IPT) című konstrukció, amely 1.000 millió forint összegű 
forrást biztosít az ifjúsági programok finanszírozására a „konvergencia” régióban.  
Jelenleg 266 beérkezett pályamű értékelése zajlik. A szervezetenként elnyerhető támogatás mértéke 
18-25 millió forint, így a támogatható programok száma a tervezettek szerint 40-55 darab között 
mozoghat. A támogatásra kerülő projektek időtartama minimum 36, maximum 48 hónap. A 
pályázati forrás 3-4 évre történő biztosítása stabilitást, kiszámíthatóságot, nyugodt és valós szakmai 
munkát tesz lehetővé. Az IPT az ifjúsági korosztály aktív közreműködésére építve a közösségi 
aktivitás előmozdításával, a helyi közösségek és az önkéntesség megerősítésével kíván hozzájárulni 
e célok eléréséhez. A pályázat célja a gyermek- és ifjúsági korosztály részére olyan, 
Magyarországon megvalósuló tevékenységek támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a 
gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe. A konstrukciónak 
köszönhetően olyan közösségek megerősítése a cél, amelyek valódi értéket hordoznak és hosszú 
távon működőképesek. 

Az EFOP-1.2.1-15 “Védőháló a családokért” pályázati konstrukció keretében a tárca támogatásával 
már 2012 óta futó, a 14-18 éves korosztályt megcélzó prevenciós pilot projekt során kidolgozott 
módszertan alapján lehet célzott, a kapcsolati erőszak kialakulásának megelőzését célzó 
programokat megvalósítani (több egyéb tematikájú projekttípus mellett). 
Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében 2015. december 23-án megjelent az EFOP-3.2.1. 
„Tehetségek Magyarországa” című kiemelt felhívás. A fejlesztési forrásból megvalósuló programra 
az elkövetkező 5 évben 6.500,0 millió forint allokálódik. A Tehetségek Magyarországa céljaiban és 
tevékenységeiben illeszkedik a Nemzeti Tehetség Program stratégiai célkitűzéseihez és 
intézkedéseihez. A fejlesztési program átfogó célja: a tehetséggondozás működő rendszereinek 
összekapcsolása és koordinációja, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek korrigálása, a tehetség 
kibontakoztatására lehetőséget nyújtó programok támogatása, valamint a még hatékonyabb 
beavatkozások érdekében az érintettek környezetének bevonása.  

Egészségügyi ágazat 

A stratégiai prioritásokat szolgáló uniós fejlesztési irányok 

Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörébe tartozó egészségügyi ágazat tekintetében a 
2017. évben az uniós források lehetőséget nyújtanak a szakmapolitikailag kiemelt jelentőséggel bíró 
népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok támogatására. A 2014-2020 tervezési ciklus az 
EFOP és a TOP, valamint az ezeket támogató VEKOP keretében támogatja az egészségügyi 
fejlesztéseket. Kiegészítő jelleggel a KÖFOP és a KEHOP is megjelenik.  
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A 2014-2020 tervezési ciklusban az alábbi területek fejlesztései részesülhetnek uniós forrásokból: 

 

Népegészségügy 

A keringési betegségek, elhízás, cukorbetegség, daganatos, légzőszervi és mozgásszervi betegségek 
megelőzése és gondozása érdekében a betegségek megelőzését is támogató életmód programok 
indulnak, különös tekintettel a gyermekek és fiatalok egészségfejlesztésére - alkalmazkodva azon 
színterekhez, ahol a legtöbb időt töltik (család, iskola, közösség).  

A felnőtt lakosság esetében cél a szűrés elősegítése, kockázat besorolása és ennek megfelelő 
gondozás egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása. 

A célzott lakossági szűrések elterjesztése és korszerűsítése magába foglalja a szűrési megjelenést 
maximalizáló lépéseket, a szűrővizsgálat lebonyolítását és szükség esetén a szakellátáshoz való 
eljuttatást, egységes kliensút kiépítését (pl. a rizikócsoportba sorolt páciensek menedzselése páciens 
központú megközelítésben). Fontos a bizonyítottan hatékony, új szervezett szűrések adaptálása, 
pilot szűrővizsgálatok indítása, szűrés korszerűsítése és a népegészségügyi intézményrendszer 
fejlesztése a szakmai összehangolt kapacitás és a védőnői szolgálat fejlesztésével. 

Ezzel összefüggésben szükséges az egészségügyi ellátórendszer prevenciós szemléletű fejlesztése 
és a kapacitások (alapellátás, egészségfejlesztési irodák, onkológiai szakellátás és további 
szakterületek) összehangolt programjai. 

A lelki egészség fenntartása, helyreállítása, a mentális zavarok megelőzése kapcsán cél a magas 
kockázatú, mentális egészségproblémával terhelt csoportok ellátásba kerülése, továbbá a lelki 
egészségfejlesztési szolgáltatások elérhetőségének biztosítása.  

A fejlesztési irányok kiterjednek az emberi egészségre ható környezeti ártalmak, így a biológiai 
allergének monitorozására és előrejelzésének fejlesztésére és a járványügyi biztonság javítására. 

Prioritásként kezelendő a kissúlyú koraszülöttek számának csökkentése és a csecsemőhalálozás 
mértékének további mérséklése, főként azokon a területeken, ahol a legkedvezőtlenebbek ezen 
mutatók. 

Kiemelt fontosságú továbbá a kisközösségekben történő ellátás és az otthoni ápolás megerősítése. 

Fenti célok eléréséhez, illetve az egészséges életmód elterjesztéséhez nélkülözhetetlen az 
egészségkultúra fejlesztése: 

– hatékony egészségkommunikáció kialakításával; 

– az állami, helyi egészségkommunikációban résztvevő szervezetek bevonásával; 

– egészségfejlesztési, betegség- és sérülés megelőzési programok elterjesztésével; 

– „egészséges választást” előmozdító népegészségügyi kommunikációs tartalmak és kapcsolódó 
központi, helyi események támogatásával. 

Cél az alapellátás fejlesztésére fókuszáló, de célzott szakellátás fejlesztést is megvalósító módon az 
egészségügyi ellátórendszer és a népegészségügyi szolgáltatások hatékonyságának fokozása a fent 
megfogalmazott célok elérése érdekében. Főbb fejlesztési irányok: krónikus betegségmenedzsment 
programok megvalósítása a nagy betegségterhet és korai halálozást okozó krónikus nem fertőző 
betegségek területén, az egészségügyi ellátórendszer prevenciós fókuszú áthangolása, a 
gyermekkorhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. E mellett érvényesítendő a 
közösségi alapú gondozás felé történő elmozdulás. 

Cél továbbá, a koragyermekkori intervenció rendszerszintű fejlesztésében történő részvétel. A több 
ágazat közös együttműködésével egységes szemléletű szervezési, rendszerfejlesztési és 
szervezetműködtetési tevékenységek megvalósulásához, szükséges a szabályozás és finanszírozás 
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átalakítása, közös protokollok kidolgozása, közös gyermekút alkalmazása, a szolgáltatások 
típusainak bővítése, hálózatos formában való működésének elősegítése, egységes szűrési, mérési, 
értékelési rendszer kialakítása, továbbá korszerű adatstruktúra kialakítása. 

Az időskor számos olyan betegségtípus megjelenésével jár, amely ugyan nem igényel magas szintű 
orvosi, ápolási feladatokat, de a szociális gondozáshoz képest több alapszintű ápolási feladat 
jelentkezik. Az ezeket a szükségleteket magas színvonalon kielégíteni képes ellátási forma 
Magyarországon hiányzik, így a lakosság egyre nagyobb aránya nem jut hozzá megfelelő 
ellátáshoz. Ezért kidolgozásra kerül az átmeneti ellátást nyújtó, tartós ápolási forma kialakítását 
megalapozó módszertan és képzés, amelyek alapján a későbbiekben a tartós ápolást nyújtó 
intézményrendszer kialakításra és működtetésre kerülhet. 

Továbbra is kiemelt feladat a dohányzás visszaszorítása.  

 

Alapellátás 

Az alapellátás az egészségügyi ellátórendszer egyetlen olyan szegmense, amely kapcsolatot képes 
tartani a lakosság egészével, ahol a gyakorlatban is megvalósulhat az ellátáshoz történő közel 
azonos hozzáférés. 

Ezért az alapellátás megújításának a részeként bővíteni szükséges a lakosságközeli szolgáltatások 
körét. Az egészségtudatos magatartás kialakítása és a betegségek, valamint a betegségkockázatot 
jelentő magatartásformák korai felismerése érdekében fontos, hogy az alapellátás szerves részévé 
tegyük a népegészségügyi szolgáltatásokat. A dolgozói kompetenciák rendezésével, valamint új 
típusú szolgáltatásokat nyújtó szakemberek integrálásával, az alapellátók egymás közti 
munkamegosztásával szélesíthető a helyben elérhető definitív szolgáltatások és ellátások köre. 

Az alapellátásban dolgozók együttműködése elengedhetetlen az ellátás hatékonyságának 
növeléséhez, a helyben elérhető szolgáltatások körének bővítéséhez és érdemi népegészségügyi 
szolgáltatások megvalósításához. 

Szükséges a háziorvosi ügyeletek kompetenciájának pontos meghatározása, és a földrajzi 
adottságoknak megfelelő sürgősségi ellátás összehangolt működési feltételeinek megteremtése az 
egyes működtetők, illetve szolgáltatók között. Az összehangolt működés és ennek a lakosság felé 
való egységes megjelenítése érdekében kidolgozásra kerül a háziorvosi ügyeletek kompetencia 
listája, a háziorvosi hatásköri lista szerint, amely alapján egységes triage rendszer kerül 
megfogalmazásra. Ehhez kapcsolódóan megtörténik a szükséges tananyagfejlesztés és a háziorvosi 
ügyeleti szolgálatok egészségügyi dolgozóinak (orvos és szakdolgozó) továbbképzése. 

Ezen kívül alapellátás-centrikus szakképzési program kialakításával kerülnek biztosításra az 
alapellátás-specifikus képzési elemei, a megfelelő felszereltségű oktató praxisok kialakítása, és a 
felkészült szakemberek képzése.  

Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak 
és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését 
célozza, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, 
fogyatékkal élők és idősek. Az egészségügyi alapellátás fejlesztését az indokolja, hogy ez a szint 
képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, 
ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen környezetében (lakóhelyén).   

A fejlesztések keretében a háziorvosi szolgálatnak – felnőtt, gyermek, vegyes praxis –, fogorvosi 
szolgálatnak, központi alapellátási ügyeletnek és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épületek, 
épületrészek fejlesztésére, új építésére, továbbá a nem iskolai épületekben működő iskolaorvosi 
rendelők infrastruktúra fejlesztésére lesz lehetőség annak érdekében, hogy az egyes településeken, 
minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak az egészségügyi intézmények szolgáltatásai. 
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Humán erőforrás  

Az ellátási szükségletekhez igazodó minőségi emberi erőforrás rendelkezésre állásához, cél az 
ellátások humán kapacitásának mennyiségi fejlesztése a hiányszakmákban és a hozzáférhetőség 
javítása érdekében. A cél megvalósításához olyan programok indítása szükséges, amelyek 
eredményeként nő a hiányszakmákban és az elmaradott járásokban dolgozók száma, ahol nem 
elegendő az utánpótlás, ott a pályaorientáció támogatása képzési ösztöndíjak biztosításával történik. 
A feladatok átszervezésével lehetőség nyílik új munkakörök kialakítására és betöltésére az 
egészségügyi intézményekben, továbbá a szakemberek mobilitásának támogatására.  

A megfogalmazott humánpolitikai célok eléréséhez, az életpálya elemek kialakításához és 
működéséhez, valamit az egészségügyi emberi erőforrás tervezéséhez szükséges informatikai 
fejlesztésekre is sor kerülhet. 

Az emberi erőforrás minőségének javítását célozzák a szakmai kihívásoknak és elvárásoknak való 
eredményes megfelelés érdekében a szakmai át- és továbbképzések. 

Cél, az alap- és szakellátás területén dolgozók kompetenciafejlesztését támogató ismeretanyagok 
aktualizálása, elterjesztése, távoktatási rendszerének kialakítása, valamint az egyes szakmák 
továbbképzési rendszerének korszerűsítése az alábbiak szerint:  

– képzési, továbbképzési, illetve készségfejlesztő, kompetenciabővítő és mentális támogatást, 
szupervíziót nyújtó programok,  

– módszertani anyagok és tananyagok kidolgozása és fejlesztése,  

– képzések lebonyolítása (OKJ-s képzésekkel együtt); 

Kiemelt cél továbbá  

– a szakmai és intézményi vezetők menedzsment szemléletének megerősítése, korszerű vezetési 
eszközök alkalmazására való képessé tétele,  

– az emberi erőforrással való hatékony, eredményes gazdálkodás, valamint az esélyteremtési 
szemlélet erősítése,  

– az egészségügyi dolgozók továbbképzése az élethosszig tartó tanulást elősegítő szolgáltatások 
hatékonyságának és számának növekedése érdekében akkreditált képzések és minősített 
továbbképzések biztosításával, a kapcsolódó tananyagfejlesztéssel.  

 

Infrastruktúra 

Az egészségügyi ellátórendszer infrastrukturális fejlesztése elsősorban a rendszerszintű 
struktúraváltási és az intézményi funkcióváltási folyamatok befejezéséhez kapcsolódó fekvőbeteg 
ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások, illetve megoldások szerepét erősítő kapacitás 
átalakítására, hálózatba szervezésére és esetenként szükségessé váló bővítésére, az ezekhez 
kapcsolódó hiánypótló alapellátási, népegészségügyi és járóbeteg intézmények létrehozására 
irányul. 

A főbb fejlesztési irányok: 

– a keringési betegségek, elhízás, cukorbetegség, krónikus légzőszervi-, mozgásszervi- és 
daganatos betegségek szűrését és kezelését szolgáló beruházások, 

– krónikus betegség menedzsment programok megvalósítása, 

– az alapellátásban és a megelőzést célzó szolgáltatásokban kimutatható hozzáférésbeli 
különbségek mérséklése, 

– a fekvőbeteg ellátást kiváltó szolgáltatások (pl. járóbeteg szakellátás, egynapos ellátás, otthoni 
szakellátás, kúraszerű ellátás) fejlesztése, 
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– a gyermekegészségügyi ellátó intézmények korszerűsítése, a hiányzó gyermek és ifjúsági 
egészségügyi szakellátó központok kialakítása, 

– az aktív pszichiátriai és addiktológiai osztályok, illetve közösségi ellátás infrastrukturális 
feltételeinek javítása, 

– serdülő pszichiátriai és addiktológiai hálózat kialakítása, 

– az interszektorális együttműködés infrastrukturális hátterének fejlesztése, 

– a korai fejlesztést elősegítő szolgáltatások infrastrukturális feltételeit fejlesztő beruházások, 

– a diagnosztikai és laboratóriumi kapacitások bővítése, létrehozása, rendszerbe csatlakoztatása 
és a mentőszolgálati fejlesztésekkel való integrálása, 

– az energiahatékonyság növelését célzó műszaki, technológiai eszközök (mérő- és szabályozó 
berendezések) minél szélesebb körű bevezetése, alkalmazása. 

 

E-egészségügy 

A 2007-2013 programozási időszak döntően TIOP, TÁMOP és egyéb OP és hazai forrásokból 
finanszírozott egészségügyi informatikai projektjeinek célja, az ágazat hatékony 
információáramlását biztosító alapinfrastruktúra- és szolgáltatási környezet kialakítása volt. A 
projektek eredményeként létrejött egy központi felhőszolgáltatás, amely képes a rendszerek 
működéséhez szükséges erőforrásokat biztosítani, valamint megteremti az ágazat szereplői közötti 
üzenetek biztonságos és validált továbbításának lehetőségét. Létrejöttek továbbá, olyan 
szolgáltatások, amelyek felváltják az ágazatra eddig jellemző papír alapú kommunikációt 
elektronikus adatcserére (pld. e- beutalás, e-recept, betegadatokhoz való hozzáférés). A 
fejlesztéseknek nem volt célja az ágazat szereplői által használt IT rendszerek megváltoztatása, az 
intézményi dokumentációs eljárások felülírása, vagy a jelentési rendszerek konszolidációja, a 
programok kizárólag az alapszolgáltatások megteremtését célozták, ami önmagában is igen 
komplex fejlesztés, és jelentős hatékonyságjavulást eredményez az ellátórendszerben.  

A 2014-2020 tervezési ciklus feladata, hogy erre a létrejövő alapinfrastruktúra támaszkodva hozzon 
létre olyan kiemelt hozzáadott értékű szolgáltatásokat, amelyek segítik az ágazat működési 
hatékonyságának további javítását, a szolgáltatások minőségének javulását, az ágazatvezetés 
információs igényeinek kiszolgálását és a döntéshozatal evidenciákra alapuló támogatását. Szintén 
kiemelt cél az ágazat adatvagyonának egyre hatékonyabb felhasználása a rendszer hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében, tudományos kutatások, statisztikai elemzések, prediktív 
modellek kidolgozásával. Egyre több nemzetközi példát találni arra vonatkozóan, hogy az 
egészségügyi adatvagyon hatékony felhasználása milyen gazdasági előnyöket biztosíthat egy 
országnak, a program ennek a lehetőségnek a maximális kihasználását célozza meg. 

Az e-egészségügyi fejlesztések kapcsán felállítható általános (átfogó) célok a következők: 

– az egészségügyi intézmények informatizáltsági szintjének magasabb (funkcionális) szintre 
emelése, 

– az egészségügyi ellátórendszeri folyamatok hatékonyságának növelése, az intézményi 
működési kiadások csökkentése az infokommunikációs eszközökkel támogatott integráció 
növelése által, 

– a stratégiai tervező képesség növelése, az operatív gazdasági és minőségirányítás 
hatékonyságának növelése, a rendszer eredményességének javítása, 

– a betegút szervezés támogatása, a közösségi egészségfejlesztési központok működési 
hatékonyságának erősítése, 
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– az egészségmagatartás és felelős társadalmi hozzáállás támogatása, az egyéni 
felelősségvállalás erősítése az egészségfejlesztésben, az egyéni felelős döntéshozatali szint 
emelése, 

– az IT fejlesztések révén egészségügyi rendszer áteresztő képességének, a megelőzés, ellátás, 
gyógyítás hatékonyságának javítása, 

– illeszkedés a nemzetközi elektronikus egészségügyi rendszerekhez. 

 

A program fejlesztési céljai a következő területekre fókuszálnak: 

– Ágazatirányítási döntéshozatal, stratégiai tervezés minőségi fejlesztése;  

– Meglévő központi e-Egészségügyi szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztése; 

– Új központi e-Egészségügyi szolgáltatások bevezetése; 

– Ellátórendszeri adatok feldolgozásának egységesítése; 

– Átfogó elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér platformjának (EESZT) létrehozása; 

– A lakossági tájékoztatás fejlesztése; 

– Egészséges életvitelt támogató fejlesztések; 

– Egészségügyi intézmények szélessávú hálózati elérésének javítása; 

– Egészséges életmódot támogató IKT megoldások hazai fejlesztésének támogatása; 

– Egészséges életvitelt támogató korszerű alkalmazások (lakossági) elterjesztése, 
disszeminációja. 

 

Fentiek, illetve a kapcsolódó szabályozási és közpolitikai intézkedések megvalósítása végett, 
kidolgozásra került az elektronikus egészségügyi közszolgáltatások és a digitális kompetencia 
fejlesztéséről szóló koncepció, a Kormány által elfogadott Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégiával, IKT Zöld könyvvel és Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal összhangban. 

 

Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat 

Az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság 
tevékenységének körében az Európai Duna Stratégia, a regionális fejlesztési, transznacionális és 
határ menti operatív programok tervezésében és végrehajtásában működik közre, illetve a 
szakterületi prioritásokat érintő egyéb operatív programok és határ menti együttműködések 
vonatkozásában fejti ki tevékenységét.  

A vallási közösségek alaptevékenységéből fakad a közösségi lét, a közösségek megerősítése, 
továbbá a missziós tevékenység, amellyel a társadalmi befogadást segítik elő. Továbbá szociális, 
köznevelési, egészségügyi intézmények fenntartóiként az uniós forrásokhoz való hozzáférésük 
kiemelkedő társadalmi szerepüknek megfelelően indokolt. A hazai turizmusban is jelentős 
szereplők a vallási közösségek – kiemelten a bevett egyházak –, többek között a kulturális épített 
örökségeik látogatottsága, illetve a zarándokhálózatok vonzereje miatt.  

A nemzetiségi és a civil kapcsolatokért felelős szakterületek kiemelt figyelmet szentelnek annak, 
hogy a helyi önkormányzatokat, a civil szervezeteket és a társadalmi párbeszéd megvalósítását 
célzó támogatási lehetőségek a nemzetiségi önkormányzatok mindhárom szintje és a civil szektor 
szereplői által elérhetőek legyenek a közfeladatok színvonalasabb és hatékonyabb ellátása 
érdekében. 
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A fentiek alapján az egyházi, nemzetiségi és civil szervezeteknek mint potenciális 
kedvezményezetteknek az uniós támogatásokban való részvétele számos ágazati fejlesztés esetén 
biztosított. Az alábbi konstrukciók az ágazati szereplők kiemelt részvételével kerülnek 
megvalósításra. 

EFOP-1.3.5 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című felhívás 14,0 
milliárd forint keretösszeggel. 

A konstrukció célja a különböző közösségek közötti kapcsolatépítés, tapasztalatcsere, 
szemléletformálás és együttműködés fejlesztése, kialakítása egyházi, nemzetiségi és civil 
szervezetek részvételével. 

EFOP 4.1.1 Egyes egyházi infrastrukturális fejlesztések című felhívás 4,95 milliárd forint 
keretösszeggel. 

Cél a bevett egyházak által fenntartott közoktatási intézmények beruházásainak célirányos 
támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése érdekében. 

EFOP 4.1.4 Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések című felhívás 1,0 milliárd forint 
keretösszeggel. 

Cél a köznevelési intézményt fenntartó egyházi, nemzetiségi önkormányzati és civil szervezetek 
részére tornatermi infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a mindennapos testnevelés, a sport 
tehetséggondozás és a fizikai aktivitás növelésére is alkalmas színterek kialakításával. 

EFOP 4.1.6 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése című felhívás 14,7 milliárd 
forint keretösszeggel. 

Nem állami fenntartók részére az oktatás méltányosságát, hatékonyságát szolgáló fejlesztések 
megvalósítása a társadalmi összetartozás, az országosan egyenlő esélyek, a korszerű iskola és a 
magasabb szintű, minőségi oktatás megteremtése érdekében. 

GINOP 7.1.4-16 Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése című felhívás 7,3 milliárd 
forint keretösszeggel. 

A felhívás célja az egyházi kulturális értékek, vallási turisztikai helyszínek fejlesztésével 
hozzájárulni a magyarországi kulturális értékek megőrzéséhez, fenntartásához és bemutatásához, 
valamint a turisztikai teljesítmény növelése az egyházi kulturális örökségek bemutatása révén. 

KEHOP 5.2.3 Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás 
hasznosításának lehetőségével című kiemelt eljárásrendű konstrukció 8,0 milliárd forint 
keretösszeggel. 

Cél az állami közfeladatot ellátó egyházi intézmények épületeinek energiahatékonysági és megújuló 
energiaforrások alkalmazására irányuló korszerűsítéseinek támogatása. 

VP6-7.4.1.1-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére. Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhívás 26,9 milliárd forint 
keretösszeggel.  

A  vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójának, 
energetikai korszerűsítésének, továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozásának és 
fejlesztésének támogatása – többek között – települési nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit 
szervezetek és egyházi jogi személyek részére. 
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Kulturális ágazat 

Az uniós forrásokból a kulturális szolgáltatás- és tartalomfejlesztés önmagában nem támogatható, 
csak annyiban, amennyiben kapcsolódni tud az Európa 2020 Stratégiában foglalt tematikus 
célkitűzések valamelyikéhez. A kulturális ágazat ennek megfelelően alakította ki céljait és 
fejlesztési irányait a Partnerségi Megállapodásban, illetve az Európai Bizottság által 2015. március 
2-án a C(2015)1494 számú határozattal jóváhagyott Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Programban (EFOP) és más operatív programokban. A jóváhagyás tükrözi, hogy a kulturális ágazat 
által megfogalmazott célok és fejlesztési irányok megfelelőek, illeszkednek az Európa 2020 
Stratégia tematikus célkitűzéseihez. 

Az EFOP éves  fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 
szerint (továbbiakban: éfk.) 2016. évben a kulturális ágazatnak 5 konstrukciója kerül meghirdetésre:  

1.  
Konstrukció kódja, 
neve 

EFOP-1.3.1 Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 

Pályázat típusa kiemelt: Szabadtéri Néprajzi Múzeum (konzorciumvezető), Nemzeti 
Művelődési Intézet, Országos Széchényi Könyvtár  

Forrás 3,0 milliárd forint 
Rövid tartalom közösségfejlesztés, módszertanok, kulturális intézmények társadalmiasítása, 

közösségfejlesztői mentorhálózat működtetése (megalapozva a TOP-ból 
pályázati úton elnyerhető fejlesztési forrásokat) 

Státusz A felhívás 2016. január 26-án megjelent. 

 2.  
Konstrukció kódja, 
neve 

EFOP-3.3.2 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 

Pályázat típusa standard: kulturális intézmények pályázhatnak (pl. múzeum, könyvtár, 
közművelődési intézmény)  

Forrás 5,0 milliárd forint 
Rövid tartalom kulturális intézmények tanórán kívüli nem formális és informális programjai 

(pl. témahét, szakkör) köznevelési intézményben tanulók számára 
Státusz A szakmai koncepciót leadtuk, az éfk. szerint 2016. június a megjelentetés 

időpontja. 

3. 
Konstrukció kódja, 
neve 

EFOP-3.3.3 Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés 

Pályázat típusa kiemelt: Szabadtéri Néprajzi Múzeum (konzorciumvezető), Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár  

Forrás 2,0 milliárd forint (ebből VEKOP: 0,60 milliárd forint) 
Rövid tartalom közgyűjteményi módszertani fejlesztések, mintaprogramok a fenti EFOP-

3.3.2 megalapozása céljából 
Státusz A szakmai koncepciót a Társadalompolitikai Bizottság elfogadta, az EFOP IH 

megkezdte a felhívás előkészítését. Az éfk. szerint 2016 júniusában 
megjelenik.  
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4. 
Konstrukció kódja, 
neve 

EFOP-3.7.2 Az egész életen át tartó tanulást megalapozó fejlesztések 

Pályázat típusa kiemelt: Nemzeti Művelődési Intézet (konzorciumvezető), Hagyományok 
Háza, Országos Széchényi Könyvtár  

Forrás 2,5 milliárd forint (ebből VEKOP: 0,75 milliárd forint) 
Rövid tartalom Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájában a 

kulturális vonatkozások tekintetében kitűzött célok megalapozása. 
Státusz Az éfk. szerint 2016. szeptember a felhívás megjelenése, a szakmai 

koncepciót júniusban kell leadni.  

5. 
Konstrukció kódja, 
neve 

EFOP-4.1.9 Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése 

Pályázat típusa pályázatos: kulturális intézmények  
Forrás 5,0 milliárd forint 
Rövid tartalom kisebb infrastrukturális fejlesztések (pl. múzeumban tanulmányi raktár 

kialakítása, könyvtárban, közművelődési intézményben oktatóterek 
kialakítása) 

Státusz Az éfk. szerint 2016. szeptember a felhívás megjelenése, a szakmai 
koncepciót júniusban kell leadni. 

 
2017-ben meghirdetni kívánt, az éves fejlesztési keretben még nem szereplő konstrukció: 
 
Konstrukció kódja, 
neve 

EFOP-3.7…  Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása 

Pályázat típusa pályázatos: kulturális intézmények  
Forrás még nincs forrás (tervezett: min. 5,0 milliárd forint) 
Rövid tartalom az egész életen át tartó tanulást támogató (LLL)    

tevékenységek 
Státusz 2017-ben tervezzük megjelentetni. 
Probléma Éfk.-ban forrás biztosítása szükséges, a következő éfk. módosításkor új 

konstrukcióként beemelni javasolt.  
 
A meghirdetni tervezett konstrukciók főleg a muzeális intézmények, könyvtárak, közművelődési 
intézmények, kisebb mértékben a levéltárak és a művészeti intézmények nem formális és informális 
tanulást, valamint az egész életen át tartó tanulást megvalósító programjaihoz járulnak hozzá 17,5 
milliárd forint kerettel, míg 5,0 milliárd forint az előzőekben vázolt kulturális tartalom- és 
szolgáltatásfejlesztések infrastruktúra-fejlesztéséhez járul hozzá.  

A kulturális alapellátás biztosítása érdekében az EFOP-on túli uniós források szükségessége is 
jelentkezik, így 

– Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) jelennek meg a 
közösségfejlesztést célzó felhívások közel 40,0 milliárd Ft forrással (az éves fejlesztési 
keretről szóló kormányhatározatban feltüntetésre kerültek),  

– Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programból a Közigazgatási 
eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése című kiemelt konstrukció 2,63 
milliárd forint forrással (az éves fejlesztési keretben nevesítésre került), 

– Vidékfejlesztési Programban megjelent a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, Településképet 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhívás, a konstrukció kerete (három célterületre) 
26,9 milliárd forint. A felhívás három célterületre fókuszál, ezek egyike a többfunkciós 
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közösségi tér, szolgáltató központok létrehozása és fejlesztése. A fejlesztés célja az alapvető 
szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez történő hozzáférés, a vidéki életminőség 
javítása érdekében többfunkciós közösségi terek, szolgáltató központok létrehozása és 
fejlesztése.  

– A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból a kulturális ágazat közel 4,0 
milliárd forint forrásigényt jelzett a kulturális háttérintézmények e célú fejlesztésére, a 
hatályos éves fejlesztési keretben nem szerepel.  

 

Oktatási ágazat 

Köznevelési terület 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

Az EFOP keretében megjelenő beruházási prioritások a következőek: 

− A Gyarapodó tudástőke elnevezésű 3. prioritási tengely a 10. tematikus célkitűzés alatt a 
köznevelést érintően az alábbi beruházási prioritásokhoz járul hozzá: 
= A végzettség nélküli iskolaelhagyók számának további csökkentése és a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás megelőzése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 
biztosítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az 
oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási 
formákat is. 

= Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, az oktatási 
és képzési rendszereknek a munka-erőpiaci igényekhez való igazítása. 

− Az Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében elnevezésű 4. prioritási 
tengely a 10. tematikus célkitűzés első beruházási prioritására vonatkozó intézkedések közül a 
köznevelést érintően az alábbi célkitűzéshez járul hozzá: 
= Minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek 

megteremtése. 
= Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át 

tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével. 
 

A 2014-2020-as fejlesztési időszakban megindított projektek 

EFOP-3.1.1-Kisgyermekkori nevelés támogatása 

Az EFOP keretében a még 2014-ben meghirdetett EFOP-3.1.1-Kisgyermekkori nevelés támogatása 
c. pályázati felhívásra 2015. július 29-én nyújtott be az Oktatási Hivatal és a Család,- Ifjúség- és 
Népesedéspolitikai Intézet jogelőd szervezetének konzorciuma projektjavaslatot, amellyel 
kapcsolatban a Támogató 2015. december 18-án 1 260 203 000 Ft keretösszegű támogatásra 
jogosultnak ítélte a projektet. 2016. február 1-jével a konzorcium saját felelősségre elindította a 
projektet, a Támogatási Szerződés megkötése 2016 áprilisában várható.  

A projekt célja képzéssel és támogató szolgáltatásokkal az óvoda és a családi napközi esélyteremtő 
szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, kiemelt figyelemmel a 2015. 
szeptember 1-től hatályba lépő, a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésének szakmai 
támogatására, és az Alapprogramban rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes 
megvalósítására.  

  

1101



 
 

A kiemelt projekt keretében az óvodák és családi napközik munkatársainak továbbképzése, szakmai 
támogatása valósul meg az alábbi témakörökben: 

− Hátránycsökkentés, hátránycsökkentő pedagógia az óvodai nevelésben  
− Család és kisgyermeknevelő intézmények, szolgáltatások  
− Családpedagógia 
− Pedagógiai program az óvodai nevelőmunkában 
− Tanügyigazgatás 
 

A meghirdetés előtt álló köznevelési EFOP konstrukciók 

A 2014-2016. években meghirdetésre kerülő köznevelési konstrukciókról az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat rendelkezik.  

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44. §-a értelmében az adott évre 
szóló éves fejlesztési keretet negyedévente egy alkalommal lehet módosítani. Jelen 
dokumentumban a hatályban lévő, 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban foglalt konstrukciók 
kerülnek összegzésre. 
 

A Korm. határozat 1. sz. melléklete szerinti konstrukciókból az alábbiak tartoznak a köznevelési 
terület felelősségi körébe: 

3. A gyarapodó tudástőkéről szóló 3. prioritás 

 Felhívás 
azonosító 

jele 

 Felhívás neve  Felhívás 
keretösszege 

(milliárd 
forint) 

 Felhívás 
meghirdetésének 

módja 

 Felhívás meghirdetésének 
tervezett ideje 

EFOP-3.1.1 Kisgyermekkori nevelés támogatása 1,3 
kiemelt Meghirdetve 2014. október 

10-én 
 EFOP-

3.1.2 
 Korai iskolaelhagyás csökkentése  2,80 (VEKOP: 

1,20) 
 kiemelt  2016. február 

EFOP-3.1.5 
A lemorzsolódással veszélyeztetett 

intézmények támogatása 
10 

kiemelt 2016. június 
 

EFOP-3.1.8. 
A köznevelés esélyteremtő 

szerepének erősítése 
4,55 standard 2016. szeptember 

EFOP-3.1.9 
Kisgyermekkori nevelés intézményi 

támogatása  
1,7 kiemelt 2016. június 

EFOP-3.2.2. 

A köznevelés tartalmi 
szabályozóinak megfelelő 

tankönyvek, taneszközök fejlesztése 
és digitális tartalomfejlesztés 

1,4 (VEKOP: 
0,6) 

kiemelt 
Meghirdetve 2016. január 26-

án 

EFOP-3.2.3 Digitális környezet a köznevelésben 35,4 kiemelt 2016. június 
EFOP-3.2.4 Új generációs köznevelés 6,8 kiemelt 2016. június 
EFOP-3.2.5 Tanulás-élmény iskolán belül 2,1 kiemelt 2016. június 

EFOP-3.2.6 
Tanulás-élmény extracurriculáris 

tevékenységek  
11,00 

kiemelt 2016. június 

EFOP-3.2.7 
Művészetoktatás fejlesztése a 

köznevelésben 
2 standard 2016. szeptember 
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4. Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében című 4. prioritás 

 Felhívás 
azonosító 

jele 

 Felhívás neve  Felhívás 
keretösszege 

(milliárd forint) 

 Felhívás 
meghirdetésének 

módja 

 Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje 
EFOP-4.1.2 Térségi iskolahálózatok 

kialakítása 
 60,00  kiemelt  2016. március 

EFOP-4.1.3  Testmozgást javító 
infrastrukturális fejlesztések 

3,29  kiemelt  Meghirdetve 2016. 
január 

EFOP-4.1.4 
Testmozgást javító infrastrukturális 

fejlesztések (standard) 
1,00 

standard 2016. március 

EFOP – 4.1.5. 
Köznevelési intézmények 

infrastrukturális fejlesztése 
26,72 

kiemelt 2016. szeptember 

EFOP – 4.1.6. 
Köznevelési intézmények 

infrastrukturális fejlesztése 
(standard) 

14,7 
standard 2016. szeptember 

EFOP-4.1.7. 
A köznevelés támogató szerepének 

erősítése 
3,2 

kiemelt 2016. szeptember 

EFOP-4.1.8. 
A köznevelés támogató szerepének 

erősítése (standard) 
1,8 

standard 2016. szeptember 

 

A 2014-2020. programozási időszak egyes országos kihatású projektjeinek részbeni finanszírozása 
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) terhére történik. A 2011/2016. 
(I.20.) Korm. határozat 1. melléklete tartalmazza a 2014-2016. évekre vonatkozóan az EFOP egyes 
országos kihatású projektek részben VEKOP terhére történő finanszírozását az alábbiak szerint. 

 
 Felhívás 

azonosító jele 
 Felhívás neve  Felhívás keretösszege 

(milliárd forint) 
 EFOP-3.1.2  Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése  1,20 
EFOP-3.2.2 A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, 

taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés 
0,6 

 

Kiemelt projektek 

Az operatív programon belül kiemelt projektekben valósítja meg az ágazat azokat a kiemelt 
fontossággal bíró központi fejlesztéseket, amelyek segítenek az Nkt.-ban és az ágazati stratégiákban 
megfogalmazott célok elérésében. Ezek röviden összefoglalva a következők: 

EFOP-3.1.2 - Végzettség nélküli iskolalehagyás csökkentése c. konstrukció célja a tartósan 
alulteljesítő intézmények minőségi köznevelés nyújtásához szükséges komplex fejlesztése, az 
ösztönző pedagógiai, tanulásszervezési módszerek, különböző önálló ismeretszerzési és kooperatív 
tanulási megoldások, eljárások elterjesztése, valamint a lemorzsolódás szempontjából 
veszélyeztetett csoportok iskolai sikerességének elősegítése, egyenlő esélyek megteremtése, 
valamint további célzott beavatkozások előkészítése. 

EFOP-3.1.5 - A lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása c. konstrukció célja a 
tartósan alulteljesítő intézmények minőségi köznevelés nyújtásához szükséges komplex fejlesztése, 
valamint a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett csoportok iskolai sikerességének 
elősegítése, továbbá az egyenlő esélyek megteremtése. 

EFOP-3.2.2 - A köznevelés tartalmi szabályozóinak és pedagógiai módszertani eszköztárának 
fejlesztése c. konstrukció célja az egységes taneszköz-rendszer kiépítése és fejlesztése, valamint a 
Nemzeti Köznevelési Portál továbbfejlesztése. 

EFOP-3.2.3 - Digitális környezet a köznevelésben c. konstrukció célja a köznevelési intézmények 
részletes helyzetfelmérésre alapuló informatikai fejlesztése, és eszközellátottságuk javítása. 
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EFOP-3.2.4 - Új generációs köznevelés c. konstrukció célja a Nemzeti alaptanterv és a 
kerettantervek felülvizsgálata, megújítása, valamint a köznevelés pedagógiai mérés-értékelési és 
vizsgarendszerének a fejlesztése 

EFOP-3.2.4 - A minőségi oktatáshoz, neveléshez és az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
javítása c. konstrukció célja az Oktatási Hivatal szervezeti egységeiként működő Pedagógiai 
Oktatási Központok fejlesztése a kevésbé fejlett régiókban. 

EFOP-3.2.5 - Tanulás-élmény az iskolán belül c. konstrukció célja a Nemzeti alaptantervben foglalt 
kulcskompetenciák fejlesztését támogató programok megvalósítása, és a tanulói 
kompetenciafejlesztő témahetek szervezésének támogatása. 

EFOP-3.2.6 - Tanulás-élmény – extracurriculáris tevékenységek révén c. konstrukció célja az 
iskolai oktatási-nevelési folyamathoz kapcsolódó, a tanítási időszakon kívüli szünidőben 
megvalósuló, a gyermekek aktivitására építő, a szociális hátrányokat közvetlenül kompenzáló 
programok hozzáférésének javítása és bővítése a tanulók kompetenciáinak fejlesztése, tanulási 
sikerességének növelése érdekében. A projekt keretében tematikus táborok, rendezvénysorozatok is 
megszervezésre kerülhetnek. 

 

Pályázatos projektek 

A pályázatos konstrukciók keretében az egyes intézmények szintjén megjelenő egyedi fejlesztési 
tevékenységek jelennek meg az egyes tématerületekhez kapcsolódóan. 

A konstrukciókban megfogalmazott célkitűzések az Nkt.-ban megfogalmazott célok teljesüléséhez 
az intézményi feltételek rendelkezésre állásának elősegítése, támogatása, módszertanok 
elterjesztésével, más intézmények által már bevezetett jó-gyakorlatok kiterjesztésével, vagy más 
tevékenységek támogatásával járul hozzá. 

 
EFOP-3.1.6 - Köznevelési intézmények hátránykompenzációs képességének növelése c. 
konstrukció célja a köznevelési intézmények esélyteremtő és hátránykompenzáló képességének 
növelése szakmai, módszertani fejlesztések megvalósításával, új pedagógiai és szabadidős 
programok szervezésével. 

EFOP-3.1.8 - A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése c. konstrukció célja a pedagógiai 
szakszolgálatok és az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok szolgáltatásainak 
fejlesztése.        

EFOP 3.2.7 - Művészetoktatás fejlesztése a köznevelésben c. konstrukció az alapfokú művészeti 
iskolákban és a művészeti szakközépiskolákban tanulók oktatásának minőségét javító fejlesztések 
megvalósítását támogatja. 

EFOP- 4.1.4 - Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések (standard) konstrukció célja a 
mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése minél több köznevelési 
intézményben, mely hozzájárul a fejlesztett intézményekben folyó nevelési munka hatékonyságának 
javításához és a nyújtott szolgáltatások színvonalának emeléséhez. Célcsoport: a KLIK-en kívüli 
egyéb fenntartók általános iskolai feladatellátást végző köznevelési intézmények 

EFOP-4.1.6 - Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése (standard) konstrukció célja a 
köznevelési feladatot ellátó köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása az 
iskolarendszer racionális és költséghatékony működtetésének biztosítása, valamint a köznevelés 
eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének erősítése érdekében. 

EFOP-4.1.8 - A köznevelés támogató szerepének erősítése (standard) konstrukció célja a súlyos és 
halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése (felújítás, 
korszerűsítés, bővítés, fizikai akadálymentesítés). 
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Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

A 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozóan Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 
szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat rendelkezik az egyes konstrukciókat illetően. A GINOP a szakképzést végzettség nélkül elhagyók 
támogatásával, valamint a digitális kompetencia-fejlesztés területén tervezett intézkedésekkel járul hozzá a köznevelés fejlesztéséhez az alábbiak 
szerint:  

Felhívás 
azonosító jele 

Felhívás neve Felhívás keretösszege 
(milliárd forint) 

Támogatást igénylő 
neve 

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje 

Szakmai elvárások 

GINOP-3.1.1-
VEKOP-15 

Oktatási intézmények és IKT vállalkozások 
közötti együttműködés ösztönzése és támogatása 

2,84 (ebből VEKOP:0,84) Kormányzati 
Informatikai 
Fejlesztési 

Ügynökség, 
Informatikai, 
Távközlési és 
Elektronikai 

Vállalkozások 
Szövetsége, Nemzeti 

Fejlesztési 
Minisztérium 

Meghirdetve 2016. 
januárban 

Együttműködések 
kialakításának állami 
támogatása az alap-, 
közép- és elsősorban 

felsőfokú oktatási 
intézmények, valamint a 
környezetükben működő 

IKT vállalkozások 
között. 

GINOP-6.2.2- 
VEKOP-15 

A szakképzést végzettség nélkül elhagyók 
számának csökkentése 

1,80  
(ebből VEKOP: 0,49) 

Nemzeti 
Szakképzési és 
Felnőttképzési 
Hivatal,  

 
A Végzettség nélküli 
iskolaelhagyás elleni 
középtávú stratégia külön 
kiemeli a szakképző 
intézmények 
kulcskompetencia-fejlesztő 
kapacitásának megerősítését, 
az alapkészségek fejlesztésére 
alkalmas eszközrendszer 
fejlesztését. Jelen beavatkozás 
célja a Köznevelési Híd 
programban, és a 
szakképzésben tanulók 
alapkészségeinek fejlesztése a 
szakképzés eredményesebbé 
tétele, az iskolai teljesítmény 
növelése, valamint az egész 
életen át tartó tanulásra - 
ennek részeként az érettségi 
vizsgát adó képzésbe lépésre - 
való képessé tétel érdekében.  
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Felhívás 
azonosító jele 

Felhívás neve Felhívás keretösszege 
(milliárd forint) 

Támogatást igénylő 
neve 

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje 

Szakmai elvárások 

GINOP-6.2.4-
VEKOP/16 

A 21. századi szakképzés és felnőttképzés 
minőségének és tartalmának fejlesztése 

7,00 (ebből VEKOP 1,92) Nemzeti 
Szakképzési és 
Felnőttképzési 
Hivatal 

 
Mind az iskoláskorú, 
mind a felnőttkori 
szakmatanulás 
minőségének további 
javítása és az ehhez 
szükséges információs 
rendszer működtetése, a 
szakképesítés 
megszerzéséhez való 
hozzáférés előmozdítása 
rugalmas és átjárható 
képzési rendszer 
kialakítása révén, 
valamint a fenntartható 
és intelligens gazdaság 
igényeinek kiszolgálása 
érdekében tartalom- és 
eszközfejlesztés. 
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Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozata szerint a KEHOP Energiahatékonyság növeléséről, 
megújuló energiaforrások alkalmazásáról szóló 5. prioritásában valósulnak meg köznevelési 
intézményeket érintő fejlesztések, mely a fejlett Közép-magyarországi régióra és a kevésbé fejlett 
régiókra egyaránt kiterjednek, az alábbiak szerint: 

Sorszám 
Felhívás 
azonosító 

Projekt megnevezése Támogatást igénylő 
neve 

Projekt 
támogatása 
legfeljebb 
(Mrd Ft) 

Felhívás 
meghirdetésének 

módja 

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje 

415. 
KEHOP- 

5.2.2. 

Az Emberi 
Erőforrások 

Minisztériuma 
fenntartásában 
lévő oktatási 
intézmények 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Emberi 
Erőforrások 

Minisztériuma a 
435/2015. (XII. 

28.) Korm. 
rendelet 
szerint 

 
 
 

2,00 
 

kiemelt 
2016. február 

 

416. 
KEHOP- 

5.2.2. 

A Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ 
fenntartásában lévő 

oktatási 
intézmények 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ a 
435/2015. (XII. 

28.) Korm. 
rendelet szerint 

 
 
 

2,00 
 
 

kiemelt 
2016. február 

 

417. 
KEHOP- 

5.2.2. 

A 
Földművelésügyi 

Minisztérium 
fenntartásában 
lévő oktatási 
intézmények 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Földművelésügyi 
Minisztérium a 
435/2015. (XII. 

28.) Korm. 
rendelet 
szerint 

2,00 
 
 
 

kiemelt 

2016. február 
 
 
 
 

418. 
KEHOP- 

5.2.2. 

1121 Budapest, 
Művész út 5- 
7. – Művész 

Óvoda és 
Bölcsőde 

energetikai 
korszerűsítése 

OMSZI 
Intézményfenntartó 

Közhasznú 
Nonprofit Kft. a 

435/2015. 
(XII. 28.) Korm. 
rendelet szerint 

 

0,21 kiemelt 2016. február 

427. 
KEHOP- 

5.2.6. 

Tanuszodák 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Nemzeti 
Sportközpontok a 

435/2015. 
(XII. 28.) Korm. 
rendelet szerint 

2,00 kiemelt 2016. június 

 

Az integrált fejlesztések elősegítésére irányulóan a kevésbé fejlett régióban az önkormányzatok – 
így az önkormányzati fenntartásban, illetve vagyongazdálkodásban levő köznevelési intézmények 
esetében is – megújuló energiafelhasználásának növelését célzó beruházások ösztönzésére a Terület 
és Településfejlesztési Operatív Programon belül nyílik lehetőség. 
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Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
A TOP a térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1. prioritási tengely 
1.4. intézkedése és a 6. prioritási tengely 6.2 intézkedése keretében az alábbi konstrukciókkal 
támogatja a köznevelési rendszer fejlesztését: 
 

Felhívás 
azonosító 

jele 

Felhívás neve Felhívás 
keretösszege 

(milliárd forint) 

Felhívás 
meghirdetéséne

k módja 

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje 
TOP-1.4.1-

15 
A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével 

46,422 területi Meghirdetve 2016. 
januárban 

TOP-1.4.1-16 
A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével 

9,962 területi 2016. október 

TOP-6.2.1-15 
Családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztése 

20,275 területi Meghirdetve 2016. 
januárban 

 
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program köznevelést érintő fejlesztései a 
következő intézkedések keretében kerülnek megvalósításra: 
 

Felhívás 
azonosító 

jele 

Felhívás neve Felhívás 
keretösszege 

(milliárd forint) 

Felhívás 
meghirdetéséne

k módja 

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje 
VEKOP-
6.1.1-15 

Kisgyermekeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése 

7,932 területi Meghirdetve 2016. 
januárban 

 

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 

A KÖFOP az Adminisztratív terhek csökkentéséről szóló 1. prioritási tengely keretében az alábbi 
konstrukcióval támogatja a köznevelési rendszer fejlesztését: 

Felhívás 
azonosító 

jele 

Felhívás neve Felhívás 
keretösszege 

(milliárd 
forint) 

Felhívás 
meghirdetésének 

módja 

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje 

Támogatást igénylő 
 

KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-15 

 

Oktatási 
Anyakönyvi 

Rendszer 
kifejlesztése 

12,7 kiemelt 2015. szeptemberben 
meghirdetve 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma vagy 

általa vezetett 
konzorcium 

 
Felhívás rövid tartalma: A projekt keretében kifejlesztésre kerülő Oktatási Anyakönyvi Rendszer 
fogja digitális alapokon tárolni Magyarország lakosságának összes bizonyítványát. A programból 
jól követhető lesz a lakosság ismeretanyagának, végzettségének alakulása, könnyen ellenőrizhetővé, 
lekérdezhetővé válnak a végzettséggel kapcsolatos adatok. Az indikátorokban meghatározottak 
szerint, a vonatkozó jogszabályban előírt időponttól kezdve kiállított az oktatási Anyakönyvi 
rendszerben tárolt oktatási okiratok (bizonyítványok) aránya a projekt zárásáig felmenő rendszerben 
el fogja érni a 98%-ot 
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Felsőoktatási terület 

A felsőoktatás esetében a 2014-2020-as programozási időszakban, mind az Európai Szociális Alap 
(ESZA), mind az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott források 
rendelkezésre állnak. A források felosztását a 2015. és a 2016. évi Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) 
tartalmazza.  

A felsőoktatást felsőoktatási célú fejlesztéseket az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
(EFOP) valamint a Közép-Magyarországi Régió esetében a Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program (VEKOP) tartalmazza. (1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról valamint 1011/2016. (I. 
20.) Korm. határozat a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról.) Az ÉFK negyedévente felülvizsgálatra kerül.  

Az ESZA által finanszírozott intézményi programok 2016. évben indulnak, 80,5 milliárd forint 
értékben 4,5-5 éves megvalósítási időszakkal, egy konstrukció kivételével csak a konvergencia 
régióbeli fejélesztések támogathatók (lásd a táblázatot). 

A forrásokból évente átlagosan kb. 17-18 milliárd forint használható fel a konvergencia régiókban 
és kb. 0,2-0,5 milliárd forint a Közép-Magyarországi Régióban. E keretek személyi költségekre és 
dologi kiadásokra fordíthatók, és csak fejlesztési célú tevékenységekre használhatóak fel, 
konstrukciókként eltérően illetve 2,5 %-os rezsi ráfordítással. 

Felsőoktatási célú beruházásokra csak konvergencia régióban felhasználható források állnak 
rendelkezésre az EFOP-ban, 2016-2020 közötti megvalósítással.  

EFOP-4.2.1 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztési program 29,00 milliárd forint 
 

A Közép-Magyarországi Régióban oktatási célú beruházási forrás egyáltalán nem áll rendelkezésre. 

Kutatási célú beruházásokra a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 
tartalmaz felsőoktatási intézmények által is pályázható forrásokat, a 65 milliárd forint keretre az 
intézmények mellett egyéb kutatóhelyek is pályázhatnak, 2016-2020 közötti megvalósítással, azaz a 
keret egésze nem a felsőoktatásnál hasznosul. 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról.) 

GINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 65,00 milliárd forint 

 

Energetikai beruházásra a hatályos, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján 11,3 
milliárd forint áll rendelkezésre 2016-2018 között. Kormánydöntés esetében ez a tervezetek szerint 
márt 2016. évi döntéssel további 3 milliárd forinttal növekedhet.  

KEHOP-5.2.2. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában lévő 

oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése 
2,00 milliárd forint 

KEHOP- 
5.2.4. 

Energiahatékonysági beruházás – Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

5,00 milliárd forint 

KEHOP- 
5.2.4. 

Energiahatékonysági beruházás – Semmelweis Egyetem 4,30 milliárd forint 
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Felsőoktatási ESZA konstrukciók 
 

 
 

Felhívás címe 

Felhívás 
keret-összege 

(milliárd Ft) 

Átlagos éves fejlesztési költség indikatív becslése  

2016. 
(indikatív 
becslés,  

milliárd Ft) 

2017. 
(indikatív 
becslés,  

milliárd Ft) 

2018. 
(indikatív 
 becslés,  

milliárd Ft) 

2019. 
(indikatív 
becslés,  

milliárd Ft) 

2020. 
(indikatív 
becslés,  

milliárd Ft) 

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje 

EFOP-
3.4.3 

Felsőoktatási intézményi fejlesztések a 
felsőfokú oktatás minőségének és 

hozzáférhetőségének együttes javítása 
érdekében 

24,00 2,67 5,33 5,33 5,33 5,33 
2016. március 

(módosítás alatt) 

EFOP-
3.4.4 

A felsőoktatási intézmények felkészítő és 
pályaorientációs tevékenységeinek, valamint 
a matematikai, természettudományi, műszaki 

és informatikai (MTMI40) szakokra való 
jelentkezést és bennmaradást elősegítő 

programok támogatása 

8,00 0,89 1,78 1,78 1,78 1,78 2016. június 

EFOP-
3.5.1 

Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, 
felsőoktatási szakképzési és szakirányú 

továbbképzések fejlesztése 
3,70 0,41 0,82 0,82 0,82 0,82 2016. június 

EFOP-
3.6.1 

Intelligens szakosodást szolgáló intézményi 
fejlesztések 

20,00 2,22 4,44 4,44 4,44 4,44 2016. február 

EFOP-
3.6.2 

Tematikus kutatási hálózati együttműködések 15,40 1,71 3,42 3,42 3,42 3,42 2016. szeptember 

EFOP-
3.6.3 

Felsőoktatási hallgatók tudományos 
műhelyeinek és programjainak támogatása 

7,20  
(valamint 
további 

VEKOP: 2,2) 

0,80 
+ 

0,2 

1,60 
+ 

0,5 

1,60 
+ 

0,5 

1,60 
+ 

0,5 

1,60 
+ 

0,5 
2016. szeptember 
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Sport ágazat 

Az EFOP 3.2.8 pályázat keretében megvalósuló szakmai koncepció  

A Sportért Felelős Államtitkárság kidolgozta az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program (EFOP) 3.2.8. kódszámú pályázati felhívás alatt a „T.E.S.I 2.0 – A testnevelés és 
sport tehetséggondozás minőségi fejlesztése” c. projekt szakmai koncepcióját. A projekt 
kiemelt megvalósítója a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) civil szervezet lesz. A felhívás 
meghirdetésének 2016. évi Éves Fejlesztési Keret szerinti ideje: 2016. június, a pályázat 
megvalósításának kezdete 2017. január. 

A projekt célja 

− Minőségi és fenntartható, a rendszeres testmozgásra ösztönző programok megvalósulása 
az iskolákban. 

− Gyermekek személyiségfejlesztése, az egészséges életvezetésre, rendszeres 
testmozgásra ösztönzése. 

− A T.E.S.I. 2020 stratégia egyes beavatkozásainak megvalósítása, javítva a mindennapos 
testnevelés és a kapcsolódó mérési rendszerek minőségén hozzájáruljon a tanulók 
egészség- és személyiségfejlesztéséhez. 

− Pedagóguskompetenciák fejlesztése. 
− A minőségi testnevelés-oktatás keretrendszerének kidolgozása Magyarországon. 
− A minőségi testnevelés-oktatás feltételeinek kialakítása a köznevelés rendszerében. 
− A minőségi testnevelés-oktatás feltételeinek kialakítása a közneveléshez kapcsolódó 

szolgáltatások területén. 
− A minőségi testnevelés-oktatás feltételeinek kialakítása a képzések, képesítések 

területén. 
− Az iskolarendszerben strukturáltan jelenjenek meg a grassroots szellemiségű sport- és 

mozgásprogramok, biztosítva sportágfejlesztési koncepciók fenntarthatóságát. 
− A mozgásműveltség szélesítése és a sportolói tehetség felismerés megalapozása.  
− Az iskolák és az iskolai testnevelés és sport területéhez kapcsolódó szereplők közötti 

kölcsönhatás, interakció erősítése. 

A Sportért Felelős Államtitkárság központi koordinációjával megvalósuló projekt elősegíti, 
hogy a magyar iskolarendszerben minőségi és fenntartható, a rendszeres testmozgásra 
ösztönző programok valósuljanak meg a pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése mellett, és 
egyes iskolán kívüli szereplők bevonásával.  A projekt hosszú távú célja, hogy az 
iskolarendszerben tanuló gyermekek személyiségfejlesztése, egészséges életvezetésre, azon 
belül rendszeres testmozgásra ösztönzése az iskolai testnevelés, az iskolai sporttevékenység 
és tehetséggondozás, valamint a kapcsolódó együttműködések komplex fejlesztésével 
valósuljon meg. 

A projekt ezért az egész életen át tartó tanulás szellemiségének megfelelően támogatja a 
tanulók kulcskompetenciáinak, különösen a szociális kompetenciák, azon belül pedig az 
egészséges életvezetéssel összefüggő ismeretek, készségek, képességek, attitűdök, autonómia 
és felelősségvállalási elemek fejlesztését. 

A projekt mind a formális, mind a nem formális tanulási környezetben beavatkozik, így mind 
a testnevelés tanórai tartalmakra, mind az egyéb foglalkozások (különösen: iskolai sportköri 
foglalkozások) szakmai programjára kíván hatni. 

A projekt fókuszáltan a tanítókat és testnevelő tanárokat célozza meg, hiszen a köznevelés 
közszolgálat, a (minőségi) oktatási rendszer működtetése, azon belül is a testnevelés 
biztosítása közfeladat. 
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A projekt eredményeképpen azonban a szülők képessé válnak arra, hogy részt vegyenek a 
tanulók fizikailag aktív magatartási szokásainak kialakításában, a pedagógusok és szülők 
kapcsolata megerősödik. A gyermekek, tanulók is megtanulják, hogy a saját autonómiájuk és 
felelősségük része az, hogy jövő-orientáltan gondolkodjanak egészségükről, életvezetésükről, 
és élethosszig elköteleződjenek valamely mozgásforma mellett. 

 

Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős ágazat 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat, valamint a 
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat értelmében a 
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság szociális területét 
érintően tizennégy és felzárkózási területet érintően tizenöt pályázati felhívás kerül kiírásra 
2016. évben. 
 
EFOP-1.1.1 – VEKOP-7.1.3-15 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című 
kiemelt projekt 12,0 milliárd forint összegű támogatással. A 2015-ben meghirdetett felhívás 
10,00 milliárd Ft-os keretösszegét az 1037/2016 (II. 9.) Korm. határozat 2,00 milliárd Ft-tal 
megnövelte. A projekt elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt 
munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. 

EFOP-3.8.2 „Szociális humán erőforrás fejlesztése fenntartótól függetlenül” című 
kiemelt felhívás támogatási összege 13,68 milliárd forint. A konstrukció elsődleges célja, 
hogy hozzájáruljon a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokban dolgozók 
képzéséhez, kompetenciáinak fejlesztéséhez.  

EFOP-1.9.1 „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely 
kialakítása, a kiváltásra történő felkészítés és képzés biztosítása” című kiemelt projekt 
2,50 milliárd forint keretösszeggel. A 2016.évben meghirdetésre került 2,50 milliárd Ft 
keretösszegű kiemelt projekt célja szociális intézményi férőhelykiváltás, ezáltal az erről szóló 
kormányzati stratégia végrehajtásának támogatása.  

EFOP-3.1.3. Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása 
- A 4,2 milliárd forint keretösszegű kiemelt projekt célja a köznevelési intézmények 
pedagógiai módszerekben való megújulásának támogatása. 

EFOP-1.3.2. Roma mentorhálózat fejlesztése - A 2,0 milliárd forint keretösszegű kiemelt 
projekt célja rásegítő mechanizmusokkal segíteni azt, hogy az esélyteremtő, hátrányt enyhítő 
programok elérjék a romákat, a roma közösségek információhoz jussanak és aktivizálódjanak 
a programokban való részvételre.  

EFOP-1.4.1. Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása - A 2016. január 26-án 
megjelent 3,0 milliárd forint összegű kiemelt projekt célja az EFOP-ból pályázati úton 
támogatásra kerülő, a gyermekek esélyeit növelő térségi és települési projektek 
végrehajtóinak szakmai támogatása. 

EFOP-1.4.2. Integrált térségi gyermekprogramok - A 15,0 milliárd forint keretösszegű 
standard pályázat célja a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása, 
a gyermekek esélyeinek növelése a 2007-2013 közötti programozási időszakban indított 
integrált térségi gyermekprogramok továbbfejlesztésével és kiterjesztésével. 
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EFOP-1.1.2. Nő az esély- romák foglalkoztatásba ágyazott képzése - A kiemelt projekt 
célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák 
társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, a közszolgáltatásban 
foglalkoztatottak számának növelésén keresztül. Forráskeret: EFOP 4,05 milliárd forint, 
VEKOP 0,25 milliárd forint. 

EFOP-1.1.3. Nő az esély – foglalkoztatás - A 3,15 milliárd forint keretösszegű egyszerűsített 
pályázat célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő 
munkanélküli romák társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása a szociális, 
gyermekjóléti, köznevelési intézményekben foglalkoztatottak számának növelésén keresztül.   

EFOP-1.1.4. Elsőként lakhatás standard pályázat elsődleges célja az utcán élők kivezetése 
krízishelyzetükből. Standard pályázat. Forráskeret: EFOP 1,4 milliárd , VEKOP 0,3 milliárd 
forint.  

EFOP-1.2.7. Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló 
életkezdési feltételeinek javítása- A komplex program magában foglalja a nevelésbe vett 
gyermek, az utógondozói ellátott fiatal felnőtt önfenntartó képességének és családi életre való 
felkészítésének, szociális kompetencia fejlesztésének, családi kapcsolatai fenntartásának és a 
kulturált szabadidő eltöltésének támogatását szolgáló tevékenységeket. Standard pályázat. 
Forráskeret: EFOP 1,05 milliárd forint. 

EFOP-1.3.4 Közös értékeink – sokszínű társadalom – Az 1 milliárd forint keretösszegű 
standard pályázat célja a Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és 
Kulturális Központ tevékenységi körének kiszélesítése: a nemzetiségi, etnikai identitás 
megőrzése, az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében 
interaktív programok kialakítása.  

EFOP-1.4.3 Jó kis hely - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex 
gyermekprogramok támogatása – Az 5,5 milliárd forint összegű standard pályázat célja a 
minőségi szolgáltatásokhoz, esélyteremtő programokhoz való hozzáférés javítása a 
hátrányokkal küzdő településeken.  

EFOP-1.5.1 Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása 
érdekében - A standard pályázat célja a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező 5 
járás területén modellprogram indítása, melynek célja a további leszakadás fékezése. 
Forráskeret: EFOP 2,0 milliárd forint. 

EFOP-1.6.1 Felzárkózási együttműködések támogatása kiemelt projekt célja a területi 
felzárkózási programok szakmai, módszertani támogatása és eszközrendszerük 
összehangolása. Forráskeret: EFOP 1,98 milliárd forint, VEKOP 0,22 milliárd forint. 

EFOP-1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) - Cél 
a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek 
társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. Standard pályázat. Forráskeret: EFOP 
22,00 milliárd forint, VEKOP 0,45 milliárd Ft. 

EFOP-1.9.2 A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése - A kiemelt projekt célja a fogyatékos 
személyek számára nyújtott rendszerszerű szolgáltatások összehangolt fejlesztése. 
Forráskeret: EFOP 2,31 milliárd forint, VEKOP 0,99 milliárd forint. 

EFOP-1.9.3 A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése - A kiemelt 
pályázat célja a foglalkozási rehabilitáció támogatása, fejlesztése. Forráskeret: EFOP 2,94 
milliárd forint, VEKOP 1,26 milliárd forint. 
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EFOP-1.9.4 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása - A 
kiemelt projekt célja, hogy a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazat szakmai 
támogatása. Forráskeret: EFOP 4,06 milliárd forint, VEKOP 1,74 milliárd forint. 

EFOP-2.1.1 - VEKOP-6.3.1-16 Gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése, hiányzó 
gyermekotthoni kapacitások létrehozása - A standard pályázat célja a gyermekotthonok 
kiváltási folyamatának befejezése, a jogszabályi előírásoknak megfelelő kis létszámú 
gyermekotthonok, lakásotthonok felújítása, korszerűsítése, továbbá a gyermekotthoni 
ellátórendszer differenciáltabbá tétele. Forráskeret: 4,2 milliárd forint. 

EFOP-2.1.2 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere A standard pályázat  az 
Integrált térségi gyermekprogramok, valamint a "Jó kis hely" Biztos Kezdet Gyerekházak és 
kistelepülési komplex gyermekprogramok keretében megvalósításra kerülő programok 
infrastrukturális fejlesztéseit biztosítja. Forráskeret: EFOP 5,5 milliárd Ft.  

EFOP-2.2.11 Hiányzó egészségügyi és szociális humán szolgáltatások fejlesztése megyei 
szinten, illetve a kiemelt fejlesztési térségekben. Forráskeret: EFOP 14,0 milliárd forint. 
Standard pályázat. 

EFOP-2.2.2 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés 
fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás - A standard pályázat a szociális intézményi 
férőhely kiváltást, a támogatott lakhatás kialakítását, ezáltal az erről szóló kormányzati 
stratégia végrehajtását célozza. Forráskeret: EFOP 35,0 milliárd forint. 

EFOP-2.2.3 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése- A standard pályázat 
célja a Szociális törvényben nevesített szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése. Forráskeret: 
EFOP 3,8 milliárd forint.  

EFOP-2.2.4 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális 
feltételeinek javítása kiemelt felhívás célja a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok 
épületeinek, tárgyi feltételeinek korszerűsítése a szakmai feladatellátás hatékonyabbá tétele. 
Forráskeret: EFOP 0,90 milliárd forint, VEKOP 0,10 milliárd forint.  

EFOP-2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) - A 
standard pályázat célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos 
helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése a lakhatási 
körülmények javításával. Forráskeret: EFOP 22,85 milliárd forint. 

EFOP-3.1.7 Esélyteremtés a köznevelésben - A kiemelt projekt célja a köznevelési 
intézményekben az esélyteremtő nevelést lehetővé tevő módszertani kultúra fejlesztése. 
Forráskeret: EFOP 3,0 milliárd forint. 

EFOP-3.2.9 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység modellezése - A standard 
pályázat célja az óvodai és iskolai szociális segítés jogszabályi bevezetésének szakmai 
modellezése. Forráskeret: EFOP 1,7 milliárd forint.  

EFOP-3.7.1 Aktívan a tudásért – A 6,3 milliárd forint keretösszegű kiemelt projekt célja a 
hátrányos helyzetű emberek, köztük romák képzettségi szintjének növelése, kompetenciáik, 
készségeik fejlesztése és ez által foglalkoztatási esélyeik javítása. 

A Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság szociális és 
felzárkózási területét érintően az alábbi négy - 2017-ben még aktív - pályázati felhívás került 
meghirdetésre a 2015. évben. 

EFOP-3.1.4. Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak - 
Útravaló Ösztöndíjprogram - A kiemelt projekt célja a hátrányos helyzetű tanulók általános 
iskolai sikerességének elősegítése, lemorzsolódásuk csökkentése, személyes mentori segítség 
és ösztöndíj-támogatás nyújtásával. Forráskeret: EFOP 4,2 milliárd forint; VEKOP 1,8 
milliárd forint. 
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EFOP-3.3.1. Tanoda programok támogatása - A standard pályázat célja a hátrányos 
helyzetű, kiemelten roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése köznevelésen kívüli 
eszközök segítségével. Forráskeret: EFOP 5,0 milliárd forint, VEKOP 0,35 milliárd forint 

EFOP-3.4.1. Roma szakkollégiumok támogatása - A standard pályázat célja a felsőoktatási 
intézményekbe felvételt nyert hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók 
számára, olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése és biztosítása, amelyek 
hozzájárulnak tanulmányaik sikeres befejezéséhez, a lemorzsolódás csökkentéséhez. 
Forráskeret: EFOP 1,2 milliárd forint; VEKOP 0,3 milliárd forint. 

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (a továbbiakban: RSZTOP) 2015. 
évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1119/2015. (III. 6.) Korm. 
határozat értelmében az RSZTOP teljes 7 éves kerete 34,0 milliárd forint, amely teljes 
egészében a 2015. évi fejlesztési keretben került meghirdetésre. 

 

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A Kormány a központi költségvetés fejezeti szintű 2016–2018. évi bevételi és kiadási 
középtávú tervszámairól szóló 2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet 2017. évi kiadási tervszámát 2 929 087,3 millió forintban, 
bevételi tervszámát 902 529,8 millió forintban határozta meg. A tervszámok az intézmények 
és a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében 1 374 837,5 millió forint központi 
irányítószervi támogatást tartalmaztak. A törvényjavaslat szerint a fejezet támogatási 
főösszege 1 543 317,8 millió forint. Az Áht. 13. § (4) bekezdésében előírt indokolási 
kötelezettség teljesítése érdekében a középtávú tervezés keretében meghatározott 
tervszámoktól való 168,5 milliárd forintos eltérés főbb összetevőit az alábbiakban mutatjuk 
be: 

− a fejezetek közötti feladat-átrendezés keretében a sportlétesítmény-fejlesztés és 
üzemeltetés átadása történt meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére 10,4 
milliárd forinttal, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjat pedig a fejezet átvette a 
Külgazdasági és Külügyminisztériumtól 5,5 milliárd forintos előirányzattal; 

− a 2016. évben befejeződő vagy a hároméves tervezés keretében előrevetítetthez képest 
2017. évben eltérő ütemben folytatódó beruházások miatti olyan csökkenések, mint a 
debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer beruházások (1,3 milliárd 
forint) vagy az új budapesti kórház (7 milliárd forint), a Liget Budapest projekt (13,6 
milliárd forint) és a Magyar Állami Operaház – Eiffel Bázis (1 milliárd forint) hatása; 

− a tervezéshez szükséges adatok naprakészebb rendelkezésre állása megalapozottabb és 
takarékosabb tervezést tesz lehetővé a pedagógus életpálya bevezetésével (7,7 milliárd 
forint) összefüggésben, a szociális kiegészítő pótlék pedig – a forrás változatlan mértéke 
mellett – a felhasználás szerinti fejezetek részére felosztásra került, így 8,5 milliárd 
forint a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben jelenik meg; 

− a folyamatban levő projektek és beruházások tekintetében a kormányzat további 
többleteket biztosított a Stipendium Hungaricum (8,5 milliárd forint) és a Lakitelek 
Népfőiskola épületei rekonstrukciója és fejlesztése (5,6 milliárd forint) számára, illetve 
új projektet indított Makovecz Imre életművének gondozása érdekében (1,4 milliárd 
forint). 
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− a Kormány további, hatását tekintve a hároméves keretszámokban még nem 
érvényesített beruházásokról, illetve azok 2017. évi ütemének támogatásáról döntött a 
Testnevelési Egyetem új kampusza (17,5 milliárd forint), Pécsi Tudományegyetem 
kapacitás-fejlesztése (12,3 milliárd forint), az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója 
(10,1 milliárd forint), Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegysége (1,9 milliárd 
forint), egyházi beruházások (2,6 milliárd forint), a Magyar Állami Operaház Andrássy 
úti épülete (7,0 milliárd forint), Irgalmasrendi beruházás (8,1 milliárd forint) és a 
Modern Opera beruházása (1,0 milliárd forint) tekintetében; 

− az oktatási intézményrendszer és oktatási szolgáltatások fejlesztése céljából a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az állami köznevelési intézményrendszer 
tehermentes és folyamatos feladatellátása érdekében (84,4 milliárd forint), a köznevelési 
humánszolgáltatások (17,0 milliárd forint), az ingyenesen járó tankönyvek (1,3 milliárd 
forint), a hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás (1,1 milliárd forint), az oktatói, 
kutatói bérrendezés II. üteme (2,7 milliárd forint) és a felsőoktatás képzési támogatása 
(2,3 milliárd forint) többlettel gazdálkodhat; 

− az egészségügy az egészségügyi intézmények működésével összefüggésben a 
betegbiztonság növelése és a struktúra átalakítása (2,0 milliárd forint), az ágazati 
ösztönző rendszer fejlesztése (4,0 milliárd forint), a vis maior támogatások kiegészítő 
finanszírozása (1,0 milliárd forint), a folyamatban lévő peres eljárások költségei (1,6 
milliárd forint) tekintetében többlettel rendelkezik; 

− további változást indokolnak a tervezett infláció, nemzetgazdasági bruttó átlagkereset, a 
dollár és euró árfolyamoknak a korábbihoz képest pontosabban számítható, becsülhető 
értékeiből következő hatások. 
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III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében  

Család-és ifjúságügyért felelős ágazat 

millió forintban, egy tizedessel 
Fejezeti kezelésű 

előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat 

megnevezése* 

2017. évi tervezett 
kiadás 

20/4/5  Nemzeti Tehetség 
Program 

A pályázatok egy része 
a határon túli magyar 
tehetségeket segítő 
programok 
támogatására, illetve a 
magyarországi és 
határon túli 
intézmények közti 
együttműködés 
elősegítésére irányul. 

részben, előre nem 
tervezhető 

20/4/12 Erzsébet Program 
támogatása 

Az Erzsébet Program 
keretében kialakított 
erdélyi táborhely és 
kapcsolódó 
eszközállomány, 
továbbá táborhely és 
építési telek 
megvásárlása 
Kárpátalján.  

430,0 
 

20/15/3/3  
 

Báthory István 
Magyar-Litván 
Együttműködési Alap 

Az Alap célja a 13 és 
30 év közötti magyar és 
litván fiatalok közötti 
baráti együttműködés 
támogatása ifjúsági 
együttműködési 
programok, 
információs 
programok, valamint 
ifjúsági és módszertani 
találkozók által. 

3,0 
 

20/15/3/4 Gyermek és 
Ifjúsági Alapprogram 
támogatása 

Gyermek és Ifjúsági 
Alapprogram 
támogatása 

Az előirányzat 
fedezetet biztosíthat a 
gyermekek és fiatalok 
közösségeit és ifjúsági 
civil szervezeteket 
célzó fejlesztő 
tevékenységekhez, az 
ifjúsággal foglalkozó 
szakemberek 
képzéséhez, gyermekek 
és fiatalok táborainak 
megvalósításához és a 
határon túli ifjúsági 
szervezetek 
programjainak 
támogatásához. 

részben, előre nem 
tervezhető 

*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását 
szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni. 
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Egészségügyi ágazat 

millió forintban egy tizedessel 
Fejezeti kezelésű 

előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat 

megnevezése* 

2017. évi tervezett 
kiadás 

20/22/02   
Egészségügyi ellátási 
és fejlesztési feladatok 

Határon túli 
magyarok 
egészségügyi 
ellátásának 
támogatása 

100,0 

*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását 
szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni. 

 

Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat 

millió forintban, egy tizedessel 
Fejezeti kezelésű 

előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat 

megnevezése* 

2017. évi 
tervezett kiadás 

20/54 
Nemzeti 
Együttműködési Alap 

A Civil tv. 56. § (4) 
bekezdése szerint 
civil szervezeteket 
érintő évfordulók, 
fesztiválok, hazai és 
határon túli 
rendezvények 
támogatására 
Magyarországon 
nyilvántartásba vett 
civil szervezet 
(főpályázó) és egy 
határon túli 
(társpályázó) 
számára együttesen 
is nyújtható a 
Nemzeti 
Együttműködési 
Alap terhére 
kifizetés. 

256,4 

20/55/5/4 

Külhonban szolgálatot 
teljesítő egyházi 
személyek támogatása 
– Határon túli egyház 
és annak belső egyházi 
jogi személye 

 420,0 
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Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat 

megnevezése* 

2017. évi 
tervezett kiadás 

20/55/7 
Egyházi épített örökség 
védelme és egyéb 
beruházások 

Egyházi műemlék és 
nem műemlék 
ingatlanok 
állagmegóvási, 
felújítási valamint 
egyházi fenntartású, 
hitéleti illetve 
közfeladatokat ellátó 
intézmények 
beruházási 
feladatainak és egyéb 
kapcsolódó 
fejlesztések 
megvalósításának 
támogatása. 

145,0 

20/55/9  

Egyházi közösségi célú 
programok és 
beruházások 
támogatása 

Közösségépítést 
szolgáló egyházi 
rendezvények, 
valamint kulturális, 
oktatási és 
vallásturisztikai 
projektek és 
kapcsolódó 
beruházások 
támogatása. 

65,0 

20/55/13 

Határon túli egyházi 
intézmények 
fejlesztésének 
támogatása 

 300,0 

*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását 
szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni. 

 

Kulturális ágazat 

millió forintban, egy tizedessel 
Fejezeti kezelésű 

előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat 

megnevezése 

2017. évi tervezett 
kiadás 

20/5/18/2  Határon túli kulturális 
feladatok támogatása 

- 97,5 

20/11/5  Kiemelt és/vagy 
közösségi nemzetközi 
és hazai kulturális 
fesztiválok és 
események támogatása 

kulturális fesztiválok 
támogatása 

részben, előre nem 
tervezhető 
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Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat 

megnevezése 

2017. évi tervezett 
kiadás 

20/13/5  Előadó-művészeti 
törvény 
végrehajtásából adódó 
feladatok (működési és 
művészeti pályázatok) 

színházak és 

néptáncegyüttesek 
programtámogatása 

részben, előre nem 
tervezhető 

20/30/23/2  Kulturális társadalmi, 
civil szervezetek, 
szövetségek, 
egyesületek 
támogatása 

működési támogatás részben, előre nem 
tervezhető 

20/30/23/6   

 

Rákóczi Szövetség 
támogatása 

működési támogatás 50,0 

*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását 
szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni. 

 

Oktatási ágazat 

Köznevelési terület 

millió Ft-ban egy tizedessel 
Fejezeti kezelésű 

előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat 

megnevezése* 

2017. évi tervezett 
kiadás 

20/5/18/4 Határon túli 
köznevelési feladatok 
támogatása 

 236,6 

*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását 
szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni. 
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Függelék 

A 2017. évi központi költségvetés családpolitikát érintő előirányzatai 

2017-ben a gazdasági növekedéssel párhuzamosan Magyarország kormányának továbbra is 
fő  célkitűzése a gyermeket vállaló és nevelő családok támogatása.  Ennek megfelelően a 
családok részére közvetlenül több mint 1743 milliárd forint kerül biztosításra. 

A 2017. évi központi költségvetés családpolitikát érintő előirányzatainak bemutatása 

Fejezet Cím Alcím 
Jogcím-
csoport 

Jogcím Előirányzat neve 

2017 

Kiadás 
(millió Ft) 

09 02 02 00 00 
A települési önkormányzatok egyes 
köznevelési feladatainak támogatása 
(óvodák) 

186 879,2 

09 02 03 00 00 
A települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása címen belül: 

  

2. melléklet 

III. 3. a) jogcím: Család- és 
gyermekjóléti szolgálat 

5 974,1 

III. 3. b) jogcím: Család- és 
gyermekjóléti központ 

4 571,9 

III. 3. j) jogcím: Gyermekek 
napközbeni ellátása (bölcsőde, mini-
bölcsőde családi bölcsőde) 

13 976,9 

III. 5. jogcím Intézményi 
gyermekétkeztetés támogatása, 
valamint III.6 A rászoruló gyermekek 
szünidei étkeztetésének támogatása 
(2016-ban egy jogcímen belül 
szerepelt.) 

73 910,4 
amelyből a 

III.5. szerinti 
támogatás  

67 240,0 
a III.6. 

szerinti 
támogatás 

6 670,4 
12 20 20 01 02 Igyál tejet program 4 200,0 
12 20 20 01 05 Iskolagyümölcs program 1 726,0 

20 18 00 00 00 

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ kiadásaiból 2016-ről 2017-re 
vonatkozó ingyenes tankönyvvel 
összefüggő többlet 

972,6 

20 20 02 03 00 
Köznevelési célú humánszolgáltatás és 
működési támogatás (óvodák) 

21 160,0 

20 20 19 01 00 

Szociális célú nem állami 
humánszolgáltatások támogatása 
(Ebből a családpolitikával összefüggő 
terület kiadása) 

14 625,9 

20 20 04 12 00 Erzsébet program támogatása 5 280,8 

20 20 16 03 00 
Család- és ifjúságügyi fejlesztések, 
szolgáltatások és programok 
támogatása 

35,3 
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20 20 16 06 00 Családpolitikai Programok 699,0 
20 20 16 07 00 Családpolitikai célú pályázatok 83,0 

20 20 17 07 00 
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói 
hitelének célzott támogatása 

690,0 

20 20 19 04 00 

Támogató szolgáltatások, közösségi 
ellátások, utcai szociális munka, 
krízisközpont és a Biztos Kezdet 
Gyerekház finanszírozása- ebből Biztos 
Kezdet Gyermekházak 

693,2 

20 20 20 03 00 
Család, esélyteremtési és önkéntes 
házak, továbbá egyéb esélyteremtési 
programok támogatása 

157,2 

20 20 30 24 05 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 20,0 
20 20 30 25 23 Dévény Anna Alapítvány 39,6 

20 20 30 27 01 
Esélyteremtési és önkéntes programok, 
feladatok támogatása 

85,0 

20 21 01 01 01 Családi pótlék 316 527,9 
20 21 01 01 02 Anyasági támogatás 5 397,0 
20 21 01 01 03 Gyermekgondozási segély 65 588,6 
20 21 01 01 04 Gyermeknevelési támogatás 12 479,7 

20 21 01 01 05 
Gyermekek születésével kapcsolatos 
szabadság megtérítése 

1 789,1 

20 21 01 01 06 Életkezdési támogatás 5 029,9 

20 21 01 01 07 
Pénzbeli és természetbeni 
gyermekvédelmi támogatások 

5 528,9 

20 21 01 01 08 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 515,5 
42 29 01 00 00 Egyéb lakástámogatások 211 300 

42 33 14 00 00 
A "fészekrakó" programhoz vállalt 
kezességből eredő fizetési kötelezettség 

1 400 

43 02 01 01 02 
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által 
végrehajtott ingatlanvásárlások és 
ingatlan beruházások 

27 000 

71 02 01 01 02 Nők korhatár alatti nyugellátása 233 924,5 

72 02 02 01 00 
Csecsemőgondozási díj, Terhességi-
gyermekágyi segély 

49 815,9 

72 02 02 02 02 Gyermekápolási táppénz 3 812,3 
72 02 02 06 00 Gyermekgondozási díj 124 987,8 

72 02 03 01 02 
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- 
és ifjúságvédelem 

25 028,2 

72 02 03 03 00 Anyatej-ellátás 200,0 

Összesen: 1 427 105,4    

          
Kedvezmények 

 Összege 
(millió Ft) 

42 3 1 00 00 
Személyi jövedelemadó: Családi 
adóalap-kedvezmény és első házasok 
kedvezménye 240 000 
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42 3 4 00 00 Illetékmentes öröklés 29 000 
 

71 1 2 1 00 
Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék: 
Családi járulékkedvezmény 18 500 

63 38 00 00 00 
Szociális hozzájárulási adó: A GYES, 
GYED, GYET folyósítását követően, 
illetve a GYES, GYED, GYET 
folyósítása alatt foglalkoztatott 
munkavállalók után érvényesíthető 
munkahelyvédelmi adókedvezmény 10 300 

 

71 és 
72 

1 1 00 00 

72 1 2 00 00 
Biztosítotti egészségbiztosítási 
járulék: Családi járulékkedvezmény 18 500 

Összesen: 316 300 

Mindösszesen 1 743 405,4 
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XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda (továbbiakban: MK) látja el a miniszterelnökhöz és a 
Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatokat, amelyeket a magyar 
állampolgárokkal folytatott folyamatos párbeszéd útján kíván biztosítani. 

Az MK látja el a Miniszterelnök által meghatározott kiemelt ügyek koordinálását, és a 
kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatokat.  

Magyarország Kormánya arra törekszik, hogy folyamatos párbeszédet folytasson az 
emberekkel az életüket meghatározó aktuális intézkedésekről, és a legfontosabb ügyekben 
kikérje véleményüket. Ennek egyik elsődleges eszköze a nemzeti konzultáció, emellett az MK 
feladatát állampolgári levelekkel, kiadványokkal, közérdekű tájékoztató tevékenységgel, 
internetes és egyéb kommunikációs eszközökkel látja el. 

A Kormány továbbra is a lakossággal történő konzultációk alapján kívánja meghozni a 
sarkalatos döntéseket. A nemzeti konzultációk fedezete fejezeti kezelésű előirányzatként kerül 
megtervezésre. Az előirányzat több konzultáció lebonyolításával kapcsolatos kiadások 
fedezetét tartalmazza. 

Az MK a konzultációk mellett az aktuális kormányzati intézkedésekről a jövőben is 
tájékoztatja az állampolgárokat. A feladatát címzett és címezetlen közérdekű tájékoztató 
levelek és kiadványok útján végzi. 

Az MK feladatkörében közterületi, online, közösségi médiaszolgáltató és médiaszolgáltató 
útján történő közérdekű tájékoztatást biztosít az állampolgárok számára. 

Az egységes kormányzati kommunikáció biztosítása érdekében grafikai tervezés, gyártás, 
integrált reklámügynökség, kutatás, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökség, stratégiai 
tervezés és tanácsadás, nemzetközi kommunikációs szolgáltatásokat vesz igénybe.   

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben  

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények   4.746,6 -   4.746,6 272 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  17.260,5 - 17.260,5 - 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

01. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda 

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 2015. október 
13. napjától hatályos 1. § (1) bekezdése a Miniszterelnöki Kabinetirodát Magyarország 
minisztériumai közé emelte. A Kormány a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozatával – az 
Áht. 33. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Magyarország 2016. évi 
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központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény fejezetrendjét a XXI. Miniszterelnöki 
Kabinetiroda fejezettel egészítette ki. Az MK Igazgatás 2015. év végi megalapításának 
következtében 2016. évre törvényi előirányzattal nem rendelkezik. Az MK számára a 
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat biztosította a Miniszterelnökségtől jogutódlással átvett 
feladatok 1.651,9 millió Ft összegű forrásait. Az MK működéséhez szükséges még hiányzó 
2016. évi forrás szükségletét a Kormány az 1022/2016. (II. 8.) Korm. rendelettel a rendkívüli 
kormányzati intézkedések előirányzata terhére történő átcsoportosítás végrehajtásával 
bocsátotta rendelkezésre 2.402,9 millió Ft összegben.  

A fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint költségvetési szervek (Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH), MK Igazgatása) gazdasági szervezeti 
feladatait az MK Igazgatása látja el. A jogszabályi feltételek miatt az NKOH megszűnt 
gazdasági szervezete feladatainak az átvétele az MK Igazgatása részére történő 3 fő státusz, 
valamint 26,6 millió Ft előirányzat 2017. évi tartós átcsoportosítását jelenti. 

Az MK alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet határozza meg. Ezen 
jogszabályokban foglalt alapfeladatok az alábbiak: 

A miniszterelnök kabinetfőnöke 

− a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló 2011. évi CCII. törvény 15. § (3) bekezdése, 19. § (4) bekezdése és 1. melléklet 
12. pontja, 

− a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 7/A. § (1) bekezdése, 

− a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a 
Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről szóló 224/2014. (IX. 4.) 
Korm. rendelet, 

− a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) 
Korm. rendelet és 

− a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar 
Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar 
Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 
18.) Korm. rendelet 

tekintetében a Kormány kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős tagja. 

A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége 
keretében 

− biztosítja és megszervezi a miniszterelnöknek az Alaptörvény 18. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladat- és hatásköre gyakorlását, e feladat- és hatáskörében felel a 
Kormány általános politikája kialakításának stratégiai irányításáért, 

− biztosítja és megszervezi a miniszterelnöknek a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. 
törvény 18. §-ában meghatározott feladat- és hatásköre gyakorlását, e feladat- és 
hatáskörében részt vesz a Kormány általános politikája végrehajtásának ellenőrzésében, 

− felel az egységes kormányzati kommunikáció megvalósításáért, 

− felel a miniszterelnök személye körüli feladatok ellátásáért, 
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− szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány általános politikája kialakításának a 
folyamatát, ennek keretében a 20. § (1) bekezdése szerinti javaslatokat összegzi, értékeli 
és javaslatot tesz a miniszterelnök részére, 

− az átfogó megközelítést igénylő ügyekben javaslatot, illetve előterjesztést tesz a 
Kormány részére, kezdeményezi és szervezi a Kormány feladatkörében érintett tagjai 
összehangolt tevékenységét, előterjesztés benyújtását kérheti a Kormány feladatkörében 
érintett tagjától, 

− közreműködik a Kormány általános politikája és a Kormány döntései megvalósulásának 
értékelésében és erről a miniszterelnök részére történő tájékoztatásban, ennek keretében 
a végrehajtás alakulásáról a Kormány feladatkörében érintett tagjától információt 
kérhet, illetve az érintett szervektől közvetlenül is tájékoztatást kérhet, 

− a miniszterelnök részére – feladat- és hatáskörében – soron kívül tájékoztatást, 
felvilágosítást, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő 
anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértői közreműködést kér, közvetíti a 
miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek felé, 

− érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés és a Kormány döntéseinek végrehajtása 
során a miniszterelnök döntéseiből és a Kormány általános politikájából következő 
politikai szempontokat, 

− kapcsolatot tart az Országgyűléssel és az országgyűlési képviselőcsoportokkal. 
A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége 
keretében az egységes kormányzati kommunikáció megvalósítása tekintetében felel 

− a kormányzati kommunikáció kialakításáért, 

− a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításáért, 
fejlesztéséért, a tartalom kialakításáért. 

A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége 
keretében ellátja a miniszterelnök személye körüli feladatokat, e tekintetben 

− ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket, felel a 
miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a 
nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa 
vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért, 

− gondoskodik a köztársasági elnök, a Kormány és a miniszterelnök által adományozható 
kitüntetésekkel és egyéb elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról, 

− gondoskodik a miniszterelnök kommunikációs felkészítésével kapcsolatos feladatok 
ellátásáról. 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda előirányzata alakulásának bemutatása 

millió forintban, egy tizedessel 

XXI. fejezet 01. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat - - - - 

Változások jogcímenként:     

Miniszterelnökségtől átvett 
feladatok (szintrehozással) 

1.651,9 - 1.651,9 112 

NKOH gazdasági szervezete 
megszűnése miatti előirányzat 

26,6 - 26,6           3 
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átcsoportosítás 

MK működési többlet biztosítása 
(1022/2016. (II.8.) Korm. hat.) 

2.660,0 - 2.660,0       130 

2017. évi javasolt előirányzat 4.338,5 - 4.338,5       245 

 

02. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal 

Az NKOH gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 10. § (4a) bekezdés a) pontja alapján 2015. április 1-től 2015. október 31-ig, irányító 
szervként a Miniszterelnökség látta el. A feladatátadás miatt a 2015. évi költségvetési 
előirányzata (3 fő átadása következtében) 17,8 millió forinttal csökkent.  

Az egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetiroda létrehozásával összefüggő 
módosításáról szóló 306/2015. (X. 26.) Korm. rendelet 15. §-a alapján 2015. november 1-től 
az NKOH irányító szerve a Miniszterelnöki Kabinetiroda lett. A gazdasági szervezet 
feladatait ettől az időponttól a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el, így e feladat átadásával 
az NKOH 2016. évi költségvetési előirányzata 3 fő átadásával (éves szinten) 26,6 millió 
forinttal csökkent, 2016. évi kiadási előirányzata 27 fő átlaglétszám mellett 408,1 millió 
forintra változott. 

A központi hivatalok és háttérintézmények 2016. évben végrehajtásra kerülő átszervezésében 
az MK fejezet költségvetési szervei nem érintettek, változatlan státuszban látják el 
alapfeladataikat. 

Az NKOH a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs 
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján megfogalmazott alapfeladatai az 
alábbiak: 

− ellátja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak szakmai 
felügyeletét, amelyeket az érintett szervezetek társadalmi tevékenységük érdekében, 
feladatkörükben hajtanak végre; 

− koordinálja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak 
megvalósítását, amelynek keretében jóváhagyja az érintett szervezetek által tervezett 
kormányzati kommunikációs feladatok célját, ütemezését, eszközeit és költségvetését, 

− összehangolja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatait biztosító 
szolgáltatásokat és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékekre vonatkozó 
közbeszerzési igényeket, 

− véleményezi az érintett szervezeteknek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. §-a szerinti éves összesített közbeszerzési terv Korm. rendeletben 
szabályozott kommunikációs tárgyú szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó részeit, 

− központi beszerző szervezetként az érintett szervezetek nevében és javára lebonyolítja 
a kormányzati kommunikációs feladatok ellátását biztosító, a Korm. rendelet 1. 
mellékletében meghatározott szolgáltatásokra és az azokhoz kapcsolódó termékekre 
vonatkozó közbeszerzéseket, 

− ellenőrzi és a Korm. rendeletben meghatározott esetekben jóváhagyja a központosított 
közbeszerzések alapján kötött szerződéseknek az ajánlattételi felhívás műszaki 
tartalmával összhangban történő teljesítését, 

− jóváhagyja az érintett szervezetek éves szponzorációs költségkeret-tervét és tervezett 
szponzorációját. 

1130



A Nemzeti Kommunikációs Hivatal előirányzata alakulásának bemutatása 

millió forintban, egy tizedessel 

XXI. fejezet 02. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 434,7 0 434,7 30 

Változások jogcímenként:     

MK-nak átadott feladat az 
Áht. 10.§ (4a) bekezdése 
alapján 

-26,6 0 -26,6 -3 

2017. évi javasolt előirányzat 408,1 0 408,1 27 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

20/1/1 Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy 
körüli protokoll feladatok ellátására használható fel. Az előirányzat fedezi a külföldi és a 
belföldi kormányfői protokoll-látogatásokhoz, valamint a miniszterelnök és a miniszterelnök 
helyett, az ő nevében eljáró személy részvételével lebonyolított rendezvényekhez kapcsolódó 
személyi, valamint az egyéb dologi jellegű kiadásokat. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 500,0  500,0 

2017. évi javasolt előirányzat 500,0  500,0 

 

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes 
lakossági kommunikációs és konzultációs feladatok fedezeteit. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 1 090,0  1 090,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás 600,0  600,0 

Többlet (jogcímenként) 13 900,0  13 900,0 

2017. évi javasolt előirányzat 15 590,0  15 590,0 
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20/1/3 Konzultációk kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat 2017. évtől kezdődően összevonásra kerül a kormányzati kommunikáció 
fejezeti sorral, így a 2017. évre javasolt előirányzat összege 0 Ft. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 600,0  600,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás -600,0  -600,0 

2017. évi javasolt előirányzat 0,0  0,0 

 

20/1/4 A Magyar Foundation of North America támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat célja a „Magyar Foundation of North America” projektjeinek és működésének 
támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett, 
vagy magvalósult tevékenységre is nyújtható.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 612,4  612,4 

2017. évi javasolt előirányzat 612,4  612,4 

 

20/1/5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges 
hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja a Batthyány Lajos Alapítvány támogatása. A költségvetési támogatás az  

Alapítvány projektjeinek és működésének a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett, 
vagy magvalósult tevékenységére nyújtható. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 200,0  200,0 

2017. évi javasolt előirányzat 200,0  200,0 

 

20/1/6 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások 
finanszírozására nyújt fedezetet. A Fejezeti általános tartalék az év közben jelentkező 
többletfeladatok kiadásaira használható fel. A költségvetési támogatás a támogatási igény 
benyújtásakor már megkezdett, vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat - - - 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  58,1  58,1 
2017. évi javasolt előirányzat 58,1  58,1 

 

20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és 
fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás megalapozásával és ehhez 
kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok 
ellátása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat -  - 

Változások jogcímenként:    

Többlet (jogcímenként) 300,0  300,0 

2017. évi javasolt előirányzat 300,0  300,0 

 

- 

 

III.3. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés 

indokolása 

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől a tárca 
megnövekedett feladataival összhangban  szükséges többletforrások biztosításával tér el.  
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XXX. Gazdasági Versenyhivatal 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása  

A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: „GVH” vagy „Hivatal”) státuszát és 

jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. 

évi LVII. törvény (a továbbiakban: „Tpvt.”) tartalmazza. Tevékenysége során ellátja a törvény 

szerinti versenyfelügyeleti funkciókat, a versenypártolási feladatokat, ami alapvetően 

versenyszempontú jogszabály véleményezést jelent, valamint a versenykultúra fejlesztését. 

A GVH számára feladatot kizárólag törvény írhat elő, munkatársai közszolgálati 

jogviszonyban állnak, jogviszonyukra a Tpvt.-ben foglalt kivételekkel a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) irányadó. 

A GVH autonóm államigazgatási szerv, amelyet az Országgyűlés kifejezetten a piaci verseny 

fenntartásához fűződő közérdek fenntartása céljából a versenyjogi jogérvényesítésre, illetőleg 

a versenytisztaság felügyeletére hozott létre. A GVH nincs alárendelve Kormánynak, illetőleg 

más országos közigazgatási szervnek, az állami költségvetésben önálló fejezetet alkot, elnökét 

a köztársasági elnök nevezi ki és kizárólag az Országgyűlésnek tartozik beszámolással. A 

GVH tevékenységét az Alaptörvény M. cikk 2. bekezdésében rögzítettekre figyelemmel látja 

el, miszerint „Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. 

Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait”.  

A GVH a klasszikus antitröszt ügyeken kívül fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat is ellát, 

amennyiben a vizsgált kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására 

alkalmas. A GVH antitröszt- és fogyasztóvédelmi tevékenysége ilyen módon egymást 

kiegészítve szolgálja a fogyasztók érdekeit: a verseny teszi lehetővé, hogy a fogyasztók 

számára többlet javak keletkezzenek, illetve számukra kedvezőbb feltételek közül 

választhassanak. A fogyasztók azonban nem tudják a verseny kínálta előnyöket élvezni, ha – 

megfelelő információ és kellő fogyasztói tudatosság hiányában – nem a számukra legjobbat 

választják ki a verseny által nyújtott alternatívák közül. Ily módon a verseny szabadságának 

és a fogyasztói döntés szabadságának védelme kölcsönösen feltételezi egymást. 

2017. évi általános cél a rendelkezésre álló erőforrások racionális felhasználása a hatósági 

feladatok hatékonyabb ellátása, a Hivatal ügyfélbarát és szolgáltató jellegének erősítése 

érdekében, továbbá az OECD Regionális Oktatási Központ feladatainak magas színvonalú 

ellátásának biztosítása. 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények  2 158,1 52,0 2 106,1 125 
Fejezeti kezelésű előirányzatok     212,8 26,8 186,0  

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

A Hivatal látja el - a Tpvt. eltérő rendelkezése hiányában - a Tpvt.-ben, valamint más 

jogszabályban a Hivatal, illetve elnöke számára meghatározott versenyfelügyeleti, 

versenypártolási, versenykultúra fejlesztése iránti és egyéb feladatokat, így különösen: 
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− versenyfelügyeleti eljárásokat indít és folytat le a versenyjogi előírások megsértésének 

gyanúja esetén,  

− dönt a vállalkozások közötti, engedélyköteles összefonódásokról, 

− intézi és elbírálja a hozzá benyújtott bejelentéseket és kezeli a panaszokat, 

− részt vesz a Hivatal feladatkörét érintő, tervezett intézkedések és jogszabály-

koncepciók, illetve - tervezetek egyeztetésében, 

− a közigazgatási szerveknek a verseny szabadságát sértő határozataival szemben 

felülvizsgálati kérelemmel bírósághoz fordulhat, amennyiben a közigazgatási szerv nem 

tesz eleget a Hivatal módosításra vagy visszavonásra irányuló felszólításának, 

− közérdekű keresetet indíthat a fogyasztók széles körét érintő vagy jelentős hátrányt 

okozó jogszabálysértés miatt, 

− együttműködik a felügyeleti hatóságokkal, 

− közgazdasági és jogi elemzést végez a versenypolitika körébe tartozó kérdések hazai és 

nemzetközi alkalmazásáról, 

− az Országgyűlés, a Kormány, a miniszterek vagy a nemzetközi szervezetek felkérésére a 

Hivatal elnöke tájékoztatást ad - a gazdasági versenyt érintően – a működése során 

szerzett tapasztalatairól és a gazdasági versennyel kapcsolatos kérdésekről, 

A Hivatal ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyeket az európai uniós 

versenyszabályok a tagállami versenyhatóság hatáskörébe utalnak. A Hivatal évente beszámol 

az Országgyűlésnek, illetve külön felkérésre az Országgyűlés hatáskörrel rendelkező 

bizottságának tevékenységéről és a Tpvt. alkalmazása során szerzett tapasztalatai alapján 

arról, hogy a gazdasági verseny tisztasága és szabadsága miként érvényesül. 
 

A Gazdasági Versenyhivatal látja el a magyarországi versenykultúra és a regionális 

versenyjogi intézményrendszer fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat. A Hivatal e téren 

folytatott tevékenysége magában foglalja a versennyel, versenypolitikával és versenyjoggal 

kapcsolatos általános tájékozottság növelését, a tudatos fogyasztói döntéshozatal elősegítését, 

a versenyhez való általános viszonyulás javítását, valamint a verseny és fogyasztói 

döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai tevékenységek, képzések 

támogatását.  

A versenykultúra fejlesztéshez kapcsolódó programok és a versenyjog oktatásának 

támogatása – ennek speciális volta miatt – egyre nagyobb igényként jelenik meg a Hivatal 

felé.   

millió forintban, egy tizedessel 

Gazdasági Versenyhivatal 
igazgatása 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 2 158,1 49,6 2 108,5 125 

Változások jogcímenként:     
fejezeten belüli átrendezés  2,4 -2,4  

2017. évi javasolt előirányzat 2 158,1 52,0 2 106,1 125 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1. alcím: OECD ROK 

2005-ben, a magyar kormány anyagi támogatásával létrehozott OECD-GVH Budapesti 

Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (a továbbiakban: „ROK”) alapító okirata szerint a 
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A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet 2017. évi költségvetési javaslata 
a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet és a KSH fejezeti 
kezelésű előirányzatai kiadási és bevételi előirányzatait foglalja magába. 

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

A KSH a következő években az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezi fejlesztési 
programjai keretében: 

- a felhasználói igények magas színvonalú kielégítése, szolgáltatások fejlesztése; 

- az adatvédelem és az adathozzáférés egyensúlyának biztosítása; 

- az adatok, elemzések, szolgáltatások minőségének fejlesztése; 

- a működés hatékonyságának növelése; 

- a munkatársak felkészültségének és elkötelezettségének erősítése és elismerése; 

- az adatszolgáltatói kapcsolatok továbbfejlesztése; 

- az intézményi kapcsolatok erősítése. 

A felsorolt stratégiai célokkal összhangban 2017. évben az alábbi ágazati feladatok képeznek 
kiemelt prioritást: 

- a 2017. évi gyümölcsös ültetvény összeírás végrehajtása; 

- a 2016. évi mikrocenzus és a 2016. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás 
adatainak feldolgozása, illetve eredményeinek publikálása; 

- az Életünk fordulópontjai panelfelvétel és a felnőttképzési felvétel végrehajtása; 

- az adatminőség módszertani és technikai fejlesztésekkel történő további javítása. 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben 

A KSH fejezet 2017. évre javasolt költségvetési kiadási előirányzata 10 750,7 millió forint. 

A 2017. évi keretszám a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet és 
a KSH fejezeti kezelésű előirányzatai között az intézmények többletigényeinek, illetve 
megtakarításainak és a 2017. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges 
feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló Tájékoztató (továbbiakban: 
Tájékoztató) előírásainak maximális figyelembevételével került felosztásra. 

A KSH a 2017. évi költségvetési javaslat összeállítása során a Tájékoztatóban előírtaknak 
megfelelően: 

- az optimális működés kialakítása céljából felülvizsgálta a szervezeti és feladatellátási 
viszonyokat, módokat és ennek alapján a feladatokból, illetve a szervezetrendszerből 
adódó kötelezettségek úgy kerültek meghatározásra, hogy a 2017. évi kiadások 
finanszírozhatóak legyenek; 

- változatlan mértékű illetményalappal és közalkalmazotti illetménytáblával tervezte meg 
a személyi juttatásokat. 

A fentiekben leírtakkal összhangban a KSH fejezet 2017. évi előirányzatai az alábbiak szerint 
kerültek meghatározásra: 
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millió forintban, egy tizedessel 

XXXI. fejezet 
Központi Statisztikai Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő)* 

2016. évi törvényi előirányzat 13 556,4 942,6 12 613,8 1 279 

Változások jogcímenként -3 697,7 -139,7 -3 558,0 0 

- mikrocenzus -2 901,8 0,0 -2 901,8 0 

- mezőgazdasági gazdaságszerkezeti 
összeírás 

-561,2 0,0 -561,2 0 

- informatikai fejlesztések -95,0 0,0 -95,0 0 

- saját bevételek várható változása -139,7 -139,7 0,0 0 

Többlet 892,0 0,0 892,0 0 

- gyümölcsös ültetvények összeírása 380,0 0,0 380,0 0 

- felnőttképzési felvétel 97,0 0,0 97,0 0 

- Életünk fordulópontjai panelfelvétel 90,0 0,0 90,0 0 

- fejezeti általános tartalék képzése 325,0 0,0 325,0 0 

2017. évi javasolt előirányzat 10 750,7 802,9 9 947,8 1 279 
* Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám. 

A KSH fejezet 2017. évre javasolt kiadási előirányzata – a 2016. évi törvényi előirányzathoz 
képest – 2 805,7 millió forinttal csökken, amely a 2016. évi egyszeri kiadások (mikrocenzus, 
mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás, informatikai fejlesztések) kivezetésének, 
valamint a 2017. évi egyszeri feladatok (gyümölcsös ültetvények összeírása, felnőttképzési 
felvétel, Életünk fordulópontjai panelfelvétel) többletkiadásának eredőjeként adódik. 

Az 1337/2011/EU rendelet az Európai Unió tagállamait a területükön található egyes 
gyümölcsfafajok ültetvényeire vonatkozóan statisztikai felmérés végrehajtására kötelezi. A 
felmérés eredményei teszik lehetővé az Európai Bizottság számára a gyümölcsfélék piacának 
közös szervezésével kapcsolatos feladatai teljesítését. Az összeírás végrehajtását a 
gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával 
betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény előírásai is rögzítik. A 
felvételhez kapcsolódóan 2017. évben rendelkezésre álló költségvetési támogatás összege 
380,0 M Ft. 

Az 1175/2014/EU rendelet az Európai Unió tagállamait lakossági felvétel végrehajtására 
kötelezi a 18-64 éves népesség oktatásban, képzésben való részvételére vonatkozóan. A 
felvételhez kapcsolódóan 2017. évben rendelkezésre álló költségvetési támogatás összege 
97,0 M Ft. 

Az Életünk fordulópontjai társadalmi-demográfiai panel alapfelvétel Magyarországon jelenleg 
a legnagyobb olyan kérdőíves vizsgálat, amely adatokat gyűjt a hazai társadalmi és 
népesedési helyzetről, annak átalakulásáról, és az átalakulás okairól. Az adatbázis egyrészt 
pillanatfelvételt jelent a magyar társadalomról; másrészt követéses jellege miatt arra is 
alkalmas, hogy az életút egyes fontosabb eseményeinek (például gyermekvállalás, házasság, 
munkaerőpiaci ki-belépések sorozata, nyugdíjba vonulás) következményeit is feltérképezze. 
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A felvételhez kapcsolódóan 2017. évben rendelkezésre álló költségvetési támogatás összege 
90,0 M Ft. 

Az ENSZ az 1960-as évtizedtől a gazdasági és társadalmi folyamatok felgyorsulása, az 
információigény növekedése miatt ötévenkénti népszámlálások vagy – tízéves ciklusok 
esetében – a cenzusközti időszakban egy vagy két mikrocenzus tartását javasolja. 
Magyarország ez utóbbi megoldás mellett döntött, az első mikrocenzusra 1963-ban került sor. 
A 2016. évi mikrocenzus célja friss adatok biztosítása a döntéshozók és más felhasználók 
részére a népesség és a lakásállomány összetételéről és alakulásáról annak érdekében, hogy a 
társadalmi változások nyomon követhetővé váljanak, és a 2021-ben esedékes következő 
népszámlálás előtt aktuális, releváns információk álljanak rendelkezésre. A 2016. évben 
végrehajtásra kerülő mikrocenzus 2017. évi adatfeldolgozási és publikálási feladataihoz a 
rendelkezésre álló költségvetési támogatás összege 162,3 millió forint. 

Az 1166/2008/EK rendelet 6. cikkének előírásai alapján az Európai Unió minden 
tagállamának – így Magyarországnak is – 2016-ban mintavételes felvétel formájában, 
gazdaságszerkezeti felmérést kell végrehajtani. A 2016. évben végrehajtásra kerülő felmérés 
2017. évi adatfeldolgozási és publikálási munkáihoz kapcsolódóan rendelkezésre álló 
költségvetési támogatás összege 30,0 millió forint. 

A 2017 évre tervezett bevételi előirányzatok összege – a 2016. évi eredeti előirányzathoz 
képest – 139,7 millió forinttal (14,8%-kal) alacsonyabb, amelyet alapvetően a KSH 2016. évi 
egyszeri (tárgyévre vonatkozó) bevételei eredményeznek. 

A fejezet összesített 2017. évi költségvetési előirányzatai költségvetési címrend szerinti 
megosztásban a következők:  

millió forintban, egy tizedessel 

Cím/ 
alcím 

Megnevezés Kiadás Bevétel  Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő)* 

 Intézmények 9 816,2 802,9 9 013,3 1 279 

1. cím Központi Statisztikai Hivatal  9 448,8 759,2 8 689,6 1 208 

4. cím KSH Könyvtár 190,2 5,0 185,2 47 

5. cím 
KSH Népességtudományi 
Kutató Intézet 

177,2 38,7 138,5 24 

6. cím 
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

934,5 0,0 934,5 0 

1. alcím 
Statisztikai Elemző Központ 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
támogatása 

483,4 0,0 483,4 0 

2. alcím Fejezeti stabilitási tartalék 126,1 0,0 126,1 0 

3. alcím Fejezeti általános tartalék 325,0 0,0 325,0 0 

Fejezet összesen 10 750,7 802,9 9 947,8 1 279 
* Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám. 

1145



 

 

A KSH fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratukkal összhangban  
– és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – vállalkozási tevékenységet 2017. évben 
továbbra sem folytatnak. A fejezet és intézményei alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 
alapítványok, közalapítványok és közhasznú társaságok nem tartoznak. 

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Stt.) 6/A. §-a alapján a KSH 
tulajdonosi jogokat lát el a Statisztikai Elemző Központ Kft.-ben. 

III. A célok elérésének módja a KSH fejezetnél 

III. 1. Intézményekkel történő feladatellátás 

Központi Statisztikai Hivatal (XXXI. fejezet 1. cím) 

A KSH a Kormány irányítása, illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszter felügyelete alatt 
álló, szakmailag önálló kormányhivatal. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a KSH fejezet, illetve a KSH 
vonatkozásában az irányítási (felügyeleti) feladatokat a KSH elnöke látja el. 

A KSH feladatait és hatáskörét az Stt. és az annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) 
Korm. rendelet, illetve az országos statisztikai adatgyűjtési program adatgyűjtéseiről és 
adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet határozza meg, amelyek alapján a 
KSH kötelezően ellátandó feladatai az alábbiak: 

- statisztikai adatok szolgáltatása az államhatalom és a közigazgatás szervei, az 
egyesületek, az érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok, a köztestületek, a 
tudományos, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek, valamint a 
nemzetközi szervezetek részére; 

- az adatfelvételek megtervezése, az adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, átadása, 
átvétele, elemzése, közlése, közzététele és védelme; 

- a hivatalos statisztikai szolgálat statisztikai tevékenységének összehangolása, szakmai  
– meghatározott esetekben egyéb jellegű – irányítási tevékenység ellátása; 

- a népesség adatainak összeírása céljából időszakonként népszámlálás végrehajtása 
külön törvény alapján; 

- egyéb országos összeírások szervezése és végrehajtása; 

- a hivatalos statisztikai szolgálat éves országos statisztikai adatgyűjtési programja 
tervezetének összeállítása, a saját adatgyűjtéseinek végrehajtása és a program 
végrehajtásának figyelemmel kísérése a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinél; 

- az Országos Statisztikai Tanács bevonásával a statisztikai módszerek, fogalmak, 
osztályozások kialakítása, a számjelek meghatározása, készítése, nyilvánosságra 
hozatala, valamint használatuk kötelezővé tétele, statisztikai regiszter működtetése, és 
ennek alapján névjegyzék készítése; 

- más információrendszerek, a nyilvános, a közhitelű és egyéb nyilvántartások, valamint a 
hatósági, ellenőrzési, gazdasági vagy egyéb tevékenységgel járó adatgyűjtések fogalmi 
és osztályozási rendszerének kialakításában való közreműködés; 

- az Országgyűlés és a Kormány évenkénti tájékoztatása az ország társadalmi, gazdasági, 
népesedési adatairól; 

- Magyarország Közigazgatási Helynévkönyvének vezetése, Magyarország 
Helységnévtárának kiadása; 

- részvétel nemzetközi szervezetek statisztikai munkájában, valamint kapcsolattartás 
külföldi nemzeti statisztikai hivatalokkal; 
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- kötelespéldányra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár fenntartása, 
üzemeltetése; 

- részvétel a statisztikával összefüggő jogszabályok előkészítésében. 

Az I. fejezetben foglaltakkal összhangban a KSH számára 2017-ben a gyümölcsös ültetvény 
összeírás, az Életünk fordulópontjai panelfelvétel és a felnőttképzési felvétel végrehajtása, a 
2016. évi mikrocenzus és a 2016. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás adatainak 
feldolgozása, illetve eredményeinek publikálása, valamint az adatminőség módszertani és 
technikai fejlesztésekkel történő további javítása képeznek kiemelt prioritást.  

A 2017. évi előirányzatok levezetése: 

millió forintban, egy tizedessel 

1. cím 
Központi Statisztikai Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő)* 

2016. évi törvényi előirányzat 12 595,5 899,9 11 695,6 1 208 

Változások jogcímenként -3 698,7 -140,7 -3 558,0 0 

- mikrocenzus -2 901,8 0,0 -2 901,8 0 
- mezőgazdasági gazdaságszerkezeti 

összeírás 
-561,2 0,0 -561,2 0 

- informatikai fejlesztések -95,0 0,0 -95,0 0 

- saját bevételek várható változása -140,7 -140,7 0,0 0 

Többlet 552,0 0,0 552,0 0 

- gyümölcsös ültetvények összeírása 380,0 0,0 380,0 0 

- felnőttképzési felvétel 97,0 0,0 97,0 0 

- Életünk fordulópontjai panelfelvétel 75,0 0,0 75,0 0 

2017. évi javasolt előirányzat 9 448,8 759,2 8 689,6 1 208 
* Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám. 

Az intézmény 2017. évre javasolt kiadási előirányzata a 2016. évi törvényi előirányzathoz 
képest – a fentiekben felsorolt változások és előirányzati többletek eredményeként – 3 146,7 
millió forinttal csökken. 

KSH Könyvtár (XXXI. fejezet 4. cím) 

A KSH Könyvtár, mint a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisa, a KSH 
kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalomnak teljes körű gyűjtője, továbbá – mint 
köteles példányra jogosult és közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szerv – 
feladata a legszélesebb olvasói igények kielégítése. 

Az intézmény országos tudományos szakkönyvtári, közművelődésügyi és dokumentációs, 
valamint információszolgáltatási feladatokat lát el. Jogszabályban meghatározott közfeladatait 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény tartalmazza. 
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A 2017. évi előirányzatok levezetése: 

millió forintban, egy tizedessel 

4. cím 
KSH Könyvtár 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő)* 

2016. évi törvényi előirányzat 190,2 5,0 185,2 47 

Változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 0 

Többlet 0,0 0,0 0,0 0 

2017. évi javasolt előirányzat 190,2 5,0 185,2 47 
* Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám. 

Az intézménynél a 2017. évre javasolt kiadási előirányzat a 2016. évi törvényi előirányzattal 
megegyezik. 

KSH Népességtudományi Kutató Intézet (XXXI. fejezet 5. cím) 

A KSH Népességtudományi Kutató Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások 
bázisintézménye. Feladatköre a népességtudomány elméleti és gyakorlati művelése, illetve 
fejlesztése, ennek keretében a következő feladatokat látja el: 

- alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén; 

- a népesség, a népesedési folyamatok és az azokra ható tényezők kutatása; 

- a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések 
feltárása; 

- demográfiai előreszámítások készítése; 

- a népesedéspolitika tudományos megalapozása; 

- a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése. 

A 2017. évi előirányzatok levezetése: 
millió forintban, egy tizedessel 

5. cím 
KSH Népességtudományi Kutató 

Intézet 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő)* 

2016. évi törvényi előirányzat 161,2 37,7 123,5 24 

Változások jogcímenként 1,0 1,0 0,0 0 

- saját bevételek várható változása 1,0 1,0 0,0 0 

Többlet 15,0 0,0 15,0 0 

- Életünk fordulópontjai panelfelvétel 15,0 0,0 15,0 0 

2017. évi javasolt előirányzat 177,2 38,7 138,5 24 
* Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám. 
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Az intézménynél a 2017. évre javasolt kiadási előirányzat a 2016. évi törvényi előirányzathoz 
képest – fenti előirányzati többlet eredményeként – 16,0 millió forinttal nő. 

III. 2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

KSH fejezeti kezelésű előirányzatok (XXXI. fejezet 6. cím) 

A cím három alcímet tartalmaz, melyek a Statisztikai Elemző Központ Kft. közfeladatainak 
ellátásához szükséges támogatást, a fejezeti stabilitási tartalék képzési kötelezettséget, illetve 
a fejezeti általános tartalékot foglalják magukban. 

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása (6. cím 1. alcím) 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 483,4 0,0 483,4 

Változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2017. évi javasolt előirányzat 483,4 0,0 483,4 

A fejezeti kezelésű előirányzat – az Stt. 6/A. §-ának (1) bekezdésével összhangban – a 
Statisztikai Elemző Központ Kft. által végrehajtandó statisztikai adatgyűjtések fedezetét 
biztosítja. 

Fejezeti stabilitási tartalék (6. cím 2. alcím) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 126,1 0,0 126,1 

Változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2017. évi javasolt előirányzat 126,1 0,0 126,1 

A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (5) és (6) 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 2017. október 1-ét megelőzően nem lehet 
felhasználni. 

Fejezeti általános tartalék (6. cím 3. alcím) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként 325,0 0,0 325,0 

- fejezeti általános tartalék képzése 325,0 0,0 325,0 

2017. évi javasolt előirányzat 325,0 0,0 325,0 
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XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

 
A kutatás, a fejlesztés és az innováció a következő években is egyike a gazdasági fejlődés 
lehetséges kitörési pontjainak, érdemi eszköze a nemzetgazdasági versenyképesség 
javításának. A nemzetgazdaság versenyképességének javítása és ebben a kutatás-fejlesztés, 
valamint az innováció szerepének megerősítése kiemelt kormányzati cél. Ezt támasztja alá az 
az Együttműködési Szándéknyilatkozat is, amit a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium vezetői írtak alá annak érdekében, hogy a kormányzat „Irinyi-
tervének” részeként a kutatás-fejlesztés és innováció oldaláról segítsék a gazdaságfejlesztési 
célok elérését. 
 

Fentiekhez a Magyar Tudományos Akadémia 2017-ben is hozzájárul, költségvetési forrásai 
célzott és hatékony felhasználásával. Az Akadémia célja, hogy a rendelkezésére álló fejezeti 
források célzott felhasználásával folyamatban lévő programokat folytassa.  
 
A 2017. év fontos intézkedése a felsőoktatásban már 2016-ban végrehajtott garantált 
illetményemelés kiterjesztése az MTA kutatóira. A 15%+5%-os illetményemelés forrását az 
MTA intézmények költségvetése tartalmazza. Ezzel az intézkedéssel „humánerőforrás 
oldalon” folytatódik a kutatási infrastruktúra szisztematikus fejlesztése. 
 
A korábban megkezdett infrastruktúra-fejlesztési programok befejezése, illetve folytatása 
mellett a 2017. évi támogatások lehetővé teszik új programok megkezdését is úgy, mint 

− a Martonvásári agrárcentrum és látogatóközpont fejlesztése, 
− az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete új kutatóépületének megépítése. 

A fejezet forrásai lehetővé teszik a korábbi akadémiai programok (Lendület program, 
posztdoktori program) folytatását. Az infrastruktúra-fejlesztési források egy része az 
üzemeltetés támogatására fordítható, ezzel javítható az elmúlt években beszerzett korszerű 
berendezések kihasználtsága. 
 
Folytatódnak a Kiválósági Együttműködési Programok, ezekkel a versenyképességet 
közvetlenül javító, innovációs programok, fejlesztések hajthatók végre. 
 
Az MTA változatlan támogatási szint mellett folytatja az Elektronikus Információszolgáltatás 
Nemzeti Program (EISZ) és az Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) programok 
üzemeltetését és fejlesztését.   
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben 

     millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 52.757,5 22.943,2 29.814,3 5 169 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  16.188,0 0,0 16.188,0  

Fejezet összesen 68.945,5 22.943,2 46.002,3 5 169 

 
Az Akadémia éves kiadási előirányzata az előző évi tervhez képest 20%-ot meghaladó 
mértékben, 12,7 milliárd Ft-tal nő. A jelentős, 8,6 milliárd Ft összegű támogatás-növekedés 
mellett fejezeti szinten 4,1 milliárd Ft-tal nőhetnek a bevételek, mindezzel az 
intézményhálózat (is) hozzájárul a kutatási források bővítéséhez.  

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

 

Az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid összefoglaló bemutatása 

− A fejezeten belül az alábbi főbb költségvetési változások történtek: 

= Kutatói munkakörben foglalkoztatottak illetményemelése forrásainak 
biztosítása (2305 millió Ft); 

= pedagógus életpálya-modell támogatása (4,2 millió Ft); 
= Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 

és Innovációs Alapból érkező támogatásának, valamint a kiszámlázott önrész-
bevételnek tervezése (3661 millió Ft) a Könyvtár és Információs Központ 
költségvetésében; 

= Kutatóközpontok, kutatóintézetek, egyéb köztestületi szervek költségvetési 
bevételeinek növelése (480 millió Ft). 

− A fejezeten belül az alábbi szerkezeti változás történt: 

= A Magyar Tudományos Akadémia mint köztestület a fejezet címrendjében 
2017-től már nem jelenik meg önálló soron, így a 2016. évi címrend szerinti 1. 
cím és 2. cím összevonásra kerül. Ezzel az új 1. cím az MTA Titkárság 
Igazgatása és a tiszteletdíjak támogatását együttesen tartalmazza. 

 

1. cím: MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 

 
MTA Titkárság Igazgatása 

Az MTA Titkársága a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTA 
tv.) 19. §-ában foglaltak szerint az Akadémia köztestületi feladatait szervező, az Akadémia 
kutatóhálózatának és más intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési 
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és ellenőrzési feladatait ellátó köztestületi költségvetési szerv, mely az Alapító okiratában 
meghatározott közfeladatokat lát el. 

Főbb feladatai a következők: 

− A Titkárság feladata, hogy az Akadémia választott vezetőinek és köztestületi szerveinek 
munkáját támogatva elősegítse az MTA tv.-ben megfogalmazott akadémiai feladatok 
megvalósítását; 

− A Titkárság az MTA testületeinek működéséhez szükséges döntéseket előkészítő, 
szervező, összehangoló, végrehajtó és ellenőrző tevékenységet lát el. Biztosítja a 
köztestületi tagok részére tagságukból eredő jogaik gyakorlásának feltételeit; 

− A Titkárság hajtja végre a Közgyűlés, a közgyűlési bizottságok, az Elnökség, a Vezetői 
Kollégium, annak állandó bizottságai, a Doktori Tanács, a tudományos osztályok és 
bizottságok, valamint a Bolyai Kuratórium működésével kapcsolatos feladatokat; 

− A Titkárság végzi el az akadémiai költségvetés operatív pénzügyi, gazdasági feladatait; 
ellátja a fejezeti gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Átruházott hatáskörben ellátja 
az MTA vagyonának kezeléséből adódó gazdálkodási és képviseleti feladatokat. 

 

A köztestülettel kapcsolatos szakmai feladatok közül a legfontosabbak: 

− Közgyűlések megszervezés, lebonyolítása; 

− Határon túli magyarok titkárságának - Kapcsolatok Program - teljes körű szakmai és 
pénzügyi megszervezése, ellátása; 

− Határon túli magyar tudományosság ösztöndíj támogatása; 

− Különböző kiadványok megjelentetési feladatai; 

− Kegyeleti kiadások és tudóssegélyek kifizetése; 

− Különböző díjak számfejtése, kifizetése, ezek közül a legfontosabbak: 

= Akadémiai Aranyérem 

= Akadémiai Díjak 

= Akadémiai Ifjúsági Díj 

= Akadémiai Újságírói Díj 

= Pedagógus Pályadíj  

 

MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak 

Az MTA doktori címmel rendelkezőknek a tiszteletdíj folyósítása a többször módosított 
4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik. 

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kifizetése a 316/2001. (XII. 28.) Korm. rendelettel 
módosított 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata 
és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik. 
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Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 

Az akadémikusokat a hazai tagok választják az Akadémia tagjai közé. A 70 évesnél fiatalabb 
akadémikusok száma nem haladhatja meg a 200 főt, a hazai akadémikusok teljes száma pedig 
a 365 főt. 

A Magyarországon élő hazai akadémikusok tudományos teljesítményét és köztestületi 
munkáját az Akadémia havi tiszteletdíj folyósításával is elismeri. A tiszteletdíj a hazai 
akadémikust élete végéig megilleti, elhalálozása esetén annak meghatározott hányadát 
hozzátartozói ellátásként (özvegyi és árvaellátásként) kell folyósítani. Az akadémikusi és 
hozzátartozói ellátások pénzügyi fedezetét az Akadémia költségvetési fejezetében 
elkülönítetten kell megállapítani (MTA tv. 6. §). 

A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások mértékét a többször módosított 4/1995. (I. 20.) 
Korm. rendelet állapítja meg. 

 

Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

millió forintban, egy tizedessel 

1. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 1.611,3 39,2 1.572,1 178 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat * +7.084,3 0,0 +7.084,3 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

0,0 0,0 0,0 
0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 0 

Többlet 0,0 0,0 0,0 0 

2017. évi javasolt előirányzat 8.695,6 39,2 8.656,4 178 

*A 2016-ban még önálló 1. Magyar Tudományos Akadémia cím beolvadása. 
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2. cím: MTA Könyvtár és Információs Központ 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának megalapítása gróf Teleki József, az MTA 
első elnöke nevéhez fűződik, aki 1826-ban 30 000 kötetes családi könyvtárának felajánlásával 
vetette meg az Akadémia első tudományos intézményének alapjait. Az MTA Könyvtár és 
Információs Központ a tudományos ismeretek terjesztésének és a tudományos munka 
előmozdításának feladatát látja el, történeti szempontból is országos jelentőségű nyomtatott, 
kéziratos, levéltári és egyéb információhordozókon található anyagot gondozó nemzeti 
intézmény. 

Az intézmény működését az MTA tv. 19. § (3) bekezdése és a kapcsolódó Alapszabály 59. §-
a szabályozza. A szakmai feladatokat a nyilvános könyvtári ellátásról szóló rendelkezéseket is 
tartalmazó 1997. évi CXL. törvény írja elő. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

millió forintban, egy tizedessel 

2. alcím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 753,6 218,9 534,7 108 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat  0,0 0,0 0,0 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások      

Saját bevételek változása +3.661,0 +3.661,0 0,0 0 

Többlet (kutatói illetményfejlesztés) +2,2 0,0 +2,2 0 

2017. évi javasolt előirányzat 4.416,8 3.879,9 536,9 108 

 

 

3. cím: MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 

  

A cím összevontan tartalmazza az MTA kutatóhálózatához tartozó intézmények támogatását. 
A kutatóhálózat támogatás-növekedése tartalmazza a kutatói munkakörben foglalkoztatottak 
körében végrehajtandó béremelés fedezetét. A kutatóhálózat saját bevételeinek tervezett 
összege 1.346,2 millió Ft-tal növekszik a 2015. évi tényadatok figyelembevételével. 

 

Az MTA kutatóhálózata az alábbiak szerint épül fel: 

MTA Agrártudományi Kutatóközpont  

A kutatóközpont tevékenységének célja, hogy alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és 
fejlesztéseket végezzen az agrártudományok területén, valamint a társadalom számára 
hasznos és nélkülözhetetlen tudományos ismereteket közvetítsen. 
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MTA Atommagkutató Intézet 

Az intézet alaptevékenysége a természet törvényeire irányuló mikrofizikai kutatás. Ezzel 
hozzájárul a világban folyó tudományos kutatások eredményeihez és a hazai tudományos 
kultúra fenntartásához. Tevékenységében az alapkutatás mellett az alkalmazásoknak is fontos 
szerep jut. Az eredmények közvetlenül hasznosulnak a környezetkutatásban, a 
földtudományban, a régészetben és a gyógyászatban. 

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

A kutatóközpont a filozófia, az irodalomtudomány, a művészettörténet, a néprajz, a régészet, 
a történettudomány és a zenetudomány területén alap- és alkalmazott kutatásokat művelő és 
koordináló, közfeladatokat ellátó önálló jogi személy, amely a történelem, a művelődés, a 
művészetek és a társadalmi-kulturális örökség – az Európai Unióban nemzeti hatáskörbe utalt 
– kutatását a vizsgált témák magyarországi és magyar nemzeti vonatkozásainak nemzetközi 
összefüggésekbe helyezésével végzi. Intézeteinek hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerére 
alapozva elősegíti a magyar és magyarországi bölcsészettudományi kutatások sokoldalú 
jelenlétét a hazai és nemzetközi tudományos életben. 

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont  

A kutatóközpont csillagászati és földtudományi (földrajzi, földtani, geokémiai, geodéziai és 
geofizikai) felfedező kutatásokat folytat és felhasználásra készíti elő eredményeiket. 
Alapkutatási tevékenységeinek sorában megalapozó elméleti vizsgálatokat, obszervatóriumi, 
terepi és laboratóriumi méréseket végez, feldolgozza és közzéteszi a mérési adatokat, új 
módszerek kialakítására törekszik. Működteti a Nemzeti Szeizmológiai Hálózatot, valamint 
obszervatóriumokat tart fenn. 

MTA Energiatudományi Kutatóközpont  

A kutatóközpont nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat végez a magyar nukleáris 
biztonsági ismeretek folyamatos elmélyítése érdekében, a meghosszabbított üzemidejű paksi 
blokkok és az új magyarországi atomerőműblokkok biztonságáról, az üzemanyagciklus 
zárásáról, az új atomerőmű-generáció kifejlesztéséről, az ionizáló sugárzások (neutron-, 
gamma- és elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatásáról, az izotóp- és nukleáris kémia, a 
sugárhatás-kémia, a sugárvédelem és a nukleáris biztonság, a reakciókinetika, a heterogén 
katalízis és az ún. megújuló energiaforrások, valamint a műszaki és anyagtudományok 
területén. 2015-ben a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet a feladataival és a teljes 
költségvetésével átkerült az MTA Természettudományi Kutatóközpontból az MTA 
Energiatudományi Kutatóközpontba. 

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 

Az intézet tevékenységének középpontjában az idegtudományi alapkutatások állnak, így az 
idegingerület-átvitel, a tanulás és emlékezés, a viselkedés, az öregedéssel összefüggő és 
epilepsziás agyi károsodás, valamint a hormonkiválasztás központi és környéki idegrendszeri 
szabályozásának kutatása. A kutatócsoportok multidiszciplináris megközelítési módot 
alkalmaznak, a hagyományos, megalapozott és bevált módszereket (anatómiai, 
elektrofiziológiai, neurokémiai és farmakológiai metodológia) ötvözik a legújabb 
eljárásokkal. 

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont  

A kutatóközpont elméleti és empirikus kutatásokat végez a közgazdaság-tudományokban, a 
világgazdasági és regionális kutatásokban, valamint mindezek más társadalomtudományokkal 
határos területein. Feladata a piacgazdaság, különösen a magyar gazdaság, a nemzetközi 
gazdasági-politikai környezeti feltételek és a térbeli folyamatokat meghatározó tényezők 
tudományos elemzése. 
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MTA Ökológiai Kutatóközpont 

A kutatóközpont a szárazföldi és vízi életközösségek összetételét, szerkezetét, működését és 
változásait vizsgálja az élőhelyek, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével, továbbá 
nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos kutatásokat végez, a tájhasználat, a vízhasználat, a 
tájrendezés, a vízkormányzás és minden stratégiai környezeti tervezés vagy beavatkozás 
tudományos megalapozását és hatáselemzését végzi, valamint a táji-regionális léptékű, hosszú 
távú folyamatok ökológiai hátterét vizsgálja. 

MTA Nyelvtudományi Intézet 

Alapfeladata tudományos kutatások folytatása a magyar nyelvészet, az általános és 
alkalmazott nyelvészet, az uráli nyelvészet és a fonetika területén, a magyar irodalmi és 
köznyelv nagyszótárának elkészítése, archív anyagainak gondozása. Tudományos 
megközelítésben vizsgálja a magyar nyelv különböző változatait és az országon belül és kívül 
beszélt kisebbségi nyelveket, valamint az európai integráción belüli nyelvpolitikai kérdéseket.  

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

A kutatóközpont elméleti, empirikus és összehasonlító kutatásokat folytat a jogtudomány, a 
kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén. A kutatóközpont 
alapkutatásokat, alkalmazott és összehasonlító kutatásokat is végez. 

MTA Természettudományi Kutatóközpont  

A multidiszciplináris természettudományi kutatások központja az enzimológia, a szintetikus 
kémia, a molekuláris farmakológia, az anyag- és környezetkémia, valamint a kognitív 
idegtudományok és a pszichológia területén tevékenykedik. 

2015-ben a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet a feladataival és a teljes 
költségvetésével átkerült az MTA Energiatudományi Kutatóközpontba. 

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 

Az intézet kutatási feladatai a következők: alapkutatás a matematikai struktúrák témájában, 
matematikai analízis és alkalmazásai, alap- és alkalmazott kutatás a sztochasztika témájában, 
diszkrét matematikai témában, valamint bioinformatikai területeken. Az intézet kutatási, 
illetve speciális feladata az Országos Matematikai Szakkönyvtár fejlesztése. 

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 

Az intézet tevékenységének fő jellemzője az informatikai, irányítástechnikai, alkalmazott 
matematikai alap- és alkalmazott kutatás széles körű művelése és az itt megszerzett speciális 
ismeretek hasznosítása a kutatás-fejlesztés, rendszertervezés és rendszerintegrálás, tanácsadás, 
oktatás, szoftverfejlesztés területén. Kiemelt kutatási területek: automatizált irányítási 
rendszerek, CNN – Analogikai Celluláris új elvű számítógép, GRID számítóhálózatok, 
elosztott számítási architektúrák, mérnöki és menedzsmentintelligencia, nagy sebességű 
hálózatok és biztonsági kérdéseik, képfelismerés és képfeldolgozás, világháló-informatika, 
matematikai informatika. 

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 

A kutatóközpont tevékenysége a modern biológia minden területére kiterjed. A biofizika 
területén alapvető feladat a biológiai rendszerek és folyamatok fizikai megközelítéssel való 
értelmezése és a biológiai anyagok vizsgálata különös tekintettel fizikai tulajdonságaikra. A 
biokémia területén alapvető feladat a biológiai folyamatok molekuláris részleteinek felderítése 
biokémiai, molekuláris, valamint szintetikus és evolúciós rendszerbiológiai megközelítéssel. 
A genetika területén célkitűzés az öröklődés molekuláris mechanizmusainak vizsgálata 
különféle modellszervezetekben. A növénybiológia területének célkitűzése a fényérzékelést, a 
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fényenergia hasznosítását, a fejlődést és a stresszválaszokat meghatározó gének és 
molekuláris mechanizmusok azonosítása és magas színvonalú vizsgálata növényekben, 
algákban és cianobaktériumokban. A központ intézeteiben elsősorban alapkutatás folyik, de a 
tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása is fontos szempont. 

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 

A kutatóközpont felfedező jellegű kísérleti és elméleti fizikai kutatásokat végez hazai bázisú, 
illetve külföldi székhelyű kutatóberendezésekkel a részecskefizika, a magfizika, az általános 
relativitáselmélet és gravitáció, a fúziós plazmafizika, az űrfizika, a nukleáris anyagtudomány, 
a szilárdtest-fizika, a statisztikus fizika, az atomfizika, az optika és az anyagtudomány 
területén számos esetben nemzetközi együttműködésben.  

 

Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

millió forintban, egy tizedessel 

3. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 30.328,1 16.033,8 14.294,3 4.055 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat  0,0 0,0 0,0 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról (Lendület 
Program) átvett feladat  

+250,4 0,0 +250,4 0 

Egyéb változások      

Saját bevételek változása +1.346,2 +1.346,2 0,0 0 

Többlet (kutatói illetményfejlesztés) +1.950,9 0,0 +1.950,9 0 

2017. évi javasolt előirányzat 33.875,6 17.380,0 16.495,6 4.055 

 

 

4. cím: MTA Támogatott Kutatóhelyek 

 

Az Akadémia a költségvetésében biztosítja a támogatott kutatócsoportok működési feltételeit. 

Az egyetemeken vagy közgyűjteményekben létesített akadémiai támogatású kutatócsoportok 
hálózatának gazdálkodási, pénzügyi, munkaügyi és adminisztratív ügyeinek vitelére az MTA 
létrehozta a Támogatott Kutatócsoportok Irodáját (Iroda). 

Az Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát a kutatócsoportok vezetőiből álló testület 
dolgozza ki és az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa hagyja jóvá. 
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Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

 

millió forintban, egy tizedessel 

4. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 4.085,6 1.394,0 2.691,6 553 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat  0,0 0,0 0,0 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások      

Saját bevételek változása -965,6 -965,6 0,0 0 

Többlet (kutatói illetményfejlesztés) +351,8 0,0 +351,8 0 

2017. évi javasolt előirányzat 3.471,8 428,4 3.043,4 553 

 

 

5. cím: MTA egyéb intézmények 

 

5. cím 1. alcím: MTA Létesítménygazdálkodási Központ 

 

Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ önállóan működő és gazdálkodó köztestületi 
költségvetési szerv, melynek fő feladata az Akadémia központi ingatlanjainak, továbbá az 
intézmények használati körén kívüli ingatlanjainak az üzemeltetése és egyéb szolgáltatások 
nyújtása. 
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Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

 

millió forintban, egy tizedessel 

5/1. alcím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 1.498,1 796,9 701,2 135 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat  0,0 0,0 0,0 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások      

Saját bevételek változása +100,0 +100,0 0,0 0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 0 

2017. évi javasolt előirányzat 1.598,1 896,9 701,2 135 

 

 

5. cím 2. alcím: MTA Jóléti intézmények 

 

Az Akadémia jóléti intézményei az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde, valamint az MTA Üdülési 
Központ. 

 

A jóléti intézmények feladatköre 

− Akadémiai Óvoda és Bölcsőde 

Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde az akadémiai dolgozók 18 hónapostól 3 éves korú, 
illetve 3-7 éves korú gyermekeinek gondozását, nevelését, valamint iskolára való 
felkészítését biztosítja. 

− MTA Üdülési Központ 

Az Üdülési Központ alaptevékenységeként az akadémikusoknak és hozzátartozóiknak, 
továbbá az intézetek és a Titkárság munkatársainak üdültetését, pihenését látja el. 

Ezzel összefüggésben biztosítja az épületek fenntartását és üzemeltetését, 
konferenciákat, tudományos és kulturális rendezvényeket szervez, illetve külső 
étkeztetést és vendéglátást bonyolít. 
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Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

millió forintban, egy tizedessel 

5/2. alcím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 460,4 253,2 207,2 92 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat  0,0 0,0 0,0 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 0 

Többlet (Pedagógus életpályamodell) +4,2 0,0 +4,2 0 

2017. évi javasolt előirányzat 464,6 253,2 211,4 92 

 

5. cím 3. alcím: MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 

 

Az Akadémia a köztestület regionális működésének szervezése, a tudományos élet fejlesztése, 
kiterjesztése érdekében területi bizottságokat hozott létre Szegeden, Pécsett, Veszprémben, 
Debrecenben, Miskolcon, és Kolozsváron. 

 

Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

millió forintban, egy tizedessel 

5/3. alcím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 213,8 64,1 149,7 46 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat  0,0 0,0 0,0 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 0 

2017. évi javasolt előirányzat 213,8 64,1 149,7 46 
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5. cím 4. alcím: Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 

 

Az Akadémia Alapszabályának 62. §-ában foglaltak szerint az Akadémia támogatja az 
Akadémiával társult, külön alapszabállyal rendelkező önálló szervezetet, a Széchenyi 
Irodalmi és Művészeti Akadémiát (SZIMA), amelynek adminisztratív feladatait annak 
titkársága látja el. 

A SZIMA-t az Akadémia közgyűlése a 1992. évben alapította meg. 

A SZIMA feladataihoz kapcsolódó gazdálkodási, pénzügyi feladatokat az MTA Titkársága 
munkatársai látják el. 

 

Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint: 

millió forintban, egy tizedessel 

5/4. alcím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 21,2 1,5 19,7 2 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat  0,0 0,0 0,0 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat  

0,0 0,0 0,0 0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 0 

2017. évi javasolt előirányzat 21,2 1,5 19,7 2 

 

 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

 

6. cím 1. alcím: Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos 
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza az alábbi társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásait: 

 

− tudományos társaságok támogatása: az Akadémiához kapcsolódó tudományos 
társaságok éves működéséhez nyújtott, központilag kezelt költségvetési 
támogatás, 

− Nagy Imre Alapítvány: feladata a Nagy Imre Emlékház és Kutatóközpont, 
valamint a Nagy Imre Társaság működtetése, 

− Bolyai Műhely Alapítvány: fő törekvése a középiskolákban és a 
felsőoktatásban valamilyen területen kiváló eredményt nyújtó diákok számára 
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havi rendszerességgel, három éven át önképző-tehetséggondozó program 
nyújtása. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 80,9 0,0 80,9 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 

2017. évi javasolt előirányzat 80,9 0,0 80,9 

 

6. cím 2. alcím: Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek 
támogatása  

 

A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza a határainkon túli magyar tudományosságot 
támogató akadémiai program forrását, valamint a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 
támogatását. Az Akadémia fontos kérdésnek tekinti a határon túli magyarság és a hazai 
kisebbségek megmaradását, ennek érdekében tudományos törekvéseik támogatását. 

Ebbe a körbe tartozik a külhoni magyar tudományosság intézményesülésének támogatása 
(Műhelytámogatás Program), valamint a határon túli magyar tudományosságért létrehozott 
úgynevezett Szülőföld program. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 56,6 0,0 56,6 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 

2017. évi javasolt előirányzat 56,6 0,0 56,6 

 

6. cím 3. alcím: Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza az Akadémia tudományos könyv- és folyóirat-
kiadási tevékenységének az erre a célra elkülönített keretet, a központilag kiadásra kerülő 
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kiadványok megjelentetésére szolgáló keretet, valamint a Magyar Tudomány folyóirat 
megjelenéséhez adható támogatási keretet. 

Az MTA tv. szerint az Akadémia joga és kötelezettsége, hogy támogassa a tudományos 
könyv- és folyóirat-kiadást. Ezt a kötelezettségét úgy teljesíti, hogy a Könyv- és Folyóirat-
kiadó Bizottsággal egyetértésben a tudományos osztály alakítja ki az Akadémia könyv- és 
folyóirat-kiadási politikáját, illetve  a rendelkezésre álló keretösszegen belül dönt a könyvek 
és a folyóiratok támogatásáról. Az osztály az éves kiadványtervek rangsorolási javaslatát a 
tudományos bizottságokkal egyetértésben alakítja ki. 

 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 178,4 0,0 178,4 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 

2017. évi javasolt előirányzat 178,4 0,0 178,4 

 

 

6. cím 4. alcím: Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 

 

A keretből kizárólag akadémiai kutatóközpontok és kutatóintézetek részére elnyert kutatási 
megbízásokhoz, a következő pályázatok esetében lehet vissza nem térítendő támogatást 
biztosítani: 

− EU-s pályázatok (EU-s keretprogram, Strukturális Alapok, Kohéziós Alap, egyéb 
központi brüsszeli adminisztráció által menedzselt K+F vonatkozású pályázatok, 
Norvég Alap, Svájci Alap) 

− hazai pályázatok (a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére kiírt 
pályázatok, kutatási témapályázatok, Új Széchenyi Terv keretében elnyert pályázatok) 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 1.076,9 0,0 1.076,9 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 

2017. évi javasolt előirányzat 1.076,9 0,0 1.076,9 

 

6. cím 5. alcím: Infrastruktúra fejlesztés 

 

A keret a kutatóhelyek infrastrukturális fejlesztésének támogatását tartalmazza. 

Az Akadémia a jövőben is azokat a fejlesztési programokat és kutatási koncepciókat 
támogatja, amelyek egy adott szakterületen kiemelkedő és új eredményeket ígérő terület 
kutatási feltételeinek fejlesztését tűzik ki célul, s gyakran konzorciális keretben együttműködő 
partnerekkel valósítják meg azokat. Az Akadémia nagy eszköz- és műszerigényű kutatási 
feladatokhoz nyújt infrastrukturális támogatást. A korábbi években felépített korszerű kutatási 
kapacitás üzemeltetése, valamint az amortizáció folyamatos visszapótlása állandó szakmai és 
pénzügyi kihívás. Ennek érdekében az e célra rendelkezésre álló támogatás egy részét a 
következő időszakban a jelentősen megújított infrastruktúra működtetésére fordítja. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 1.742,0 0,0 1.742,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások (A kutatóintézeti 
beruházások miatt felszabaduló 
infrastruktúra-fejlesztési 
támogatásmérséklés) 

-600,0 0,0 -600,0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 

2017. évi javasolt előirányzat 1.142,0 0,0 1.142,0 
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6. cím 6. alcím: Lendület Program 

 

A Lendület program az Akadémia sikeres, a társadalom, a kormányzat és a gazdaság 
szereplőinek támogatását egyaránt bíró programja, melynek célja a Magyar Tudományos 
Akadémia kutatóintézményeinek dinamikus megújítása, a kiemelkedő teljesítményű fiatal 
kutatók akadémiai kutatóintézetekben történő alkalmazása és megtartása, valamint az, hogy a 
megfelelő feltételek biztosításával a fiatal kutatók hazatérjenek a külföldi kutatóhelyekről, 
lehetőségük nyíljon a vezető kutatóvá válásukra, a nemzetközi kutatási trendekbe illeszkedő 
munka folytatására. Az Akadémia mindeközben segíti a kutatóintézetek tematikus 
megújulását is. Cél, hogy sikeres fiatal kutatók számára teremtsünk lehetőséget, akik a 
nemzetközi élvonalhoz tartozó kutatási témában sikeresek, és itthon is képesek önálló 
kutatócsoportot kialakítani.  

A Lendület – Fiatal Kutatói Program a jelenleg külföldön dolgozó, már jelentős eredményeket 
elért magyar kutatók hazahívását, illetve a kiemelkedő tehetségű kutatók itthon tartását tűzi ki 
célul. A program keretében a legtehetségesebb kutatóknak saját kutatócsoportot, jól felszerelt 
kutatóhelyet, valamint versenyképes fizetést kínál az Akadémia kutatóintézeteiben, illetve 
2011-től a hazai egyetemeken is.  

A Lendület program eredményessége nemcsak meghirdetőjének, a Magyar Tudományos 
Akadémiának, és nyerteseinek, a kiváló magyar kutatóknak a sikere, hanem a hazai 
tudományosság serkentője is, hiszen a hazatérő tudósok műhelyformáló kutatómunkájukkal 
érdemi szerepet vállalnak a kutatói utánpótlás nevelésében, a tudományos iskolateremtésben. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 3.638,1 0,0 3.638,1 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli (3. MTA 
kutatóközpontok, kutatóintézetek címbe) 
átcsoportosítás  

-250,4  -250,4 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 

2017. évi javasolt előirányzat 3.387,7 0,0 3.387,7 

 

6. cím 7. alcím: Fiatal kutatók pályázatos támogatása 

 

A keret az akadémiai kutatóhelyeken 35 év alatti fiatal kutatók foglalkoztatásához biztosított 
keretet tartalmazza. A pályázat keretében történő foglalkoztatás 3 éves időtartamú. 

Az Akadémia a pályázat terhére a segédmunkatársi garantált illetményt és a jogszabályoknak 
megfelelő járulékokat biztosítja a pályázat teljes időtartama alatt. Ha a közalkalmazott 
foglalkoztatására a munkaideje legalább felében, jogszabályban meghatározott 
egészségkárosító kockázat között kerül sor és a foglalkoztató intézet kollektív szerződése 
pótlék fizetését írja elő, ennek fedezetét szintén biztosítja. A foglalkoztatással kapcsolatos 
további kiadások (dologi kiadások stb.) viszont a kutatóhelyeket terhelik. Amennyiben a 
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fejezeti kezelésű előirányzaton évközben a teljes támogatás nem kerül felosztásra, akkor a 
maradvány létszámarányosan felhasználható erre a célra.  

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 898,3 0,0 898,3 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 

2017. évi javasolt előirányzat 898,3 0,0 898,3 

 

6. cím 8. alcím: Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 

  

A keret tartalmazza az Akadémia sajátos nemzetközi kapcsolataihoz kapcsolódó kiadásainak 
támogatását, valamint a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi szervezetekben való 
részvétele miatt fizetendő tagsági díjainak támogatási keretösszegét. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 170,0 0,0 170,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 

2017. évi javasolt előirányzat 170,0 0,0 170,0 

 

6. cím 9. alcím: Posztdoktori pályázatok támogatása 

  

A fejezeti kezelésű előirányzat a posztdoktori pályázatokhoz szükséges támogatást 
tartalmazza. 

Az elmúlt időszakban az MTA sikeres pályázati programokat indított és újított meg a kutatói 
kiválóság minél teljesebb körű érvényesítésére alapozva. 

Az Akadémia a kutatóintézet-hálózat megújítási programjának újabb elemeként a teljes 
kutatói pályaív kiépülését és a kutatócsoportok versenyképességét erősítő posztdoktori 
álláshelyekre hirdetett pályázatot. A 2013 szeptemberétől saját források átcsoportosításával 
elindított Posztdoktori Kutatói Program az egyik legfontosabb kutatói pályaszakasz 
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eredményességét támogatja 24 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatással az MTA 
kutatóközpontjaiban és kutatóintézeteiben, valamint a magyarországi egyetemeken működő 
kutatócsoportjaiban. A magyar és külföldi kutatók számára meghirdetett posztdoktori pályázat 
a doktori fokozat megszerzése utáni tudományos témaválasztás és a kutatócsoportbeli 
témaintegráció eredményességét, a versenyképesség megalapozását és megtartását szolgálja a 
tudományos kiválóságok akadémiai intézményi bázisán. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 845,0 0,0 845,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 

2017. évi javasolt előirányzat 845,0 0,0 845,0 

 

6. cím 10. alcím: Szakmai feladatok teljesítése 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat a fejezeti, központilag kezelt szakmai feladatok ellátásához 
biztosított támogatást tartalmazza. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 428,4 0,0 428,4 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 

2017. évi javasolt előirányzat 428,4 0,0 428,4 

 

6. cím 11. alcím: Kiválósági központok támogatása 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat a kiválósági központok létrehozásához biztosított támogatást 
tartalmazza. 

A kiválósági központokban a jelentős kutatási műhelyekkel rendelkező felsőoktatási 
intézmények és az akadémiai kutatóhálózat együttműködésében új, nemzetközileg is 
versenyképes kutatási és innovációs centrumok alakíthatók ki, amelyek világszínvonalú 
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kutatási környezetükkel (kiváló kutatók kritikus tömege és korszerű infrastruktúra) és 
stratégiailag megalapozott kutatási programjaikkal külföldről is képesek kutatókat idevonzani. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 300,0 0,0 300,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 

2017. évi javasolt előirányzat 300,0 0,0 300,0 

 

6. cím 12. alcím: Központi kezelésű felújítások 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat az Akadémia irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési 
szervek tárgyi eszközeinek felújítási, rekonstrukciós munkáira rendelkezésre álló központi 
költségvetési támogatást tartalmazza. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 723,8 0,0 723,8 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 

2017. évi javasolt előirányzat 723,8 0,0 723,8 

 

6. cím 13. alcím: MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat a martonvásári új kutatóépület létesítésének támogatását 
tartalmazza. 

Az MTA és Martonvásár Város Önkormányzata és Kormány támogatásával olyan fejlesztési 
programot kíván megvalósítani, melynek eredményeként az MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont (ATK) a hazai mezőgazdasági, növényvédelmi és talajtani kutatások 
centrumává válik.  
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A fejlesztés alapvető lépései: 

a) Környezetbarát technológiával tervezendő mintegy 10-12.000 négyzetméteres kutató-
épület megépítése, mely biztosítja a Talajtani és a Növényvédelmi Kutatóintézetek 
korszerű áthelyezését. Itt kizárólagosan laboratóriumok, kutató- és szemináriumszo-
bák, valamint egy 80-100 fő befogadására képes nagyelőadó kerülnének elhelyezésre. 
Az épülethez csatlakozna egy korszerű üvegház.  

b) Egyes martonvásári épületek felújítása, beleértve a központi könyvtár korszerűsítését, 
olvasótermének és digitális befogadó készségének kibővítését, illetve a martonvásári 
szolgálati lakások környezetbarát felújítását is. 

c) A XXI. századi kutatási infrastruktúra biztosítása, mely nemcsak a környezetbarát 
mezőgazdasági alapkutatások imperatív igénye, hanem az innovációs lánc, az 
alapkutatások eredményei mielőbbi gyakorlati bevezetésének alapvető követelménye. 

 

A beruházás 2016-ban kezdődik, a megvalósítás össztámogatása 6.000 millió Ft, a tervezett 
ütemezés szerint 2016-ban 500 millió Ft, 2017-ben 3.000 millió Ft, míg 2018-ban 2.500 
millió Ft kerül biztosításra. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 

Többlet  +3.000,0 0,0 +3.000,0 

2017. évi javasolt előirányzat 3.000,0 0,0 3.000,0 

 

 

6. cím 14. alcím: MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat a martonvásári kutatóépülethez tartozó látogatóközpont 
létesítésének támogatását tartalmazza. 

Az MTA ATK területén (Brunszvik kastély parkja) olyan látogatóközpont jön létre, mely al-
kalmas az agrárkutatás interaktív bemutatására. A 1208/2016. (IV. 21.) Korm. határozattal 
módosított 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozatnak megfelelően a látogatóközpont 2018. 
március 31-ig kerül megvalósításra. 
 

A beruházás 2016-ban kezdődik, a megvalósítás össztámogatása 800 millió Ft, melyből 2017-
ban a fennmaradó 400 millió Ft kerül biztosításra. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 

Többlet  +400,0 0,0 +400,0 

2017. évi javasolt előirányzat 400,0 0,0 400,0 

 

 

6. cím 15. alcím: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet fejlesztése 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) 
épületének a Kormány 1206/2016. (IV. 21.) Korm. határozata alapján nyújtott fejlesztési 
támogatását tartalmazza. 

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózat-megújítási programjának részeként létesül a 
KOKI új kutatóháza annak érdekében, hogy a multidiszciplináris agykutatás nemzetközi szin-
ten is versenyképes, több évtizede folyamatosan kiemelkedő teljesítményű orvosbiológiai 
kutatóközpontja, korszerű, biztonságos és költséghatékony feltételek között működhessen. 

Az új kutatóház az orvosbiológiai kutatás, azon belül különösen a multidiszciplináris agykuta-
tás kiválósági centrumaként nemzetközileg is versenyképes kutatási környezetben a kiemel-
kedő tudományos eredményt nyújtó kutatók számára biztosít a kiválóságot, a fenntarthatósá-
got, illetve a versenyképességet szem előtt tartó kutatóhelyet a nemzeti, társadalmi és gazda-
sági szempontból egyaránt fontos központi idegrendszeri működések és betegségek megisme-
résére irányuló kutatások számára. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 

Többlet  +3.500,0 0,0 +3.500,0 

2017. évi javasolt előirányzat 3.500,0 0,0 3.500,0 
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III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 

fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

 

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése a 2016. évben kezdődik és 
előreláthatólag 2018-ig tart a következő támogatási ütemezéssel: 

2016. év: 500 millió Ft 

2017. év: 3.000 millió Ft 

2018. év: 2.500 millió Ft 
 

 

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

A költségvetési tervezés során nem számoltunk uniós források igénybevételével. 

 

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés 

indokolása 

A középtávú tervezés során meghatározott fejezeti főszámok: 
Kiadás:  56.200,1 millió Ft  
Bevétel: 18.801,6 millió Ft 
Támogatás: 37.398,5 millió Ft 
 
A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől 12,7 milliárd Ft-
tal, bevételi főösszegtől 4,1 milliárd Ft-tal tér el, melynek főbb okai a következők: 
Kiadások tekintetében: 

− 6,9 milliárd Ft fordítható intézmény-fejlesztési támogatásokra új kormánydöntés alapján 
(a 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozatnak a 1208/2016. (IV. 21.) Korm. határozattal 
történt módosítása alapján az MTA Agrártudományi Kutatóközpont és a 
Látogatóközpont fejlesztésére, kialakítására, valamint a 1206/2016. (IV. 21.) Korm. 
határozat alapján az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet építésére), 

− 2,3 milliárd Ft a fedezete a felsőoktatásban érvényesítettel azonos mértékű kutatói 
illetményfejlesztés 2017. évi végrehajtásának, amelynek összege részletes és friss 
kalkulációval került meghatározásra, 

− ugyanakkor 0,6 milliárd Ft-tal csökkennek az infrastrukturális fejlesztésekre adott 
támogatások, amelyre feladat-felülvizsgálat miatt került sor, 

− pedagógus-életpálya minősítés miatti többletének számítási korrekciója (4,1 millió Ft 
helyett 3 millió Ft) 

Bevételek tekintetében: 

− 0,5 milliárd Ft-tal nagyobb a saját bevételek összege, amely a 2015. évi beszámolóban 
szereplő ténylegesen befolyt bevételekhez igazodik. A korábban az MTA fejezethez 
tartozó OTKA forrásából származó Kutatási témapályázati bevételek 2015 óta a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból érkeznek. 

− 3,7 milliárd Ft a költségvetési törvény alapján az Elektronikus Információszolgáltatás 
(EISZ) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból érkező támogatás, 
valamint a kiszámlázott önrész-bevétele. 
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I. A célok meghatározása 

Magyarország Alaptörvénye és a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. 

törvény (a továbbiakban: MMA tv.) alapján a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: 

MMA) 2017. évi költségvetést megalapozó céljai az alábbiakban kerülnek bemutatásra. 

Az MMA tevékenységével a kulturális értékek védelmét és gyarapítását, a művészeti és 

történeti hagyományok megőrzését, a magas színvonalú művészi alkotómunka közösségi 

feltételeinek megerősítését, az alkotómunka szabadságának védelmét, a magyar művészeti 

élet kimagasló teljesítményt nyújtó képviselőinek személyes megbecsülését kívánja tovább 

erősíteni. Ennek keretében a művészettel – különösen az irodalommal, a zenével, a képző- és 

az iparművészettel, a tervezőművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-, 

a népművészettel –, továbbá a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és 

nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével 

összefüggő országos közfeladatokat lát el. 

Az MMA tv. 4. § (3) bekezdése értelmében az MMA a közfeladatait éves programterv keretei 

között valósítja meg. 

A 2017. évi köztestületi programterv kialakításakor – az előző évekhez hasonlóan – fontos 

szempont volt, hogy egységes, a köztestület minden (mindösszesen kilenc) tagozata által 

elfogadott, a tagozatok szakmai programterveivel összhangban lévő, ugyanakkor a központi 

szervezésirányítás útján meg is valósítható köztestületi munkaterv készüljön. A szakmai-

művészeti közfeladat-ellátás megvalósítása során erősíteni szükséges a Pesti Vigadó és a 

Műcsarnok művészeti központi szerepét, amellett, hogy a köztestület természetesen továbbra 

is bevon külső helyszíneket és szakmai partnereket. 

A köztestületi programokat az egyes tagozatok szakmai-művészeti programelemei egészítik 

ki; így alkotva egységes MMA eseménynaptárt a 2017. évre. 

A 2017. évi tervekben egyszeri, jelentős feladatként szerepel az MMA és – a köztestület 

közfeladatai szervezését, e feladatok ellátásával összefüggő igazgatási és gazdálkodási, a 

köztestületi vagyon hasznosításával összefüggő feladatokat ellátó – MMA Titkársága 

végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója.  

Az MMA ingatlanvagyonának bővülésével mind a jogi és pénzügyi vonatkozású, mind a 

vagyongazdálkodással, létesítmény-üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok 

mennyisége nő. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 4 441,5 - 4 441,5 116 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  6 131,0 - 6 131,0 - 

Központi kezelésű előirányzatok - -  - 
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

1. cím: MMA Titkársága 

1. alcím: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 

millió forintban 

 

1. cím, 1. alcím  

MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

 

Kiadás 

 

Bevétel 

 

Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi 

előirányzat* 

4 052,0 - 4 052,0 80 

Változások jogcímenként:     

Többlet: Akadémikusok 

életjáradékának emelése 

(208/2013. (VI. 17.) Korm. 

rendelet 15. §-a alapján) 

 

137,1 

 

- 

 

137,1 

 

 

Többlet: Fenntartási feladatok 

ellátásához létszám 

biztosítása 

   16 

2017. évi javasolt előirányzat 4 189,1  4 189,1 96 

*Tartalmazza a 2016-ban még önálló alcímen szerepelt 1/2 MMA köztestületi feladatok alcím kiadási és 

támogatási előirányzatait is. 

A 2017. évi költségvetés tervezetében – a 2016. évi költségvetéshez képest eltérően – az 

MMA köztestületi feladatok és az MMA Titkárság Igazgatása egy alcímen jelenik meg. 

Az MMA Titkársága 2012. január 1-jétől működő, az MMA tv. 28. §-a értelmében az MMA 

köztestületi feladatait szervező, az MMA költségvetési fejezete és a köztestület által irányított 

költségvetési szervekkel kapcsolatos, a köztestület közfeladata ellátásával összefüggő 

igazgatási, gazdálkodási, a köztestületi vagyon hasznosításával összefüggő pénzügyi, 

vagyonkezelési és ellenőrzési feladatokat ellátó költségvetési szerv, amelynek közfeladat-

szervezési, igazgatási, gazdálkodási feladatokat  ellátó alkalmazottai köztisztviselők. 

Az MMA Titkársága önálló jogi személy, amelyet az MMA főtitkára vezet. 

Az MMA Titkárságának része az MMA tv. 4. § (2) i) és j) pontja szerint kialakított könyvtár 

és dokumentációs központ. 

Az MMA Titkársága jelentősebb feladatai: az MMA köztestületének szakmai programjainak 

megvalósítása, a Pesti Vigadó, a Műcsarnok, valamint az MMA Művészetelméleti 

Módszertani Kutatóintézet üzemeltetési, létesítménygazdálkodási feladatainak ellátása vagy 

ebben való közreműködés, illetve szakmai programjaik összehangolása; továbbá az MMA 

Titkársága – köztestületi feladat megvalósítása érdekében − 2017-ben is folytatja művészeti 

tárgyú filmek gyártásának szakmai előkészítését.  

2017-ben – a 2016. évi költségvetéshez képest – az adminisztratív feladatok mennyiségének 

növekedése miatt az MMA Titkársága létszámának bővítése szükséges. 

Az MMA tv. meghatározza, hogy kik alkotják a köztestületet, és gyakorolják az MMA 

döntési jogait. 
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Az MMA tagjai egyrészt a magyar művészeti élet kimagasló eredményeket elért képviselői, 

akik az MMA közgyűlésében szavazati joggal bírnak (a rendes és a levelező tagok, illetve a 

nem akadémikus tagokat képviselő közgyűlési képviselők), valamint azok a kimagasló hazai 

vagy nemzetközi jelentőségű személyek, akik a magyar művészet érdekében 

tevékenységükkel, szellemi, anyagi támogatásukkal, egyéb vállalt feladat ellátásának okán 

pártoló- vagy tiszteletbeli tagként segítik a köztestületi munkát. 

Az MMA mint köztestület feladata, hogy kezdeményező, illetve véleményező szerepet 

játsszon a művészeti életet befolyásoló folyamatokban és az azzal összefüggő kérdésekben. 

Az MMA közgyűlése mint a köztestület legfőbb döntéshozó szerve határozza meg a 

szervezeti működés kereteit, a szakmai, a művészeti célokat, a vagyongazdálkodás elveit. A 

közgyűlés évente legalább kettő alkalommal ülésezik. 

A köztestületen belül – a közfeladatok ellátásának támogatására – kilenc tagozat működik. A 

tagozatok javaslatai alapján a közgyűlésen kerülnek meghatározásra, elfogadásra a következő 

évi művészeti és szakmai programok.  

A társadalom kulturális igényeinek szolgálata feltételezi, hogy a köztestület folyamatos 

kapcsolatot tartson a művészeti életben döntésre hivatott vagy a művészeket tömörítő, 

képviselő más szervezetekkel. A köztestület véleményt alkot a művészeti életet érintő 

jogszabályok, kormányzati programok vagy intézkedések, döntések előkészítése során, illetve 

az Országgyűlés vagy a Kormány felkérésére, szükség esetén jogszabály előkészítését, 

kiadását kezdeményezi.  

A köztestület költségvetésében jelentős tételt képvisel az MMA tv. alapján adományozható 

Nemzet Művésze díjjal járó juttatás és az akadémiai tagoknak az MMA tv. és végrehajtási 

rendelete alapján folyósított életjáradék. 

A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített 

tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 

17.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az akadémikusok életjáradékának növelésére 2017. évben 

is sor kerül. 

A 2017. évi költségvetés tervezetében – a 2016. évi költségvetéshez képest – az életjáradék 

összegének emelése 137,1 millió forint növekményt jelent. 

 

3. cím: MMA Kutatóintézet 

millió forintban 

 

3. cím 

MMA Kutatóintézet 

 

Kiadás 

 

Bevétel 

 

Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 174,4 - 174,4 13 

Többlet: feladatokhoz igazodó 

személyi állomány feltöltése 

 

78,0 

 

- 

 

78,0 

 

7 

2017. évi javasolt előirányzat 252,4 - 252,4 20 

 

Az MMA közfeladat-ellátási kötelezettségeinek eleget téve – különös tekintettel az MMA tv. 

4. § (2) bekezdésének e) és h) pontjaiban foglaltakra – létrehozta az MMA Művészetelméleti 

és Módszertani Kutatóintézetet (a továbbiakban: Kutatóintézet), amely 2016-tól az MMA 

Kutatóintézet cím alá tartozik. 
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A Kutatóintézetnek – a 2016 évi felújítást és átadást követően – a Budakeszi úton található 

Hild-villa ad helyet. A Kutatóintézet elhelyezése a Hild-villa átadásáig átmenetileg bérelt 

helyiségekben történik.  

A Kutatóintézet tevékenysége hiánypótló; az MMA stratégiai céljait is támogató kutatási 

feladatok ellátása, a magyar kortársművészet elméleti összefüggéseinek vizsgálata és azok 

nemzetközi összehasonlító elemzése folyamatosan teljesedhet ki a szervezet keretei között. 

A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi 

CLVII. törvény alapján a Kutatóintézet működési feltételeinek biztosítása érdekében a 

Budapest XII. kerület, Budakeszi út 38. szám alatti ingatlan, a Hild-villa az MMA tulajdonába 

került. A Hild-villa rekonstrukciós munkálatainak befejeződésével megteremtődnek az 

intézeti munka alapvető feltételei.  

A 2015. évben sor került a szervezeti keretek megteremtésére és a cél szerinti működés 

feltételrendszerének kialakítására. A 2016. évre a feladatellátást tekintve előirányzott jelentős 

bővülés – konferenciák megrendezése, önálló kiadványsorozat megjelentetése, jogviszonyban 

nem álló kutatók számára pályázatok kiírása stb. – folyományaként a 2017. évben a Hild-villa 

átvételével s a Kutatóintézet által ellátott feladatok volumenének exponenciális növekedésével 

számolva indokolt a kutatói létszám bővítése. 

A Kutatóintézet feladatai ellátásához, valamint a tervezett 20 főre történő létszámfejlesztéshez 

a fentiek alapján a 2017. évi költségvetés tervezetében 78 millió forint többlet került 

betervezésre. 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

 

A fejezeti kezelésű előirányzatokhoz az MMA tv. 4.§ (2) bekezdése alapján kíván forrásokat 

rendelni az MMA.  

 

4/1. Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 105,0 - 105,0 

2017. évi javasolt előirányzat 105,0 - 105,0 

 

Az MMA az országos művészeti társaságok és szövetségek tevékenységét működési és 

programtámogatás nyújtásával, az MMA tárgyévi céljaival összhangban támogatja. Az MMA 

elősegíti a művészeket összefogó magyarországi székhelyű civil szervezetek szakmai és 

közéleti tevékenységének fenntartását és fejlesztését. 

 

4/2. Magyar Művészetek Háza programok  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 188,0 - 188,0 

2017. évi javasolt előirányzat 188,0 - 188,0 
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Az MMA köztestületi-szervezeti létének alapját adó tagozatok javaslatai alapozzák meg az 

MMA éves programtervét, amelynek alapján a köztestület ellátja az MMA tv. 4. § (2) 

bekezdése szerinti feladatokat, azaz felolvasó üléseket, kiállításokat, zenei rendezvényeket, 

szakmai találkozókat, konferenciákat és vitákat stb. szervez; fórumot teremt a hazai művészeti 

élet számára. A fejezeti kezelésű előirányzat főként az MMA felügyelete alá tartozó 

művészeti intézményekben otthonra találó, a köztestületi programokon felüli tagozati, 

szakmai és kulturális feladatok fedezetéül szolgál. 

 

4/3. Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi előirányzat 15,0 - 15,0 

2016. évi javasolt előirányzat 15,0 - 15,0 

 

Az előirányzat az MMA tv. 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján biztosítja, hogy az MMA 

figyelemmel kísérhesse a művészeti élet kérdéseit és meghatározó szellemi folyamatait, 

illetve álláspontját, javaslatait a nyilvánosság elé tárhassa; az MMA tv. 4. § (2) bekezdés o) 

pontja szerint a köztestület feladata továbbá, hogy együttműködjön a határon túli magyar 

művészeti szervezetekkel, és külföldi, hasonló rendeltetésű intézményekkel. Az előirányzat az 

MMA által szervezett programok, konferenciák megvalósítása, a határon túli és nemzetközi 

programokon, konferenciákon történő részvétel fedezetére szolgál. 

 

4/6. Kutatási tevékenység támogatása  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 55,0 - 55,0 

2017. évi javasolt előirányzat 55,0 - 55,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat célja művészeti és művészettörténeti célú kutatások 

támogatása.  

 

4/7. Pályázati alapok  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2017. évi javasolt előirányzat 200,0 - 200,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat az MMA tv. 4. §-ában megfogalmazott közfeladatok ellátását 

biztosítja pályázatok kiírása útján. 

Az MMA a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek 

védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas 
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színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, művészeti szakmai 

programok megvalósításához pályázat alapján nyújt támogatást államháztartáson belüli 

szervezetek, államháztartáson kívüli civil és egyéb, jogi személyiséggel rendelkező 

szervezetek, valamint természetes személyek részére.  

 

4/8. Pesti Vigadó művészeti programok  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 13,0 - 13,0 

2017. évi javasolt előirányzat 13,0 - 13,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat a Pesti Vigadóban megrendezésre kerülő kiállításokhoz 

biztosít támogatást a művészeti hagyományok gondozása és széles körben történő 

megismertetése érdekében.  

 

4/11. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 610,0 - 610,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet: gazdasági társaságok 

működési támogatására 

65,0 - 65,0 

2017. évi javasolt előirányzat 675,0 - 675,0 

 

Az előirányzat terhére az MMA a tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok 

működéséhez és szakmai feladatellátásához biztosít támogatást. A támogatást az MMA a 

gazdasági társaságok egyedi támogatási igényei alapján a közgyűlés által elfogadott szakmai 

programterv figyelembevételével nyújtja.  

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. gondoskodik a Pesti Vigadó épületének üzemeltetéséről és 

hasznosításáról. Az MMA-hoz kerülése óta a Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft. működési 

és szakmai feladatellátásának támogatása szintén ezen az előirányzaton kerül megtervezésre. 

A gazdasági társaságok működésének támogatására a 2017. évi költségvetés tervezetében 65 

millió forint többlet került betervezésre. 

 

4/13. Nemzeti Szalon programjai  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 80,0 - 80,0 

2017. évi javasolt előirányzat 80,0 - 80,0 
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Az MMA 2015-ben létrehozta a különféle művészeti ágak Nemzeti Szalonját, a különböző 

magyar kortárs művészeti területek keresztmetszetét bemutató reprezentatív kiállítás 

sorozatot, amellyel legfőbb célja, hogy az aktuális, még csak alig publikált, friss művészeti 

alkotások, tevékenységek számára teremtsen nemzeti nyilvánosságot. A Nemzeti Szalon 

évente kerül megrendezésre; 2017-ben az ipar- és tervezőművészeti szalonnak ad helyet a 

Műcsarnok épülete. 

 

4/14. MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója  

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 1 000,0 - 1 000,0  

Változások jogcímenként:    

Többlet: MMA végleges elhelyezésére 

szolgáló irodaház rekonstrukciója 

3 800,0 - 3 800,0 

2017. évi javasolt előirányzat 4 800,0 - 4 800,0 

 

Az MMA az 1653/2014. (XI. 17.) Korm. határozat alapján 2014. november 17-én 

megvásárolta a Budapest VI. kerület, Andrássy út 101., valamint Bajza utca 31. sz. alatt 

található épületegyüttest, amelynek felújítása a 2016. évben megkezdődik, a felújítás 

befejezése 2017. év végén várható. 

A rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a 2017. évi költségvetés tervezetében 3.800,0 millió forint 

többlet került betervezésre. 

 

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

fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

A Magyar Művészeti Akadémia fejezete 2017-ben a későbbi évek előirányzatait terhelő 

programok, beruházások, fejlesztések támogatását nem tervezi. 

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

Uniós források igénybevételét a fejezet 2017. évi költségvetése nem tartalmazza, azonban a 

köztestületi ingatlanok energetikai felújításához kapcsolódóan uniós források bevonási 

lehetőségeinek felmérése befejeződött, a Részletes Megvalósíthatósági tanulmányterv uniós 

pályázat céljára rendelkezésre áll. 

 III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés 

indokolása 

 

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől 4,08 milliárd 

forinttal tér el, melynek főbb okai a következők: 

− A Magyar Művészeti Akadémia végleges elhelyezésére szolgáló irodaház 

rekonstrukciója miatti növekmény 3,8 milliárd forint. 

− A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban 

részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 

208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az akadémikusok életjáradékának 

növelésére 2017. évben is sor kerül. A 2017. évi költségvetés tervezetében – a 2016. évi 
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Fejezet száma és megnevezése: XXXV. fejezet Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal 

 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2017. évi költségvetés fejezeti 
indoklása 

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

A kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati szakpolitikai felelőseként és finanszírozó 
intézményeként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) 
legfontosabb célkitűzése a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. 
évi LXXVI. törvény (KFItv.) által meghatározott közfeladatok végrehajtása Magyarország 
gazdasági versenyképességének növeléséért és felelős társadalompolitikai célok 
megvalósításáért.   

A 2017. évben az NKFI Hivatal a nemzeti innovációs rendszer megújítását célzó szemlélet- és 
struktúraváltási folyamatban az alábbi célkitűzések megvalósításához tervezi a költségvetési 
források felhasználását: 

− a kutatásfejlesztési és innovációs célú források felhasználásának stratégiailag 
megalapozott, egységes elveken alapuló kormányzati szakpolitikai koordinációja, 

− kiszámítható és átlátható versenypályázati finanszírozási rendszer fenntartása, 
− a versenypályázati programok és projektek integrált szempontrendszerű célszerűségi és 

eredménykövetelményeinek ellenőrzése, 
− a kutatók, fejlesztők és innovátorok körében az önálló kezdeményezések és a 

célfeladatok egyensúlyát fenntartó, a verseny és a stabilitás helyes egyensúlyán alapuló 
ösztönzők kidolgozása,  

− a nemzeti innovációs rendszer intézményi szereplői (felsőoktatási intézmények, 
kutatóintézetek, vállalatok és az állami szereplők) hatékony együttműködésének 
ösztönzése, 

− a közfinanszírozású kutatás-fejlesztési és innovációs támogatást igénybe vevők 
tényleges felelősségvállalásának erősítése (a projektcélok meghatározása, a pályázatok 
előkészítése, megvalósítása és a közfinanszírozású támogatással létrehozott eredmény 
hasznosítására vonatkozó eljárásrendek útján), 

− a K+F+I környezet rendszerszintű megújításában közreműködő professzionális 
szakapparátus biztosítása a megfelelő szakemberek kiválasztásával, folyamatos 
képzésével, a meglévő humánerőforrás szükség szerinti minőségi cseréjével, 

− a versenyképes kutatás-fejlesztési infrastruktúra megteremtésének ösztönzése, 
− az innováció-politikai megújulás legnagyobb tartalékokat rejtő területe – a társadalmi 

innováció – ösztönzőinek erősítése,  
− a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység támogatására rendelkezésre álló 

európai uniós és hazai források koordinált, célszerű és átlátható felhasználásának 
ösztönzése, 

− kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok eredményeinek K+F+I szempontból 
releváns piaci kereslet összegyűjtésére alapozott információs rendszer felépítése, 
valamint 

− a sikeres hazai K+F+I projektek eredményeinek nemzetközi hasznosításával a 
kínálatorientált export ösztönzése. 

 

A hazai K+F+I politika középtávú célkitűzéseinek finanszírozási kereteit alapvetően 
meghatározó, az NKFI Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 
(NKFI Alap) meghirdetendő K+F+I programok felhívásait és azok ütemezését jelentős 

1189



 
 

mértékben befolyásoló tényező, hogy a 2014-2020 közötti években megnyíló, a Strukturális 
Alapokból származó forrásokból főként beruházások támogathatók, azok hosszú távú 
fenntartásának személyi és dologi költségei azonban nem. A hazai K+F+I támogatási 
rendszerben tehát már a 2017. évben számolni kell azzal a problémával, hogy az uniós 
forrásból már megvalósult beruházások fenntartását, valamint személyi és dologi költségeit 
egyéb forrásból, kedvező esetben a megvalósult beruházás által termelt bevételből kellene 
fedezni.  

 

1. Az NKFI Hivatalnak a 2017. évre a fent vázolt keretrendszerben kell tehát 
stabilizálnia azt a 2015. évben, az NKFI Hivatal megalakulását követően megkezdett 
rendszerszintű átalakítást, amely már megteremtette a magyarországi kutatásfinanszírozás és 
innováció ösztönzésének fenntartható, hatékony versenypályázati rendszerének elsődlegesen a 
megújult pályázati felhívásokon, az egységes és átlátható értékelési szempontokon és a 
szigorú ellenőrzési rendszereken keresztül érvényesülő alapjait. 
 
2. Az NKFI Hivatal a KFItv. alapján közreműködik a középtávú tudományos kutatási, 
fejlesztési és innovációs stratégia megalkotásában, továbbá felelős az NKFI Alapból – 
törvény, kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi szerződés és kérelem útján – 
biztosítandó kutatás-fejlesztési és innovációs közfinanszírozású támogatások versenypályázati 
rendszerben történő odaítéléséért és e támogatások (a támogatási célnak megfelelő, 
szabályszerű) felhasználásának ellenőrzéséért. A szakmai kiválóságon alapuló, megújított 
pályázati rendszer működtetését az NKFI Hivatal átlátható, független szakértői értékelésen és 
testületi bírálaton alapuló döntés-előkészítési rendszer útján biztosítja, a pályázati eljárásokat 
és a támogatói döntéshozatali folyamatokat korszerűen támogató elektronikus pályázatkezelői 
rendszerekkel.  
 
3. Az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló operatív programok 
felhasználásához kapcsolódóan az NKFI Hivatal a feladatkörében érintett irányító hatósággal 
megkötött megállapodásban meghatározottak szerint közreműködik a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Programnak (GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Programnak (VEKOP) a Partnerségi Megállapodás K+F+I terület erősítése célkitűzését 
szolgáló költségvetési támogatással kapcsolatos egyes feladatok ellátásában. Így az NKFI 
Hivatal szakpolitikai felelősként a GINOP és a VEKOP keretében biztosítandó 
támogatásokkal összefüggésben megtervezi a GINOP és VEKOP Éves Fejlesztési Kereteinek 
K+F+I program portfólióját, valamint K+F+I szakpolitikai szempontból véleményezi az 
irányító hatósághoz benyújtandó pályázatokat. A 2014 és 2020 közötti időszakban az operatív 
programokból történő forráselosztás és felhasználás nem egyenletes, ehhez kapcsolódóan az 
NKFI Hivatal jelzett feladatai is feladattípusok szerint változó intenzitásúak a hét éves 
ciklusban. A 2014 és 2020 közötti időszak első felében a pályázatok meghirdetésével 
kapcsolatos elsősorban stratégiai, valamint a támogatói döntést elősegítő szakpolitikai 
véleményezési feladatok dominálnak, addig a ciklus második felében inkább a monitoring-
tevékenység lesz jellemző; ez az NKFI Hivatalon belüli feladatmegosztást alapvetően 
befolyásolja. Ebben az időszakban a szakmailag és eljárásrendileg megalapozott 
döntéshozatalhoz elengedhetetlen a KFItv. szerinti független külső szakértői értékelésen 
alapuló bírálati rendszer működtetése, amelynek költségei az NKFI Hivatalt és az NKFI 
Alapot terhelik. A 2017. év kiemelt jelentőségű, hiszen a 2014 és 2020 közötti időszak elején 
meghirdetett programokhoz és a projektekhez rendelt források hasznosulásának stratégiai 
elemzése is nagy erőforrásigényű feladat. A pályázati eredmények piaci hasznosulásának 
ösztönzésére további együttműködési modelleket kíván az NKFI Hivatal megvalósítani a 
kompetens társintézményekkel. 
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4. A nemzetközi tudományos szervezetekben és programokban való részvétel 
koordinálásában és finanszírozásában az NKFI Hivatalnak 2017-ben is jelentős feladatai 
vannak. Az intézmény ellátja a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs ügyek nemzetközi 
szervezetek előtti kormányzati képviseletét, továbbá koordinálja az európai uniós tagságból 
fakadó tagállami szakmai feladatokat a K+F+I területén, és kormányzati felelőse az EU 
Horizont 2020 keretprogram hazai szervezésének. Az NKFI Hivatal kiemelt feladata a hazai 
felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, vállalkozások eredményes pályázásának 
támogatása a Horizont 2020 programban, ennek érdekében működteti a Horizont 2020 
Nemzeti Kapcsolattartók (NCP) hálózatát, így is biztosítva a hazai pályázók folyamatos 
tájékoztatását a pályázati lehetőségekről, akár személyre szabott pályázati tanácsadással. Az 
NKFI Hivatal koordinálja a Horizont 2020 program 14 programbizottságában a hazai 
képviselők munkáját, a szakmailag megalapozott, a hazai K+F+I szakpolitikai célokkal és a 
hazai kutatási közösségek és vállalkozások érdekeivel összhangban lévő álláspontok 
képviseletét. A Horizont 2020 keretből elnyert források kiegészítik a Strukturális Alapokból 
finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs támogatásokat, ezzel is javítva a legkiválóbb 
hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és innovatív vállalkozások számára elérhető 
K+F+I forrásokat. Az NKFI Hivatal számos olyan uniós kezdeményezésű nemzetközi 
kutatás-fejlesztési és együttműködési program hazai felelőse, amelyek révén a vállalkozások, 
illetve a velük együttműködő kutatási szervezetek nemzetközi szinten versenyképes 
konzorciumok tagjaként, piacorientált fejlesztési projektekben vehetnek részt (EUROSTARS, 
AAL, ECSEL). Ezek finanszírozása az Európai Unió központi forrásai mellett kiegészül a 
tagállamok nemzeti pénzügyi támogatásával, így magyar forrásokkal is. A jelzett 
programokban való részvétel nagyban hozzájárul a hazai vállalati szféra, különösen a kis- és 
középvállalkozások nemzetközi versenyképességének erősítéséhez, a kutatás-fejlesztési 
eredmények piaci hasznosításához.  Az NKFI Hivatal ellátja továbbá az uniós tagságból 
fakadó, a kutatás-fejlesztés és innováció szakterületéhez kapcsolódó feladatokat, kialakítja a 
hazai álláspontot a szakterületre vonatkozó uniós joganyagokkal kapcsolatban a tanácsi 
döntéshozatal megfelelő szintű testületei számára (kutatási munkacsoport, COREPER I) és 
képviseleti feladatokat lát el a Versenyképességi Tanács kutatás-fejlesztési és innovációs 
szakpolitikát érintő témáinál. Az NKFI Hivatal jogszabály vagy nemzetközi megállapodás 
alapján ellátja a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó 
feladatokat. Magyarország 37 országgal kötött kormányközi tudományos és technológiai 
(TéT) együttműködési megállapodást, amelyek szakmai koordinációjáért és az ezzel 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az NKFI Hivatal felelős. Az NKFI Hivatal fontos 
célnak tekinti, hogy ezen együttműködések a tudományos kapcsolatok építésén túl közös 
kutatási-fejlesztési és innovációs projektekben realizálódjanak, hozzájárulva a magyar 
tudományos és technológiai kiválóság, illetve a gazdaság versenyképessége erősödéséhez. A 
külgazdasági és TéT szempontok koordinált érvényesítésére nyílik lehetőség a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium által szervezett Gazdasági Vegyes Bizottságok ülésein a hivatal 
részvételével. Az NKFI Hivatal nemzetközi szervezeti tagságok révén több kiemelkedő 
jelentőségű kutatási infrastruktúrához való hozzáférést (pl. ITER) biztosít hazai kutatók 
számára, vagy épülő infrastruktúra-beruházások esetén (pl. XFEL, CERN) ennek jövőbeli 
lehetőségét teremti meg. A hazai kutatók így a világon egyedülálló kutatási eszközökhöz, 
műszerekhez, felfedezési lehetőségekhez jutnak hozzá, élvonalbeli nemzetközi 
együttműködésekbe és tenderekbe tudnak bekapcsolódni. A tudományos kiválóság erősítésén 
túl a legtöbb infrastruktúra esetén ipari beszállításokra is van lehetőség, így ezek megfelelő 
kiaknázása révén a nemzetközi szervezeti tagdíjfizetésből származó költségek egy része – a 
hazai versenyképesség javulásával egyidejűleg – megtérül. Magyarország tagállami 
kötelezettségéből adódóan az NKFI Hivatal részt vesz a F4E programban, amely az európai 
képviseletet szervezi a nemzetközi ITER fúziós energiát létrehozó projektben. Az NKFI 
Hivatal ugyancsak részt vesz a H2020 programtól elkülönített, évi 50 millió € nagyságrendű 
kutatási alap, az Európai Szén és Acél Kutatási Alap (RFCS) Programbizottságában (RFCS 
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COSCO). Az NKFI Hivatal részt vesz az Űrkutatási Tanácsban. Az ESA csatlakozás óta 
hazánk minden Európai Űrügynökség által meghirdetett tender kiírásba bekapcsolódhat. 
 
5. A hazai innovációs szolgáltatások rendszerének fejlesztése és fenntartása  

Az NKFI Hivatal a szakmai felelőse annak, hogy eljuttassa a nemzeti innovációs rendszer 
szereplői számára a hazai kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzéséhez rendelkezésre álló 
hazai és nemzetközi forrásokkal kapcsolatos naprakész információkat a pályázati rendszerben 
részt vevők és részt venni kívánók irányába.  

Az NKFI Hivatal a 2017. év végéig kialakítja a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok 
eredményeire és a K+F+I szempontból releváns piaci kereslet összegyűjtésére alapozott 
információs rendszerét, amely alapvetően hozzájárul a sikeres hazai K+F+I projektek 
eredményeinek nemzetközi hasznosításához, a kínálatorientált export ösztönzéséhez. Elősegíti 
az innovációs célú nemzetközi és hazai vállalati partnerkapcsolatok fejlesztését a nemzetközi 
gyakorlatban elérhető legjobb megoldások összegyűjtésével és ezek széleskörű 
elérhetőségének biztosításával. 

Az NKFI Hivatal szakmai programjai útján támogatja az innovációs ökoszisztéma szereplőit a 
nemzetközi piacra lépés elősegítése érdekében. Kiemelt cél a K+F+I együttműködések 
elterjesztése, a kiválóságok felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I 
lehetőségeinek ösztönzése, az egyetemek, a kutatóintézetek és a vállalatok K+F+I 
tevékenységének összehangolása, lendületet adva ezzel a hazai innovációnak. Az NKFI 
Hivatal felépíti a kombinált finanszírozású programok struktúráját, figyelembe véve a K+F+I 
szakpolitikai stratégiát, ötvözve a visszatérítendő és vissza nem térítendő forrásokat.  

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 4.475,9 2.761,0 1.714,9 245 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  4.716,1 498,9 4.217,2   

XXXV. fejezet összesen 9.192,0 3.259,9 5.932,1 245 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 
 
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

 

1. cím NKFI Hivatal 

Az egyes feladatok részletes, tételes bemutatása: 

1. Az NKFI Hivatal az NKFI Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs 
pályázatkezelői tevékenysége körében ellátandó legfontosabb feladatok 2017-ben: 

− Meghirdetni és lebonyolítani a 2017. évi versenypályázati felhívásokat az NKFI Hivatal 
által 2015-ben kidolgozott, 2016-ban stabilizált és a Kormány által 2015-ben és 2016-
ban is támogatott programstratégia szerint.   
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− Szakmai és pénzügyi szempontból folyamatosan ellenőrizni az NKFI Hivatal által 
meghirdetett korábbi pályázatok nyertes projektjeinek szakmai előrehaladását és 
pénzügyi-számviteli szabályosságát és célszerű forrásfelhasználását.  

− Kezelni az NKFI Alapból törvény, kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi 
szerződés és kérelem alapján juttatott közfinanszírozású támogatásokat. 

2. Az NKFI Hivatal a feladatkörében érintett irányító hatósággal 2015. év folyamán 
megkötött megállapodásban meghatározottak szerint 2017-ben közreműködik a GINOP és a 
VEKOP Partnerségi Megállapodás kutatás-fejlesztés és innováció célkitűzését szolgáló 
költségvetési támogatásával kapcsolatos egyes feladatok ellátásában a KFItv.-ben 
meghatározottak szerint.  

3. Az NKFI Hivatal jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján 2017-ben is ellátja a 
nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokat, valamint 
koordinálja Magyarország részvételét a nemzetközi tudományos szervezetekben.  

4. Az NKFI Hivatal innovációs szolgáltatási tevékenységének részeként 2017-ben is elősegíti 
a mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét, ezáltal növelve 
versenyképességüket. Az NKFI Hivatal az országos K+F+I támogatási programok – ideértve 
az NKFI Alapból biztosított támogatásokat is – stratégiájának és tervezésének megalapozását 
szolgáló elemzéseket, értékeléseket, koncepciókat készítve nyomon követi és értékeli a 
támogatási programokat. Az NKFI Hivatal 2017-ben támogatja a K+F+I tevékenységgel 
közvetlenül összefüggő konferenciák, szakkiállítások, kiadványok megjelentetését, 
elektronikus információs adatbázisok és könyvtárak fejlesztését, kutatás-fejlesztési és 
innovációs célú díjak adományozását. 

 

Az intézményi előirányzatok bemutatása 

Az NKFI Hivatal tervezett költségvetése 2017. évben a következők szerint változik: 

14,2 millió Ft költségvetési támogatás átcsoportosítására került sor az 1. cím NKFI Hivatal 
terhére a 2. cím 1. alcím Nemzetközi tagdíjak javára. A nemzetközi kötelezettségek 
teljesítését a továbbiakban elsősorban e fejezeti kezelésű előirányzat terhére kívánjuk 
megvalósítani. 

Az alapkezelői díjbevételi terv emelését az NKFI Alap jelentősen megnövekedő pályázati 
kiírásaival összefüggő dologi kiadások, 5 fő hivatali létszámkeret növekedéséhez kapcsolódó 
személyi juttatások és járulékok, valamint a nagyobb létszámban foglalkoztatott külső 
szakértők és szakértői csoportok (zsűrik) megbízási díjai indokolják. A többletforrás 2017. 
évben 174,6 millió Ft előirányzat-növekedést jelent.   

millió forintban, egy tizedessel 
1 cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 4.315,5 2.586,4 1.729,1 240 

Változások jogcímenként:         

Intézménytől átvett/átadott 
feladat (nemzetközi tagdíjak) -14,2   -14,2   

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat          

1193



 
 

Egyéb változások          

Többlet (jogcímenként) 174,6 174,6   5 

- alapkezelői díj bevétel 
növekedése 174,6 174,6     

- döntés előkészítési 
feladatok 
növekedéséhez 
szükséges létszám       5 

2017. évi javasolt előirányzat 4.475,9 2.761,0 1.714,9 245 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

2. cím 1. alcím Nemzetközi tagdíjak  

Magyarország számos olyan kutatás-fejlesztési nemzetközi szervezet és együttműködés 
részese, ahol a bekapcsolódás különböző mértékű tagsági díjak megfizetéséhez kötött.  

Bizonyos szakmai együttműködések, programok konkrét tudományterületekre, iparágakra 
fókuszálva adnak kutatási, továbbképzési lehetőséget magyar kutatóknak (pl. biotechnológia: 
ICGEB, EMBL, COST), vagy fejlesztési kereteket, támogatást egy-egy piacképes innovatív 
ötlet megvalósításához (EUREKA, AAL). A nagy infrastruktúrákban (CERN, F4E, ESS) való 
hazai részvétel jelentős tagdíjfizetési kötelezettséget jelent, ugyanakkor olyan pótolhatatlan 
kutatási lehetőséget teremt a magyar szakemberek számára, amely elengedhetetlen annak 
érdekében, hogy Magyarország ne maradjon le a kutatás-fejlesztés nemzetközi élvonalától. 
Egyes szervezeti tagságok (pl. OECD, TAFTIE) a K+F+I területtel kapcsolatos stratégiai 
tervezést segítik adatokkal, átfogó statisztikai jelentésekkel, a hazánkat is érintő globális 
problémák és válaszlehetőségek elemzésével, a legjobb nemzetközi gyakorlatok 
megismertetésével. A széles kitekintés elsősorban a szakpolitikai döntések előkészítőit segíti 
annak érdekében, hogy a nemzetközi trendek kontextusába helyezhessék a hazai 
célkitűzéseket és feladatokat. 

Ezen tagdíj-fizetési kötelezettségek összesen mintegy 2.676,4 millió forintot tesznek ki 2017-
ben.  

A szakmai képviseletet koordináló NKFI Hivatal 2017. évben a 2. cím 1. alcím Nemzetközi 
tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 3032/1992. (I. 30.) Korm. határozatban 
foglaltaknak megfelelően közvetlen kifizetés útján tesz eleget az alábbi szervezetekben vállalt 
tagdíjfizetési kötelezettségeknek: 

− Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN és CERN ALICE, CERN CMS)  
− Európai piacorientált K+F együttműködés (EUREKA) 
− von Karman Áramlástani Intézet (VKI) 
− ITER EU-s finanszírozó ügynöksége (Fusion for Energy) 
− Nemzetközi tudományos együttműködés (OECD Global Science Forum) 
− Tevékeny és önálló életvitel program (AAL) 
− Science Europe (SE) 
− Innovációs ügynökségek európai hálózata (TAFTIE) 
− Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ (ICGEB) 
− Európai Neutronkutató Központ (ESS) 

Az Innovációs ügynökségek európai hálózatának (TAFTIE), valamint a Nemzetközi 
Génsebészeti és Biotechnológiai Központ (ICGEB) tagdíjával összefüggésben előirányzat-
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átcsoportosításra került sor az 1. cím NKFI Hivatal terhére a 2. cím 1. alcím Nemzetközi 
tagdíjak javára 14,2 millió Ft összegben. Az ESS (Európai Neutronkutató Központ) központi 
alapjába történő befizetési kötelezettséget a továbbiakban is az NKFI Alap 2. cím A 
nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásából biztosítja a fejezeti 
kezelésű előirányzat javára 498,9 millió forint összegben.  

Újonnan jelentkezik 2017. évben az EMBL (European Molecular Biology Laboratory) tagdíj. 
Az EMBL Európa olyan államközi kutatási szervezete, amely a genetikával és a molekuláris 
biológiával foglalkozó nem amerikai intézetek között a kutatási teljesítmény tekintetében az 
első, világviszonylatban pedig az első 5 közé tartozik. Az EMBL élvonalbeli élettani kutatás 
folytatásának lehetőségét, világszínvonalú kutatási infrastruktúrát és szolgáltatásokat, az 
EMBL Nemzetközi PhD Programon keresztül pedig oktatási lehetőséget nyújt, segítve a jövő 
nemzedék potenciális tudományos vezetőit. Az EMBL vezető szerepet játszik az európai 
élettani kutatások integrálásában, hét EU-s orvos-biológiai kutatási infrastruktúra projektben 
vesz részt, közülük kettőben (ELIXIR, Euro-BioImaging) koordinátor. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 2.662,2 498,9 2.163,3 

Változások jogcímenként:        

Fejezetek közötti átcsoportosítás       

Fejezeten belüli átcsoportosítás 14,2   14,2 

- NKFI Hivatal 14,2   14,2 

Egyéb változások     

Többlet (jogcímenként)       

2017. évi javasolt előirányzat 2.676,4 498,9 2.177,5 

 

2. cím 3. alcím Fejezeti stabilitási tartalék 

A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (5) és (6) 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 2017. október 1-jét megelőzően nem lehet 
felhasználni. 

Ezen alcímen a 2016. évi költségvetésben meghatározottak szerinti összegben szerepel a 
Fejezeti stabilitási tartalék. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 39,7  39,7 

Változások jogcímenként:        

Fejezetek közötti átcsoportosítás       

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Egyéb változások     

Többlet (jogcímenként)       

1195



 
 

2017. évi javasolt előirányzat 39,7  39,7 

 

 

2. cím 4. alcím MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó 

beruházások támogatása 

2017. évben új alcímmel bővül az NKFI Hivatal fejezet Fejezeti kezelésű előirányzatok címe, 
mely a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont kutatási 
infrastruktúra fejlesztésének folytatásához, kutatási műszer igények kielégítéséhez biztosítja a 
szükséges forrást, összesen 2 000,0 millió forint összegben. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0  0 

Változások jogcímenként:        

Fejezetek közötti átcsoportosítás       

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Egyéb változások     

Többlet (jogcímenként)       

- kutatási infrastruktúra 
fejlesztése 

2.000,0  2.000,0 

2017. évi javasolt előirányzat 2.000,0  2.000,0 

 

 

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

fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

A fejezet tekintetében nem releváns. 

 

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

A KFItv.-ben meghatározott közfeladatok ellátása körében az NKFI Hivatal kizárólag 
szakpolitikai véleményezője a kutatás-fejlesztést és innovációt érintő uniós források 
meghirdetésének és résztvevője a döntés-előkészítési folyamatnak. Ez utóbbiban támaszkodik 
az NKFI Hivatal szakértői adatbázisában regisztrált külsős szakértők tevékenységére. A 
fentiek értelmében az NKFI Hivatal nem hirdet meg programot az uniós forrásokból és 
önállóan nem rendelkezik az uniós források felett. 

 

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés 

indokolása 

Kiadások tekintetében: 

− a martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes 
agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 
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A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben 
mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben 
foglalt felhatalmazás alapján az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által kezelt 
államadóssághoz kötődő adósságszolgálat 2017. évi költségvetésben elszámolandó kiadásait 
és bevételeit. 

A központi költségvetés adósságával kapcsolatos folyó kiadás 2017-ben 1002 406,9 millió 
forint, melyből 955 062,7 millió forint a kamat-, és 47 344,2 millió forint az egyéb kiadás. 

Az adósságszolgálat bevételi oldalát jelentő kamatbevételek együttes összege 2017-ben 
várhatóan 42 767,5 millió forint. 

Az adósságkezelés nettó kamatköltsége 2017-ben így 912 295,2 millió forintot tesz ki, amely 
a 2016. évi előirányzathoz képest 61 882,6 millió forint csökkenést jelent a kamatkiadások 
mérséklődésének eredményeként.  

Az államháztartás központi alrendszerének hiányát és adósságának esedékes visszafizetéseit 
finanszírozó forint- és deviza-kibocsátásokat az államháztartásért felelős miniszter által 
elfogadott középtávú államadósság-kezelési stratégia határozza meg. Az adósságkezelés 
feladata, hogy az adott évi finanszírozási szükségletet hosszú távon minimális költséggel, 
elfogadható kockázatok vállalása mellett finanszírozza.  

Az államadósság-kezelés – figyelembe véve a gazdaságpolitikai célkitűzéseket – három 
alapvető stratégiai célt követ: 
 
1. Az Alaptörvényben foglalt elvárás szerint az államadósság-rátának a GDP 50%-a alatt kell 

lennie. Amíg a tényleges ráta ezt meghaladja, addig csak olyan költségvetés fogadható el, 
ami alapján csökken az adósságmutató, azaz a fiskális politika támogatja az 
adósságcsökkenést. Ez a mutató 2017-ben várhatóan 71,9%-ra mérséklődik, a 2016. év 
végére várt 73,5%-ról. Az adósságkezelés első számú célja, hogy támogassa az 
adósságráta csökkentését. 

2. Magyarország elmúlt évekbeli sérülékenységének egyik oka, hogy az államadósság 
nagyobb hányadát külföldi megtakarítások finanszírozták. A makrogazdasági stabilizációt 
hosszú távon a növekvő hazai megtakarítások és az államadósság belföldi finanszírozása 
biztosíthatják. Az adósságkezelés célja ezért az államadósság hazai befektetői körének 
bővítése, elsősorban a lakossági állampapír értékesítés felfuttatásával. Ennek során 
elvárás az éves hiány minél nagyobb hányadának lakossági állampapír értékesítésével 
történő finanszírozása.  

3. A csökkenő adósságráta révén, és a hazai finanszírozás növelésével lehetőség van az 
államadósság devizahányadának jelentős mértékű csökkentésére.  

Az államadósság-kezelési stratégia részét képező teljesítménymutatók (benchmarkok) 
határozzák meg az adósságportfolió kívánatos szerkezetét. A nemzetközi tőkepiaci válság 
hatására jelentősen átértékelődtek a kockázatok. A hagyományos piaci kockázatok, a kamat- 
és devizaárfolyam-kockázaton túl nagy fontosságot kapott a megújítási és finanszírozási 
kockázat kezelése. 
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A teljes államadósság szerkezetére 2016-ra meghatározott – várhatóan a jövő évben is 
érvényesülő – teljesítménymutatók a következők: 

1. Az összes adósságon belül a forintadósság aránya legalább 65%, a devizaadósság aránya 
maximum 35% lehet. A devizaadósság nemzetközi összehasonlításban viszonylag magas 
aránya elsősorban a nemzetközi tőkepiaci válság során igénybe vett nemzetközi 
hitelcsomag következménye, ami 2016-ig teljes mértékben visszafizetésre került. Az 
államadósság-kezelés célja, hogy a devizaadósság részaránya fokozatosan és 
folyamatosan csökkenjen. Amennyiben a (lakossági és nagybanki) befektetői kereslet a 
forint állampapírok iránt kellően nagy, akkor a devizalejáratok nagy része is 
finanszírozható forintkibocsátásokkal. A költségvetési előirányzatokat megalapozó 2017. 
évi finanszírozási terv azzal számol, hogy – a 2016. évihez hasonlóan – nagy lesz a forint 
állampapírok kereslete, így a lejáró devizaadósság refinanszírozása döntően 
forintkibocsátásokkal történik. Ezzel nagyobb mértékben csökkenhet a devizaadósság 
aránya a teljes államadósságon belül.  

2. A devizaportfolió devizális összetétele: az árfolyam-fedezeti ügyleteket (swapokat) 
követően 100% euró (legfeljebb 5%-os eltéréssel), a deviza-keresztárfolyamok 
mozgásából eredő kockázatok csökkentése érdekében. Ezzel biztosítható, hogy a központi 
alrendszer adóssága esetében nem kell számolni az USD, a CHF, vagy például a JPY 
euróval szembeni deviza kockázatával.  

3. A forintadósságon belül cél a fix kamatozású adósság meghatározott sávon belül tartása a 
kiszámíthatóság érdekében. Ez a sáv a fix kamatozású állományra vonatkozóan 61-83%, a 
változó kamatozásúra 17-39% közötti.  

4. A deviza kamatösszetétel-benchmark 66-34%-os arányban tartalmaz fix és változó 
kamatozású elemeket (legfeljebb 5%-os eltéréssel). 

5. Az adósság megújítási kockázatának csökkentése érdekében cél a forintadósságra 
meghatározott hátralévő átlagos futamidő (duráció) 3 év +/- 0,5 éves sávban történő 
tartása. 

Az államháztartás központi alrendszere hiányának finanszírozását és a lejáró adósság 
megújítását tartalmazó éves finanszírozási terv a fenti benchmarkok és alapelvek 
figyelembevételével készül el.  

A költségvetési törvényben szereplő kamatkiadási és -bevételi tervszámokat a 2017. évi 
gazdaságpolitikai pálya, az említett stratégiai célokra és a következő adósságkezelési elvekre 
épülő finanszírozási terv határozta meg, amelynek kialakítása a következő feltételezések 
figyelembe vételével történt. 

1. 2017-ben a tervek szerint a forintkibocsátások szerepe a meghatározó.  

2. A forintkibocsátáson belül a pozitív nettó kibocsátást az éven túli futamidejű piaci 
államkötvények, a lakossági állampapírok és a diszkontkincstárjegyek biztosítják majd. 

3. A közvetlen lakossági értékesítés továbbra is kiemelt jelentőségű. A külföldi befektetők 
szerepének fokozatos csökkenését az erősödő belföldi befektetői bázissal lehet 
ellensúlyozni. A lakosság évről-évre jelentős megtakarító és ennek a befektetői bázisnak 
az államadósság finanszírozásába történő bevonásával csökkenthető a még mindig magas 
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külföldi tulajdoni részarány az államadósságon belül. A finanszírozási terv szerint 2017-
ben a lakossági állampapírok állománya tovább növekszik. Az értékesítés mennyisége a 
tényleges lakossági kereslet függvényében változhat.    

4. 2017-ben továbbra is jelentős volumenű fejlesztési célú, kedvező kamatozású hitel 
felvétele várható a nemzetközi fejlesztési intézményektől, elsősorban az Európai 
Beruházási Banktól (EIB) és az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától (CEB). Ezen 
lehívások a terveknek megfelelően – az elmúlt évek tendenciáját folytatva – forintban 
történhetnek. 

5. A deviza forrásbevonásban továbbra is a két belföldi devizakötvény program (P€MÁK és 
LMÁK) folytatását tartalmazza a terv.   

 

1. Cím: Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 

A devizaadósság után fizetendő kamatkiadások 2017-ben 15,3%-kal csökkennek a 2016. évi 
előirányzathoz képest, és 232 903,8 millió forintot tesznek ki, amely az összes kamatkiadás 
24,4%-át jelenti. A csökkenést a mérséklődő devizaadósság-állomány és a kedvezőbb 
kamatok eredményeztik. A devizában fennálló követelések várható kamatbevétele 
723,6 millió forint, amely a devizaadósság kezelés során, döntően a belföldön értékesített 
P€MÁK kötvények felhalmozott kamata után keletkezik. A prognosztizált tranzakciók 
alapján 2017-ben a 2016. évinél kissé kevesebb ilyen jellegű bevétel tervezhető.  

2014-2016-ban a megnövekedett belföldi – különösen lakossági – kereslet alapján az 
esedékes devizalejáratok finanszírozása elsősorban forintkibocsátásokkal történt a még 
mindig magas devizaadósság arány csökkentése érdekében. E folyamat következtében 
folyamatosan mérséklődik a devizaadósság nominális nagysága is. A fogyatkozó 
devizaadósság-állomány következtében 2017-ben is csökken a devizaadósság után fizetendő 
kamatok nagysága a változó kamatozású állampapírokon is.  

1. Alcím: Devizahitelek kamatelszámolásai 

Az alcímen belül található az állam által nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hosszú 
lejáratú devizahitelek külföld felé történő kamatfizetése. Itt szerepelnek továbbá az egyéb 
devizahitelek között az átvállalt hitelek kamatai és máshova nem sorolható egyéb 
devizahitelek kamatai is.  

A nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hitelek közül az EIB és a CEB felé áll fenn 
kamatfizetési kötelezettség 2017-ben. Az egyéb devizahitelek közül az ÁAK Zrt.-től 2002-
ben átvállalt hitelek, az önkormányzatoktól 2011-2014-ben átvállalt hitelek, illetve várhatóan 
a paksi atomerőmű beruházás után keletkezik kamatkiadás az év során. Az előbb felsorolt 
tételeknél 2017-ben várhatóan összesen 27 334,1 millió forint kamatkifizetés várható, ami 
jelentős csökkenést mutat a megelőző évhez képest. A csökkenés egyrészt az alacsonyabb 
kamatszintnek, másrészt a szerződésszerinti törlesztéseknek, többek között a 2016-ban 
megvalósult európai bizottsági hitel visszafizetésének következtében fennálló alacsonyabb 
hitelállománynak köszönhető. 2017-ben az EIB felé 19 699,8 millió forint kamatfizetési 
kötelezettség áll fenn, míg a CEB felé 2 493,1 millió forint kamat megfizetése esedékes. Az 
önkormányzatoktól átvállalt hitelekre a költségvetés 2017-ben 1 518,2 millió forint kamatot 
fizet, amely 2 510,8 millió forinttal alacsonyabb a 2016-ban ugyanezen a címen tervezett 
kifizetéseknél. A jelentős csökkenés a hitelek szerződés szerinti és rendkívüli 
előtörlesztésének, így a csökkenő állománynak és a változó kamatozású hitelek esetében a 
kamat mérséklődésének a következménye. Az egyéb devizahitelek kiadása várhatóan 
3 623,0 millió forint lesz. 
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2. Alcím: Devizakötvények kamatelszámolásai 

A magyar állam által kibocsátott devizakötvények után fizetendő kamatkiadások alakulását a 
nemzetközi devizakötvények kamatterhe határozza meg, amely a deviza államadósság döntő 
többségét képezi. E devizakötvények várható kamatkiadása 2017-ben 195 619,2 millió forint, 
amely a devizakamat kiadások 84,0%-át teszi ki. Ezen belül a belföldön értékesített 
devizakötvények (P€MÁK) kamata 9 950,5 millió forint, 4,3%-os részt képvisel a teljes 
devizakamat kiadások összegéből.  

2015-től a devizalejáratok megújítása főként forintkibocsátásokkal történt, illetve 2016-ban 
jelentős összegű devizakötvény-visszavásárlásra is sor kerül. Ennek következtében a 
devizakötvények állománya folyamatosan csökken, ezért a devizakötvények kamatkiadása 
2017-ben 30 261,4 millió forinttal lesz kevesebb a 2016. évi kiadásoknál.  

3. Alcím: Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai 

Ezen az alcímen kerülnek elszámolásra a máshová nem sorolható devizaműveletekhez 
kapcsolódó kamatelszámolások, az árfolyam-fedezeti (swap) műveletekkel, a mark-to-market 
betétekkel kapcsolatos kamatelszámolások, a negatív kamatelszámolások és a devizaszámla 
kamatelszámolásai. A deviza-államadósság kockázatainak csökkentése érdekében a magyar 
állam swap műveleteket köt. Az elmúlt években az egyéb devizák (főként az USD, illetve a 
CHF) jelentősen felértékelődtek az euróhoz képest, az emiatt keletkező többletadósságot 
viszont a swap ügyletekkel sikerült kizárni. A szabad devizabetét állomány átmeneti 
felhasználására a likviditáskezelésben árfolyam konverzió, illetve swap ügyletek útján kerül 
sor. 2017-ben ezen az alcímen 18,1 millió forint bevétel várható. 

 
2. Cím: A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 

A forintadósság kamata a magyar állam által felvett hitelekhez, kibocsátott 
államkötvényekhez és kincstárjegyekhez kapcsolódó kamatkiadásokat foglalja magában. A 
költségvetés forintban fennálló adóssága után fizetendő kamatok összege 2017-ben várhatóan 
722 158,9 millió forint lesz, amely az összes kamatkiadás 75,6 %-át teszi ki. 

A forint kamatkiadások 2017-ben 51 041,5 millió forinttal lesznek alacsonyabbak a megelőző 
évhez képest. A kamatkiadások csökkenése a 2014-2016-ban bekövetkezett nagymértékű 
piaci hozamesés következménye, amelynek hatása ellensúlyozza a forint államadósság 
nominális nagyságának a hiány finanszírozásából, illetve a forintfinanszírozás részarányának 
emelkedéséből adódó kiadásnövekedést.  

A forintbevételek előirányzat-összege 30 586,9 millió forinttal lesz kisebb a 2016-ban 
tervezett bevételhez képest, amely a Kincstári Egységes Számla (KESZ) állománya után 
kapott kamatok összegének és az államkötvények értékesítésekor felmerülő felhalmozott 
kamatokból eredő bevételek csökkenésének a következménye. 2017-ben összességében 
42 043,9 millió forint kamatbevételre lehet számítani. A tervezett csökkenés elsősorban az 
államkötvények értékesítése során felhalmozott kamatokból és árfolyamnyereségből, valamint 
a csereaukción visszavett kötvények árfolyamnyereségéből származó bevételek esetén merül 
fel, 22 101,6 millió forint értékben. Ez a bevétel pénzforgalmi bevétel, amely 
eredményszemléletben szétosztásra kerül a kötvények teljes futamidejére, és a 
pénzforgalmihoz képest kisebb mértékű bevételt eredményez. A tervek szerint az 
államkötvények értékesítésekor felmerülő felhalmozott kamatokból és árfolyamnyereségből 
eredő bevétel 2017-ben 36 771,0 millió forintot, a repóügyletekből származó kamatbevétel 
329,9 millió forintot és a KESZ kamata 4 943,0 millió forintot tesz ki. 
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A 2017. évi nettó forint kamatkiadások a megelőző évi tervezetthez képest a csökkenő 
kiadások és a csökkenő bevételek következtében – 20 454,7 millió forinttal – 680 115,0 millió 
forintra csökkennek. 

1. Alcím: Forinthitelek kamatelszámolásai 

A központi költségvetés forinthiteleinek 27 734,8 millió forintos kamatkiadása az 
infrastruktúra fejlesztésére és innovációs céllal EIB-től felvett, illetve 2017-ben felvenni 
tervezett forint hitelek 27 404,4 millió forintos, és a CEB-től felvett hitelek 330,4 millió 
forintos kamatából tevődik össze. A 2016. évi tervezetthez képest a 3 976,7 millió forintos 
csökkenés a hitelek szerződés szerinti törlesztésének és a 2015. évi rendkívüli hitel 
előtörlesztések eredménye. 

2. Alcím: Államkötvények kamatelszámolásai 

Az államkötvények után fizetendő kamatok pénzforgalmilag a 2016. évhez képest várhatóan 
8,0%-kal csökkennek. Ennek oka, hogy a hiány finanszírozása, illetve a növekvő forintpiaci 
megújítás miatt emelkedő állományt ellensúlyozni tudja a 2014-ben és 2015-ben bekövetkező 
jelentős kamatszint csökkenés. A költségvetés finanszírozási és adósságmegújítási 
szükségletét az elmúlt években főként a hiányt finanszírozó, piaci értékesítésű 
államkötvények biztosították.  

2017-ben az államkötvények után a központi költségvetésnek pénzforgalmi szemléletben 
616 632,7 millió forint kamatkiadást kell teljesítenie. Ebből 616 197,8 millió forintot a piaci 
értékesítésű, míg 434,9 millió forintot az egyéb, nem piaci értékesítésű államkötvények után 
kell fizetni.  

A központi kormányzat hiányának és a lejáró forintadósságnak a finanszírozását piaci és 
lakossági forintkötvény-kibocsátások biztosítják a tervek szerint, ezért a kamatkiadások 
jelentős hányadát, 64,6%-át képezik ezen kiadások. A tervek szerint a forint finanszírozás 
túlnyomó részét 2017-ben is a piaci forint államkötvények biztosítják, melynek során a piaci 
keresletnek megfelelően 3, 5, 10 és 15 éves fix, valamint 3 és 5 éves változó kamatozású 
kötvények kibocsátására kerül sor rendszeres aukciók keretében az év során. Folytatódik a 
sikerrel forgalmazott lakossági kötvények, Bónusz Magyar Államkötvény és a Prémium 
Magyar Államkötvény értékesítése, melyek állománya a tervek szerint tovább nő 2017-ben. 

Az egyéb, nem piaci értékesítésű államkötvények kibocsátása nem várható, ezért állományuk 
a törlesztések és az eseti visszavásárlások révén folyamatosan csökken, valamint a rövid 
kamatok csökkenése miatt mérséklődik az utánuk fizetendő kiadás. Így a hozzájuk 
kapcsolódó kamatkiadások is csökkennek, és  434,9 millió forintot tesznek ki 2017-ben, 
szemben a 2016. évi 2 158,6 millió forinttal. Az elmúlt évek lejáratai következtében már csak 
kizárólag a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos, 1996 végéig kibocsátott 
államkötvények terhe jelenti ezt a tételt.  

A központi költségvetés forintkötvényei után járó kamatbevételek meghatározó részét az 
ugyanazon piaci államkötvények többszöri kibocsátásakor, illetve a visszavásárláskor 
jelentkező felhalmozott kamat és árfolyamnyereség teszi ki. Ennek nagysága 2017-ben 
36 771,0 millió forint lesz a tervek szerint, amely az előző évi bevételhez, 59 130,9 millió 
forint összegű bevételhez  képest a kamatok mérséklődésének következtében csökkenést 
jelent. Ennek oka, hogy a 2017-ben értékesíteni tervezett kötvények kuponjai a piaci 
hozamcsökkenést követve alacsonyabbak, mint a 2016-ban értékesített kötvényeké, így 
kisebb árfolyamnyereség várható. 
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3. Alcím: Kincstárjegyek kamatelszámolásai 

A kincstárjegyek utáni kamatkiadások várható összege 76 483,6 millió forint, mely összegből 
12 386,2 millió forint a diszkont és 64 097,4 millió forint a lakossági kincstárjegyek után 
fizetendő.  

A diszkontkincstárjegyek kamatkiadása 2017-ben 9 105,8 millió forinttal csökken, amely 
alapvetően a rövid hozamok jegybanki kamatcsökkentést követő mérséklődésének 
köszönhető.   

A lakossági kincstárjegyek pénzforgalmi kamatkiadása a lakossági állampapírok 
értékesítésének ösztönzése miatt a 2012-től gyorsan bővülő állomány hatására dinamikusan 
növekedett. A tervek szerint 2017-ben 14 493,9 millió forinttal növekedni fog a 
kincstárjegyek kifizetendő kamata az idei előirányzathoz viszonyítva.   

4. Alcím: Repóügyletek kamatelszámolásai 

A likviditáskezelési tevékenység keretében a napvégi KESZ meghatározott sávban tartására 
szolgálnak a repóügyletek. A felső célérték feletti állomány korrigálására aktív repóval 
(pénzkihelyezéssel, állampapír-bevonással), az alsó határ alatti várható állomány esetében 
pedig passzív repó művelettel (pénzbevonással, állampapír-kihelyezéssel) kerül sor. A 
repóügyletek így irányuktól függően ténylegesen csökkentik vagy növelik az államadósságot. 
A repóügyletek azonban nemcsak a likviditáskezelés célját szolgálják, hanem az állampapírok 
elsődleges forgalmazói körének árjegyzés támogatását, az állampapírügyletek zavartalan 
lebonyolítását, valamint a forgalom növelésének elősegítését is. 2017-ben ezen ügyletekből 
származó kamatkiadás várhatóan 1 307,8 millió forint, míg a kamatbevétel 329,9 millió forint. 

5. Alcím: Kincstári Egységes Számla forintbetét kamatelszámolásai 

A KESZ forintállománya után az MNB a központi költségvetésnek kamatot fizeti. E 
kamatbevétel nagyságát alapvetően a jegybank által fizetett kamat mértéke és a KESZ átlagos 
állománya befolyásolja. E bevételek várhatóan jelentősen csökkennek 2017-ben, amelyet a 
KESZ átlagos állománya és a z ez után fizetett átlagos kamatláb várt csökkenése eredményez. 
A KESZ utáni kamatbevétel a tervek szerint 4 943,0 millió forintot ér el. 

 

3. Cím: Az adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásai  

A címben szereplő nem kamatjellegű kiadások a költségvetés jutalékjellegű kifizetéseit és 
adósságkezeléssel kapcsolatos egyéb költségeit tartalmazzák.  

A devizajutalékok 2017. évi 2 563,5 millió forintos összege elsősorban a belföldi 
devizakötvények (P€MÁK) kibocsátásakor fizetendő jutalékokat, a rulírozó devizahitel 
rendelkezésre tartási díjait és a nemzetközi hitelminősítő szervezeteknek fizetett díjakat 
foglalják magukban.  

A forintjutalékok és -költségek 41 674,8 millió forintos összege, azon belül is a lakossági 
papírok értékesítése után kifizetendő forgalmi jutalékok és az egyéb költségek (BÉT-, és 
KELER-díjak, az állampapírok előállításának nyomdaköltségei stb.) a 2016. évi tervezett 
összeghez képest növekednek. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is a lakossági 
állampapírok (kincstári takarékjegyek, kamatozó kincstárjegyek, féléves kincstárjegyek, a 
Bónusz Magyar Államkötvény, a Prémium Magyar Államkötvény és a Babakötvény) 
értékesítésének jutaléka teszi ki a forintjutalékok döntő részét. A fizetendő jutalék 
növekedését is a lakossági állomány jelentős bővülése indokolja, amit a forgalmazásban részt 
vevő közvetítők kapnak. A forintjutalékokon belül van továbbá az államkötvények aukciós 
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XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
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Az állam közvetlen bevételeit és kiadásait tartalmazó költségvetési fejezet azokat a központi 
kezelésű bevételeket és kiadásokat foglalja össze, amelyek nem kötődnek kifejezetten 
egyetlen ágazathoz sem, a bevételek az állam általános finanszírozását szolgálják, a kiadások 
jogszabályi rendelkezések alapján teljesülnek. E fejezetben jelennek meg a közvetlen állami 
bevételek döntő részét képező adóbevételek, amelyek alakulása tekintetében fontos tényezőt 
jelentenek a gazdaság fehérítését célzó, alábbiakban kiemelt intézkedések. Ugyancsak itt 
számolja el az állam az Európai Uniót megillető bevételekből az azokat beszedő tagállamot 
megillető részt, illetve az uniós támogatások megtérüléséből eredő összegeket. A közvetlen 
állami kiadások jelentős tételei támogatás jellegű kifizetések, e fejezet tartalmazza többek 
között a lakáshoz jutás, a közösségi közlekedés kedvezményes igénybevételéhez kapcsolódó, 
illetve a diákhitelek kedvező kamatozását biztosító támogatásokat. A közvetlen állami 
kiadások másik meghatározó csoportját az Európai Unió felé teljesítendő befizetési 
kötelezettségek alkotják. Itt jelennek meg továbbá az államháztartás központi alrendszerét 
alkotó elemek egymás közötti befizetési és támogatási tranzakciói, illetve a köznevelési 
rendszerhez érkező önkormányzati hozzájárulások is. 

 

A gazdaság fehérítését célzó intézkedések 

Az adóbevételek elmúlt években tapasztalt növekedésében a feketegazdaság elleni 
intézkedések kiemelt szerepet játszottak. Az adóbevételekre gyakorolt pozitív hatást illetően 
kiemelhető a pénztárgépek Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) történő elektronikus 
bekötése és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) működtetése. 
A költségvetési hatásokat tekintve 2014-ben főként az online pénztárgépek bevezetése 
következtében az általános forgalmi adó bevételek (áfa) növekedése már lényegesen 
meghaladta a makrogazdasági paraméterek (lakossági fogyasztás, lakossági beruházások, 
állami vásárlások) által indokolt növekményt. 2015-ben a bevételek alakulását a pénztárgépek 
2014-ről áthúzódó pozitív hatása, valamint a próbaüzemet követően az EKAER 2015 
márciusától kezdődő éles üzemű működése is meghatározta. Az uniós módszertan szerinti 
2014. évi áfabevétel 11,8%-os, míg a 2015. évi előzetes áfabevétel 9,8%-os növekedést mutat 
az előző év azonos időszakához képest. Az uniós módszertan alapján számított áfabevételek 
növekményéből 2014-ben a GDP mintegy 0,6%-a, 2015-ben a GDP további 0,2-0,3%-a az a 
rész, melyet nem magyaráz a makrogazdasági tényezők alakulása, így ezen összeg 
valószínűleg legnagyobb részt a fehéredésnek köszönhető. A korábbi intézkedések sikerére 
tekintettel 2017-ben tovább folytatódik a feketegazdaság visszaszorítását célzó intézkedések 
bevezetése az alábbiak szerint. 

Online pénztárgép kiterjesztése 

Az intézkedések keretében két lépcsőben sor kerül az online pénztárgépek kiterjesztésére. A 
2016. szeptember 30-ától érvénybe lépő, a gépjármű-javítási, gépjárműalkatrész-
kiskereskedelem, fizikai közérzetet javító, plasztikai sebészeti, valamint testedzési 
szolgáltatást végző szektorokra történő kiterjesztést követően 2017. január 1-jétől a 
pénzváltóknak is kötelező lesz az online pénztárgépek kötelező használata, továbbá a 
személyszállító tevékenységet végzőknek is online adatokat kell szolgáltatniuk a NAV felé. 
Az online adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztésének köszönhetően tovább szélesedik a 
NAV nyomon követési lehetősége, mely a csalások hatékonyabb felderítése által évente 
további több tízmilliárd forintos bevétel növekedést eredményezhet.  

Online számlázás 

A vállalatok közti ügyletek esetében a számlaadási fegyelmet javítja, hogy a vállalkozások 
esetében a beszerzések áfája levonható, azonban ezen a téren is lehetőség nyílik adócsalásra, 
amennyiben a számlakibocsátó a bevételeit végül nem számolja el. Ezeknek a csalásoknak a 
hatékonyabb kiszűrését tenné lehetővé, ha az adóhatóság számlaszinten is rálátással 
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rendelkezne az egyes ügyletekre, mely lehetőséget a 2017-től bevezetendő online számlázás 
rendszere biztosítja. Jelenleg az adózóknak az áfa bevallásukkal egy időben adatot kell 
szolgáltatniuk azon általuk kibocsátott, illetve általuk befogadott számlákról, amelyekben az 
áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja az 1 millió forintot. Ezek az ügyeletek a 
belföldön bonyolított ügyletek kisebb részét teszik ki és utólagosan állnak rendelkezésre. 
Következésképpen az ellenőrzések hatékonyabbá tételéhez szükséges a tételes 
adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztése az értékhatár csökkentésével és valós idejűvé 
tételével. Ennek érdekében 2017. január 1-jétől az értékhatár 100 ezer forint lesz és az adózók 
számára önként választhatóvá válik az online számlázás rendszere, melynek használata 
azonban 2017. július 1-jétől várhatóan kötelezővé válik. A számlázó programok úgy kerülnek 
továbbfejlesztésre, hogy azok a számla kibocsátásakor elektronikusan megküldjék a 
számlaadatokat az adóhatóság részére. A koncepció kezeli a kézi számlákat is (számlatömb 
alkalmazásával kiállított számlák), melyek esetében utólagos, egy meghatározott időszakra 
összesített adatszolgáltatás, illetve elektronikus számlázás kerülne bevezetésre. 

A végrehajtás hatékonyságának javítása 

A hátralékbehajtás hatékonyabbá tétele érdekében sor kerülhet a jelen idejű ellenőrzési 
gyakorlat fokozására a kockázatos adózók korai kiszűrésével, illetve az adók módjára 
behajtandó köztartozások behajtási szabályainak módosítására a hatékonyabb erőforrás-
allokáció érdekében. Ezt a célt szolgálja a végrehajtási tevékenység racionalizálása is, amely a 
költség/haszon elv alapján figyelembe veszi a behajtás költségeit és abból reálisan származó 
bevételeket is. 

Ellenőrzési hatékonyság növelése a rendelkezésre álló adatforrások jobb kihasználásával 

Az adózók hálózati kapcsolatainak elemzésére alkalmas eszköztár fejlesztése nemzetközi 
tapasztalatok, információk alapján érdemben járult hozzá a gazdaságfehérítéshez. A NAV-nál 
rendelkezésére álló adatforrások (így többek közt az online pénztárgép és az EKAER adatok) 
hatékonyabb kiaknázásával lehetővé válik a gyanús ügyletek hatékonyabb kiszűrése, az 
ellenőrzések célzottságának javítása.  

E-fizetések ösztönzését célzó program 

Az elektronikus fizetések volumene az elmúlt években dinamikusan növekedett. Ez a 
folyamat nagymértékben hozzájárul a gazdaság fehéredéséhez, így ezt érdemes állami 
ösztönzőkkel is támogatni. A Kormány ezért ösztönzi a bankkártyás fizetéssel történő 
tranzakciókat azáltal, hogy a bankkártya elfogadó terminálok számának növelését 
költségvetési támogatással segíti. 
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1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 

1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ  

A társasági adóbevétel 2017-re tervezett összege 734 700,0 millió forint, amely a 2016-ban 
előirányzott 400 500,0 millió forintos bevételnél 83,4%-kal (334 200,0 millió forinttal) 
magasabb.  

A 2016. évi előirányzathoz viszonyított növekedés hátterében a gazdasági növekedésen 
túlmenően a 2016. évre előirányzott bevételek várható túlteljesülése (pozitív bázishatás) áll. A 
2015. évi pénzforgalmi bevételek alapján mintegy 37 000,0 millió forintra becsülhető az a 
többlet, amely bázishatásként beépül a 2016. évi várható bevételbe. A 2016. évi várható 
bevételt emellett jelentősen befolyásolja a növekedési adóhitelből származó bevétel, valamint 
az ebből ténylegesen igénybe vehető, előzetesen nehezen becsülhető kedvezmény összege, 
amely az előirányzat tervezésekor nem volt előrelátható. Mindezen tételek mellett a várható 
bevételi előirányzathoz viszonyított eltérést kisebb mértékben magyarázzák a 
devizahitelekhez kapcsolódó banki visszatérítésekre és az adóról való rendelkezésekre 
vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb információk, illetve a makrogazdasági 
előrejelzések változásai is. A 2017. évi költségvetési előirányzat kialakításánál a tervezés a 
bázishatás mellett figyelembe vette a 2017-től hatályos szabályozásváltozásokat is, amelyek 
együttesen mintegy 8100,0 millió forinttal növelik a társasági adóból várható bevételt. 

A bevallott adózás előtti nyereség 2017-re tervezett összege 6 396 700,0 millió forint. A 
ténylegesen adózás alá vont jövedelem (pozitív társaságiadó-alap) 2017-ben a tervek szerint 
4 211 800,0 millió forint lehet, a számított adó tervezett összege pedig 559 900,0 millió forint, 
melyet a fizetendő adóból igénybe vehető adókedvezmények összege csökkent.  

1/4. ALCÍM: PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓJA 

A pénzügyi szervezetek különadója címén tervezett 2017. évi költségvetési bevétel 
66 500,0 millió forint, amely összeg 12 700,0 millió forinttal elmarad a 2016. évi 
költségvetési előirányzattól.  

A 2017. évi bevétel tervezésénél figyelembe vételre került az EBRD-vel kötött megállapodás 
betartásának hatása, amelynek értelmében a hitelintézeteket érintő adóteher 
12 000,0 millió forinttal csökken.  

1/5. ALCÍM: CÉGAUTÓADÓ 

A központi költségvetés cégautóadóból tervezett 2017. évi bevétele 27 600,0 millió forint. A 
tervezett bevétel 2016. évi előirányzathoz (27 700,0 millió forint) viszonyított csekély 
csökkenésének hátterében az áll, hogy a cégautó-állomány cserélődése miatt növekszik a 
kedvező környezetvédelmi besorolás alá tartozó gépjárművek aránya és ezáltal csökken az 
egy gépjárműre jutó átlagos adóbevétel. Ugyanakkor a növekvő állomány részben 
kompenzálja ennek a hatását.  

1/6. ALCÍM: EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 

Az egyszerűsített vállalkozói adó címén tervezett 2017. évi költségvetési bevétel 
80 600,0 millió forint. Ez a bevétel 5400,0 millió forinttal, 7,2%-kal magasabb a 2016. évi 
költségvetési évre előirányzott 75 200,0 millió forintos összegnél.  

A növekedés hátterében a bázisévre előirányzott bevételek várható túlteljesülése áll, amelyet 
az adózói létszám korábban vártnál kisebb mértékű csökkenése okoz.  

1/7. ALCÍM: BÁNYAJÁRADÉK 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a kitermelt ásványi nyersanyag és 
geotermikus energia után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg. A bányajáradék 
összegét a kitermelt ásványi nyersanyag, illetve geotermikus energia mennyisége, az egyes 
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nyersanyagokhoz és energiához tartozó fajlagos érték, valamint a járadék százalékos mértéke 
határozza meg. A 2016. évi 31 500,0 millió forintos előirányzathoz képest némileg kevesebb 
bevétel prognosztizálható 2017. évre, mert a bányajáradék bevétel mértékét több szempontból 
is befolyásoló Brent kőolaj tőzsdei jegyzésárának alacsony szintje miatt az egyébként is 
csökkenő tendenciát mutató kitermelés tovább mérséklődik. Erre tekintettel a 2017. évi 
előirányzat összege 30 000,0 millió forint.  

1/8. ALCÍM: JÁTÉKADÓ 

A játékadó 2017. évi központi költségvetési előirányzata 30 800,0 millió forint, amely összeg 
10 400 millió forinttal, 25,4%-kal marad el a 2016. költségvetési évre előirányzott 
41 200,0 millió forintos összegtől. A 2016. évi előirányzathoz viszonyított bevételcsökkenést 
a sportról szóló törvény szerinti vagyoni értékű jog szerződéses ellenértéke alapján 
igénybevehető adókedvezmény nagyobb összege magyarázza, amelyet kisebb mértékben 
ellensúlyoz az adóalap – egyes játéknemekhez köthető – trendszerű bővülése.  

1/9. ALCÍM: ÖKOADÓ  

1/9/1. ENERGIAADÓ 

A központi költségvetés energiaadóból 2017. évre tervezett bevétele 18 600,0 millió forint, 
amely a bázisévi előirányzatot (16 700,0 millió forint) 1900,0 millió forinttal (11,4%-kal) 
haladja meg. A 2016. évi előirányzathoz mért emelkedés hátterében a bázisévi bevételek 
várható túlteljesülése és a gazdasági növekedés miatt tovább növekvő energiafelhasználás áll.  

1/9/2. KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján az a környezethasználó, 
aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot 
bocsát ki, környezetterhelési díjat (talajterhelési díj, vízterhelési díj, levegőterhelési díj) 
köteles fizetni. A környezethasználókat a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére 
ösztönzik a szigorodó uniós határértékek, valamint a környezetvédelmi beruházások, melyek 
után díjkedvezmény vehető igénybe. A környezetterhelési díj 2017. évi tervezett összege 
5300,0 millió forint, mely megegyezik a 2016. költségvetési évre előirányzott törvényi 
előirányzattal.  

1/10. ALCÍM: EGYÉB BEFIZETÉSEK 

Az egyéb befizetések előirányzatának 2017. évre tervezett bevétele 24 000,0 millió forint, 
amelynek meghatározása a 2015. és a 2016. évi teljesülési adatok figyelembevételével történt. 
Ezen a mérlegsoron jelennek meg a NAV által kivetett bírság- és pótlékbevételek, valamint a 
korábbi évekről áthúzódó és kivezetésre került adónemek bevételei. 

1/11. ALCÍM: ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJA 

Az energiaellátó vállalkozások által a központi költségvetésbe fizetendő jövedelemadóból 
tervezett 2017. évi bevétel 55 500,0 millió forint, amely összeg 14 200,0 millió forinttal, 
34,4%-kal meghaladja a 2016. költségvetési évre előirányzott 41 300,0 millió forintos 
összegét.  

A 2016. évi előirányzathoz viszonyított növekedés hátterében a bázisévre előirányzott 
bevételek várható túlteljesülése áll. Az adónemből származó 2016. évi várható bevétel 
növekményét az adóbevallásokhoz kapcsolódó elszámolás során visszaigényelhető adó 
összegének korábbi évekhez viszonyított várható csökkenése magyarázza. 

1/12. ALCÍM: REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS 

A rehabilitációs hozzájárulás 2017. évre tervezett bevételének 66 500,0 millió forintos 
összege 1 000,0 millió forinttal haladja meg a 2016. évi előirányzatot. A növekedést – az 
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adótétel 1 főre eső éves mértékének változatlansága mellett – a bázisévi tervezett bevételek 
várható túlteljesülése (pozitív bázishatás) magyarázza.  

1/14. ALCÍM: KISADÓZÓK TÉTELES ADÓJA 

A központi költségvetés kisadózók tételes adójából tervezett 2017. évi bevétele 
75 500,0 millió forint, amely 7,7%-kal (5400,0 millió forinttal) haladja meg a 2016. 
költségvetési évre előirányzott összeget. A 2016. évi előirányzathoz viszonyított 
bevételnövekedés hátterében a kisadózók tételes adóját választók számának várható bővülése 
áll.  

1/15. ALCÍM: KISVÁLLALATI ADÓ 

A központi költségvetés kisvállalati adóból tervezett 2017. évi bevétele 13 500,0 millió forint, 
amely 2,2%-kal (300,0 millió forinttal) marad el a 2016. költségvetési évre előirányzott 
összegtől. A 2017. évre tervezett bevétel bázisévi előirányzathoz viszonyított elmaradását az 
adónem koncepcionális átalakítása magyarázza, amelynek köszönhetően mintegy 
1000,0 millió forinttal több marad a kisvállalati adózó vállalkozásoknál. 

1/16. ALCÍM: KÖZMŰADÓ 

A központi költségvetés közművezetékek adójából tervezett 2017. évi bevétele 
52 200,0 millió forint, amely megegyezik a 2016. évi költségvetési törvény által előirányzott 
összeggel. A 2017. évi előirányzat figyelembe veszi a vezetékekre 2016-ban bevezetett 
kedvezmények hatását.  

1/18. ALCÍM: REKLÁMADÓ 

A központi költségvetés reklámadóból tervezett 2017. évi bevétele 11 700,0 millió forint, 
amely a 2016. évi előirányzatot 7,3%-kal (800,0 millió forinttal) haladja meg. A növekedést a 
jogszabályváltozás (szigorodó szankciók) bevételnövelő hatása okozza. 

2. CÍM: FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 

2/1. ALCÍM: ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 

A központi költségvetés 2017. évre tervezett áfa bevétele 3 531 100,0 millió forint, amely a 
GDP mintegy 9,5%-ára tehető. A tervszám a bázisévi előirányzatot (3 351 850,0 millió forint) 
5,3%-kal (179 250,0 millió forinttal) haladja meg. A növekmény a bázisévi bevételek várható 
túlteljesülése (pozitív bázishatás), a tárgyévre tervezett makrogazdasági növekedés (főként 
lakossági fogyasztás és beruházás, az államháztartási szféra kiadásainak növekménye), 
valamint a szabályozás változásához köthető hatások egyenlegeként adódik.  

A makrogazdasági prognózis 2017-re a gazdaság bővülését vetíti előre. A gazdasági 
növekedés összetevői közül az export dinamikusabb bővülése mellett a fogyasztás és a 
beruházások növekedésére lehet számítani. Az áfabevételek növekedésére elsősorban a 
lakossági folyóáras vásárolt fogyasztás emelkedése hat, melyben mind a volumen, mind az 
inflációs komponens szerepet játszik. Az államháztartási szféra kiadásai után keletkező 
áfabevételek a tervek szerint növekednek. A tervszám mindezeken felül tartalmazza a 
gazdaságfehérítő intézkedések bevételnövelő hatását, a „megbízható” adózói minősítés 
pénzforgalmi bevételt csökkentő egyszeri hatását, a baromfihúsok, a tojás áfa kulcsának 
27%-ról 5%-ra, a tej áfa kulcsának 18%-ról 5%-ra, valamint az internet szolgáltatás és éttermi 
étkezés áfa kulcsának 27%-ról 18%-ra történő csökkentésének hatását. 

2/2. ALCÍM: JÖVEDÉKI ADÓ 

Jövedéki adóból a 2017. évre tervezett költségvetési bevétel 1 029 500,0 millió forint, amely a 
GDP mintegy 2,8%-ának felel meg. A tervszám a bázisévi előirányzathoz 
(952 200 millió forint) képest 8,1%-kal (77 300 millió forinttal) magasabb. A növekedés a 
2016. évi várható bevételek túlteljesülése (pozitív bázishatás), a tárgyévre prognosztizált 
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fogyasztás- és GDP növekedés miatti pozitív hatások, valamint jövedéki adó mértékek 
változásának eredményeként adódik.  

A pozitív bázishatás hátterében mindhárom termékcsoport forgalmának növekedése áll. A 
2017. évi előirányzat a GDP-, illetve háztartási fogyasztási volumenek növekedésével, illetve 
az egyes specifikus termékköröket jellemző trendekkel számol.  

Az összbevétel mintegy 62%-át teszi ki az üzemanyagok utáni jövedéki adó. Ezen belül a 
gázolaj utáni bevételek részesedése 63,6%, mely a bázisévi előirányzathoz képest 
0,3 százalékpontos átrendeződést jelent a benzin rovására. A bázisévben a benzin és a gázolaj 
forgalomnövekedése tapasztalható, melynek folytatódása – azt némileg meghaladó ütemben – 
a tárgyévben is prognosztizálható.  

A dohánytermékek után a jövedékiadó-bevételek mintegy 29%-a keletkezik. A dohánypiacon 
az elmúlt években folyamatos átterelődés figyelhető meg az alacsonyabb adómértékkel adózó 
fogyasztási dohányok javára, melynek folytatódása 2017-re is prognosztizálható. 

Az egyéb termékek (döntően alkoholok) utáni jövedéki adóbevételek az összes bevétel 
mintegy 9%-át teszik ki. Az alkoholokon belül a bevételek közel 97%-át a sör és a tömény 
szeszek utáni befizetések teszik ki.  

2/3. ALCÍM: REGISZTRÁCIÓS ADÓ 

A költségvetés 2017. évre tervezett regisztrációs adóbevétele 23 200,0 millió forint. A 
prognózis a 2016. évi előirányzathoz (20 700,0 millió forint) képest 12,1%-kal 
(2500,0 millió forinttal) magasabb. A növekedésben szerepet játszik a pozitív bázishatás, 
valamint a gépjárműpiac fokozott ciklusérzékenysége.  

Elsősorban a használt gépjármű import dinamikus növekedésének folytatódására lehet 
számítani, emellett azonban az új gépjárművek piaca is bővülést mutathat.  

2/4. ALCÍM: TÁVKÖZLÉSI ADÓ 

A központi költségvetés távközlési adóból 2017. évre tervezett bevétele 
54 400,0 millió forint, mely a bázisévi előirányzathoz (56 000,0 millió forint) képest 2,9%-kal 
(1600,0 millió forinttal) alacsonyabb. A csökkenést a bázisévi tervezett bevételek várható 
elmaradása (negatív bázishatás) magyarázza.  

2/5. ALCÍM: PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓS ILLETÉK 

A központi költségvetés pénzügyi tranzakciós illetékből 2017. évre tervezett bevétele 
205 700,0 millió forint, mely a bázisévi előirányzatot (200 900,0 millió forint) 2,4%-kal 
(4800,0 millió forinttal) haladja meg. A növekedés hátterében a bázisévi bevételek várható 
túlteljesülése és a gazdasági növekedés miatt növekvő illetékalap áll.  

2/6. ALCÍM: BIZTOSÍTÁSI ADÓ 

A költségvetés 2017. évre tervezett biztosítási adóbevétele 31 500,0 millió forint, amely a 
bázisévi előirányzathoz (30 000,0 millió forint) képest 5%-os (1500,0 millió forintos) 
növekedést jelent. Az emelkedés hátterében a bázisévi bevételek várható túlteljesülése 
(pozitív bázishatás) és a 2017. évre prognosztizált infláció áll.  

3. CÍM: LAKOSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 

3/1. ALCÍM: SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 

A központi költségvetés 2017. évben várható személyi jövedelemadó bevétele 
1 787 400,0 millió forint, amely a GDP 4,8%-ának felel meg. A bevétel 7,8%-kal 
(129 000,0 millió forinttal) több a 2016. évi költségvetési törvény által előirányzott 
bevételnél. A bevétel növekedésében meghatározó a 2016. évi várható bevételek túlteljesülése 
(pozitív bázishatás), a kedvező gazdasági folyamatok és ezen belül a bértömeg 
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növekedésének hatása, ugyanakkor a kétgyermekesek családi kedvezményének növelése, 
valamint a kamatok csökkenése a bevételek mérséklődését eredményezik. A prognózis 
figyelembe veszi a 2017-re már elfogadott intézkedést a kétgyermekesek családi 
kedvezményének növeléséről, amely tovább javítja a két gyermekesek jövedelmi helyzetét, 
illetve a munkaerő-mobilitás ösztönzésével kapcsolatos intézkedések hatását is. 

Az összevont adóalap 2017. évre tervezett összege 11 400 000,0 millió forint. A családi és 
első házasok kedvezményeivel csökkentett összevont adóalap 2017. évre tervezett összege 
9 800 000,0 millió forint. A nemzetgazdasági szintű átlagos adóterhelés az összevontan adózó 
jövedelmek arányában 12,7%.  

Az elkülönülten adózó jövedelmek után 2017-ben 164 000,0 millió forint bevallott 
adóbevételt tervez a költségvetés. A kifizetők – például a természetbeni juttatások után – és a 
társasházak által bevallott személyi jövedelemadó tervezett összege 130 000,0 millió forint.  

3/2. ALCÍM: EGYÉB LAKOSSÁGI ADÓK 

Az egyéb lakossági adóbefizetések között a saját gyümölcsből történő gyümölcspárlat főzetés 
után befolyó szeszadóból és az egyéb vámbefizetések utólagos elszámolásából származó 
bevételek jelennek meg. A gyümölcspárlat készítésre vonatkozó szabályok 2015. évi 
változása miatt 2017. évben a költségvetésnek e címen 8000,0 millió forint bevétele 
keletkezhet, mely a pozitív bázishatás (azaz a bázisévi bevételek kedvező alakulása) miatt 
6000,0 millió forinttal haladja meg a bázisévi előirányzatot.  

3/4. ALCÍM: LAKOSSÁGI ILLETÉKEK 

A költségvetés 2017. évre tervezett illetékbevétele 147 200,0 millió forint, mely a bázisévi 
előirányzathoz (121 700,0 millió forint) képest 21,0%-kal (25 500,0 millió forinttal) 
magasabb. A 2016. évben az illetékbevételek a költségvetési előirányzathoz képest várhatóan 
túlteljesülnek (pozitív bázishatás), a túlteljesülés hátterében az ingatlanpiac erőteljes bővülése 
áll. 

2017-ben visszterhes ingatlanátruházási illetékből 87 000,0 millió forint, a visszterhes 
gépjárműszerzési illetékből 25 000,0 millió forint, az öröklést terhelő illetékből 
5400,0 millió forint, ajándékozást terhelő illetékből 1300,0 millió forint, míg az eljárási 
illetékből 28 500,0 millió forint bevétel várható.  

3/5. ALCÍM: GÉPJÁRMŰADÓ 

Gépjárműadóból a központi költségvetés 2017. évre tervezett bevétele 43 500,0 millió  forint, 
amely a bázisévi előirányzathoz (45 500,0 millió forint) képest 2000,0 millió forintos 
csökkenést jelent. Ennek oka a 2016-tól életbe lépő intézkedések bevételcsökkentő hatása. 
Ezen intézkedések hatását részben ellensúlyozza a növekvő gépjárműállomány miatti 
bevételnövekmény.  

3/6. ALCÍM: MAGÁNSZEMÉLYEK JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYES 

JÖVEDELMEINEK KÜLÖNADÓJA 

A 2010. évben hatályba lépett jogszabály szerint a közszférában foglalkoztatott munkavállaló 
részére a munkaviszonya megszűnésével összefüggésben kifizetett, meghatározott korlátok 
feletti juttatásból 75%-os adót kell fizetni. Az említett adóköteles juttatások után 2017-ben 
900,0 millió forint különadó-bevételt tervez a költségvetés, amely megegyezik a 2016. évi 
előirányzattal.  

4. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 

4/1. ALCÍM: VEGYES BEVÉTELEK 

Vegyes bevételek címen a központi költségvetés a 2017. évre 7 869,0 millió forint bevételt 
tervez, amelynek megoszlása a következő. 
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Az egyéb vegyes bevételek 4 366,0 millió forintos előirányzata – mely megegyezik a 2016. 
évi tervvel – többek között a költségvetés terhére korábban nyújtott támogatások 
visszafizetéséből, a felszámolásokból származó bevételekből, valamint a kezességvállalási 
díjakból tevődik össze. A kezesi díjbevételek alapvetően az MFB Zrt. által meghirdetett 
hitelprogramok, valamint a lakáshitelekhez vállalt állami készfizető kezességek (úgynevezett 
„fészekrakó” program, közszféra lakáshitelei) utáni befizetésekből származnak. 

A kezességbeváltásból eredő állami követelések behajtásából származó bevételek a beváltott 
állomány mértékétől és a megtérülés arányától függnek. A 2017. évi bevételi terv 
3 503,0 millió forint, amelynek legnagyobb hányada továbbra is a Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. tevékenységéhez kapcsolódó viszontgarancia beváltásokból (1 673,0 millió 
forint), valamint a beváltott lakáskezességek érvényesítéséből eredő követelések 
megtérüléséből származik. A Mehib Zrt. ügyleteihez kötődő kármegtérülések főként a kazah 
BTA Bankkal szembeni követelések kamatfizetéseit, továbbá korábbi kárfizetések várható 
megtérüléseit tartalmazzák 700,0 millió forint összegben. 

4/2. ALCÍM: KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK 

A központosított bevételek 2017. évre tervezett együttes összege 323 036,8 millió forint. 

A környezetvédelmi termékdíjak 2016. évi 63 389,0 millió forintos előirányzatához képest 
növekedés várható 2017. évre, amely a pozitív bázishatás alapján, illetve a GDP 
növekedéséből vezethető le. Erre tekintettel a 2017. évi előirányzat összege 69 000,0 millió 
forint. 

A 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművek után az 
autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjból (UD) 
származó bevételeket a 2017. évi költségvetés 154 500,0 millió forint összeggel tartalmazza, 
amely a bevezetés óta eltelt időszak folyamatosan növekvő tény bevételi adataira alapozva 
figyelembe veszi a gazdasági aktivitás növekedésének további pozitív hatásait is. 

A hulladéklerakási járuléknál a 2016. évi 8000,0 millió forintos előirányzathoz képest nem 
várható számottevő változás 2017. évre, melynek oka, hogy a házhoz menő szelektív gyűjtés 
bevezetésével ugyan csökken a lerakott hulladék mennyisége, azonban a hulladékról szóló 
törvény járulékfizetést érintő tervezett módosítása a gyakorlatban kialakult járulékelkerülési 
lehetőségeket megszünteti. Erre tekintettel a 2017. évi előirányzat összege szintén 
8000,0 millió forint. 

A 3,5 tonnát el nem érő gépjárművek, illetve az autóbuszok az országos közúthálózat 
meghatározott hálózati elemeinek igénybevételéért időalapú használati díjat (HD) kötelesek 
fizetni. 2017-ben ezen a jogcímen 53 000,0 millió forint bevételt tervez a költségvetés. Ez az 
összeg tartalmazza a díj meg nem fizetése esetén fizetendő pótdíjból származó bevételeket is. 

A központosított bevételek részét képezik továbbá az egyéb központosított bevételek 
(vízkészletjárulék, földvédelmi járulék stb.) összesen 15 510,5 millió forint összegét, 
illetve - az államháztartásról szóló törvény 42. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján az 
ezen fejezetben elszámolandó - a különféle bírságokból származó bevételek együttesen 
23 026,3 millió forintra tervezett befizetését. 

5. CÍM: KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK 

5/1. ALCÍM: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 

A központi költségvetési szervek befizetési kötelezettségeinek 2017. évi tervezett összege 
57 339,9 millió forint. E befizetések részben a költségvetési törvényben meghatározott, 
jellemzően saját bevételből gazdálkodó intézmények által teljesített tételesen megadott 
összegű fizetési kötelezettséget tartalmazzák együttesen 25 339,9  millió forint összegben. 
Ezen az alcímen jelenik meg továbbá az egyes minisztériumok irányítása alatt álló központi 
hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
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racionalizálása során az érintett intézményi körben végrehajtandó 20%-os – a 2016. évi 
eredeti költségvetésben szereplő, szerkezeti változásokkal korrigált személyi juttatásokra és a 
kapcsolódó járulékokra vetülő – befizetési kötelezettség, melynek összege 32 000,0 millió 
forint. 

5/3. ALCÍM: KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

ÖNKORMÁNYZATI BEFIZETÉSEK 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint befizetési 
kötelezettség terheli azon 3000 fő feletti helyi önkormányzatokat, amelyek a tulajdonukban 
lévő köznevelési intézmény működtetési kötelezettségét átadták az állami fenntartó részére. A 
befizetési kötelezettség megállapításáról szóló miniszteri döntés alapján 2016. és 
2017. években 96 önkormányzat fizet hozzájárulást. Figyelemmel a 2016. évi első 
negyedéves adatokra, továbbá arra, hogy a befizető önkormányzatok száma 2015. évhez 
képest csökkent, a központi költségvetés bevétele is csökken, így 7000,0 millió forint 
összegben tervezhető. 

A bevétel visszaesése kisebb mértékű, mint amit a befizető önkormányzatok számának 
csökkenése indokolna. Ennek oka a befizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó 
szabályozás változása. 2017-ben a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében már 
az adott hónapban levonja az önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből 
a befizetési kötelezettséget. Ha a nettó finanszírozás keretében az önkormányzatot megillető 
források nem nyújtanak fedezetet a levonandó összegre, a különbözetet a Kincstár a Kincstári 
Egységes Számla terhére megelőlegezi. A megelőlegezett összegre ezt követően a Kincstár 
beszedési megbízást nyújt be az önkormányzat fizetési számlájával szemben. A szabályozás 
módosításával biztosíthatóvá válik, hogy a központi költségvetést e címen megillető bevételek 
határidőben és maradéktalanul teljesüljenek.  

5/4. ALCÍM: NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP BEFIZETÉSE 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2017-ben 17 000,0 millió forint befizetést teljesít 
a tudás-intenzív, nagy hozzáadott értéket teremtő és nemzetgazdasági növekedést ösztönző 
kutatásfejlesztési tevékenységek finanszírozásának elősegítése érdekében. 

7. CÍM: EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK 

7/2 ALCÍM: VÁMBESZEDÉSI KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE 

Az Európai Unió (EU) közösségi bevételeiből a magyar költségvetésben vámbeszedési 
költségtérítésként megjelenő, visszatartható összeg alakulását a 2017. évben is az EU által 
alkalmazott közösségi vámtarifa, az EU vámkódex, az ezen alapuló közösségi és nemzeti 
végrehajtási szabályok és az EU saját forrásai elszámolására és utalására vonatkozó szabályok 
határozzák meg. Az így kialakuló bruttó vám 80%-a az EU közösségi saját forrásaként kerül 
kifizetésre, a 20% pedig a nemzeti költségvetésben beszedési költségként visszatartható.  

A 2017. évre tervezett vámbevétel 11 800,0 millió forint, amely a 2016. évi költségvetési 
előirányzathoz képest 1200,0 millió forinttal magasabb. A bevétel tervezésekor a 
makrogazdasági prognózisok alapján a bázis évhez képest az összes import emelkedése, 
valamint a harmadik országgal szembeni forgalom összes importhoz viszonyított arányának 
csökkenése került figyelembe vételre. A magyar behozatali szerkezetben nem várható olyan 
lényeges elmozdulás, amely miatt a kialakult átlagvám szintjében szignifikáns változás 
következhet be. A tervezés számol továbbá az úgynevezett egységes engedélyezés additív 
bevétel-módosító hatásával, vagyis azzal a tényezővel, hogy az engedélyek kiadásával a 
20%-os nemzeti rész két tagállam között 50-50%-os megosztásra kerülhet. 

7/3 ALCÍM: CUKORÁGAZATI HOZZÁJÁRULÁS BESZEDÉSI KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE 

Az EU költségvetését illetik a cukorágazat piacának közös szervezése keretein belül nyújtott 
hozzájárulások is, amelyet a cukor-, az izoglükóz- és az inulin-gyártók teljesítenek. A 
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vonatkozó uniós szabályok szerint a gyártók a cukor- és izoglükóz kvótákhoz igazodó 
termelési díjat fizetnek. A termelési díj összegét a közösségi jogszabályokban meghatározott 
tagállami termelési kvóták és a hozzájuk kapcsolódó termelési díjak mértéke határozza meg. 
A termelési díj beszedése a tagállamokra delegált feladat, akik a beszedéssel járó költségek 
fedezeteként a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat értelmében a beszedett díjak 
20%-ának megtartására jogosultak.  

Ezen a jogcímen a magyar költségvetésbe 2017-ben összesen várhatóan 171,8 millió forint 
folyik be, ami 3,5 millió forinttal több, mint a 2016. évi költségvetési előirányzat. Az 
előirányzat nagyságát befolyásolja a forint euróhoz viszonyított árfolyama.  

7/4. ALCÍM: UNIÓS TÁMOGATÁSOK UTÓLAGOS MEGTÉRÜLÉSE 

2017-ben az uniós támogatások utólagos megtérüléseként a központi költségvetést összesen 
30 850,0 millió forint illeti meg. Uniós szabályozás értelmében az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az Európai Bizottság által teljesített kifizetések együttes 
összege nem haladhatja meg a projekthez nyújtott EMVA hozzájárulás 95%-át. A megítélt 
támogatás utolsó 5%-át a hazai költségvetés előlegezi meg. Az Európai Bizottság által a 
záróegyenleg kifizetésére a projekt végrehajtásáról szóló zárójelentés benyújtását és 
elfogadását követően kerül sor. Ezen megtérítés összege került az előirányzatra betervezésre. 

8. CÍM: TŐKE KÖVETELÉSEK VISSZATÉRÜLÉSE 

A tőkebevételek a magyar állam külföldre és belföldre nyújtott deviza- és forint-hiteleinek 
visszafizetését foglalják magukban. 

8/1. ALCÍM: KORMÁNYHITELEK VISSZATÉRÜLÉSE 

E bevételek a volt rubel-, illetve dollár-elszámolású országoknak még jóval a rendszerváltás 
előtt nyújtott hitelek törlesztéseit tartalmazzák.  

A külföldi államokkal szemben fennálló kormányhitel követelések állománya folyamatosan 
csökken, jelenleg már azok teljes körű megtérülése sem lenne jelentős hatással a 
költségvetésre. A még érintett öt adós ország közül 2017-ben csak Nicaraguától lehet 
megtérüléssel számolni, melynek összeg 36,3 millió forint bevételt jelent. 

28. CÍM: DIÁKHITEL 2 KONSTRUKCIÓ KAMATTÁMOGATÁSA 

Ezen tétel a felsőoktatás finanszírozásának átalakítása keretében 2012 szeptemberétől 
bevezetésre került új diákhitel típushoz kapcsolódik, amit az önköltséges, valamint a 
részösztöndíjjal támogatott hallgatók vehetnek igénybe a ténylegesen fizetendő képzési 
költségük erejéig. A hitelt a Diákhitel Központ Zrt. közvetlenül a felsőoktatási intézmények 
számlájára utalja át. A hallgatók fizetési kötelezettségének mérséklése érdekében az 
úgynevezett kötött felhasználású diákhitelhez általános állami kamattámogatás kapcsolódik, a 
hitelfelvevőnek csak 2%-os kamatláb kerül felszámolásra, a fennmaradó részt az állam 
megtéríti a Diákhitel Központ Zrt. részére. Ezen a címen 641,0 millió forint kiadással számol 
jövőre a költségvetés. 

29. CÍM: LAKÁSTÁMOGATÁSOK 

29/1. ALCÍM: EGYÉB LAKÁSTÁMOGATÁSOK 

Az egyéb lakástámogatások előirányzat az Otthonteremtési Program célkitűzéseinek 
megvalósítását segíti. Az otthonteremtés kiemelt kormányzati program, társadalom- és 
gazdaságpolitikai célokat egyaránt szolgál. Az előirányzatból finanszírozza a költségvetés a 
lakáscélú állami támogatásokat, többek között a Családi Otthonteremtési Kedvezményt 
(CSOK), az adó-visszatérítési támogatást, az otthonteremtési kamattámogatást, az előirányzat 
biztosít fedezetet továbbá a lakás-előtakarékossági formák állami támogatására is. Az 
előirányzatból nyújtott támogatások a lakáscélok széles köréhez, így például lakásépítéshez, 
lakásvásárláshoz, lakásbővítéshez, lakóépület-felújításhoz is igénybe vehetők. 2016. január 
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1-jétől jelentősen kibővült a gyermeket nevelő vagy vállaló családok által igényelhető Családi 
Otthonteremtési Kedvezmény rendszere. A legfontosabb változás, hogy a három- vagy 
többgyermekesek 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak új lakás 
építéséhez vagy vásárlásához. A 10 milliós támogatás a korábbi kedvezményrendszerhez 
képest átlagosan hatszoros emelést jelent. Az új lakást építő vagy vásárló kétgyermekes 
családok esetében szintén jelentősen emelkedett a támogatás mértéke. 2016. február 11-től a 
kisebb alapterületű használt lakások vásárlására felhasználható CSOK összege is emelkedett, 
továbbá számos korábbi korlátozó feltétel megszűnt. A támogatás új lakás építése, új lakás 
vásárlása, használt lakás vásárlása, meglévő lakóépület bővítése esetén igényelhető. E tételek 
tervezett kiadása 94 900,0 millió forint. A CSOK mellé a legalább három gyermeket nevelő 
vagy vállaló házaspárok új lakás vásárlására, építésére az otthonteremtéshez igényelhetnek 
kamattámogatású kölcsönt, melynek kamata a törlesztés 25 éve alatt rögzített évi 3%. Ennek 
kapcsán a költségvetés 4300,0 millió forint kiadást tartalmaz. 

A lakásértékesítések áfa kulcsának csökkentésével párhuzamosan azok számára, akik saját 
célra építenek lakóépületet, a Kormány adó-visszatérítési támogatást vezetett be. Az adó-
visszatérítési támogatás 2017-re várt kiadása 28 000,0 millió forint. Fontos eleme az 
otthonteremtést ösztönző rendszernek a lakástakarékpénztári megtakarításokhoz nyújtott 
állami támogatás, ennek tervezett kiadása 54 400,0 millió forint. Az előirányzatból kerül 
finanszírozásra a Nemzeti Otthonteremtési Közösségek tagjainak megtakarításaihoz adott 
állami támogatás is, amelynek várható kiadása 3000,0 millió forint.  

A lakásépítési támogatások 2017. évi kiadási előirányzatának összege együttesen 
211 300,0 millió forintot tesz ki. 

31. CÍM: SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS 

Az állam a szociálpolitikai menetdíj támogatással ellentételezi a közúti és a vasúti 
személyszállító társaságok számára az állam által a személyszállítási közszolgáltatások keretei 
között biztosított egyes utazási kedvezmények igénybevételével megvalósuló utazások miatti 
árbevétel-elmaradást. Az előirányzat 2017. évi tervezett kiadási összege az előző évi értékkel 
megegyezően 104 000,0 millió forint. A kedvezményes és díjmentes utazások után igénybe 
vehető támogatások mértékét és az igénylés rendjét a Kormány rendeletben állapítja meg, míg 
a kifizetés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján történik. 

32. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

32/1. ALCÍM: VEGYES KIADÁSOK 

A központi költségvetés egyéb kiadások címen 2017-re 30 082,0 millió forintot tervez a 
következőkre: 

− A felszámolásokkal és szanálásokkal kapcsolatos kiadásokra együttesen 3201,0 millió 
forintot tartalmaz a költségvetés, amely összegét tekintve megegyezik a 2016. évi 
előirányzattal.  

− Magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére – az idei évhez hasonlóan – 200 millió 
forintot tervez a központi költségvetés. Ebből kerülnek kifizetésre a peres ügyekben a 
nemzetgazdasági miniszter által képviselt magyar állam terhére megítélt fizetési 
kötelezettségek is.  

− A védelmi felkészítés előirányzatai többek között a fővárosi és megyei védelmi 
bizottságok működésére, a területi és helyi védelmi igazgatás feladatainak ellátására, a 
védelmi igazgatás informatikai rendszerének fenntartására, valamint a speciális 
objektumok üzemeltetésére nyújtanak fedezetet. Az ezt szolgáló két előirányzatra – a 
2016. évhez hasonlóan - összesen mintegy 1697,0 millió forintot tervez a központi 
költségvetés. 
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− A Magyar Államkincstár által lebonyolítandó pénzforgalommal kapcsolatosan 2017-re 
8523,0 millió forint kiadással számol a költségvetés. Itt kerülnek elszámolásra a 
kincstári átutalásokhoz kapcsolódó GIRO díjak, VIBER forgalmi jutalékok, 
bakközvetítői díjak, MNB jutalékok, postai szolgáltatás díjai, SWIFT szolgáltatási 
díjak, KELER értékpapír számlavezetési díjak, valamint egyéb más díjak is.  

− A személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására történő felajánlásból a 
civil kedvezményezettek számára tervezett kifizetés összege 8 200,0 millió forint.  

− Az Eximbank Zrt. és a Mehib Zrt. esetében a kezességbeváltásból származó 
követelések behajtását az érintett társaság látja el. A behajtásból származó bevételek 
után az állam jutalékot fizet, mely a behajtott összeg 5%-a. Ilyen címen 2017-ben 
35,0 millió forint kiadással számol a költségvetés (700,0 millió forint költségvetésbe 
befizetett visszatérülés után). 

− A 2004. évi EU csatlakozást megelőző időszakra vonatkozóan vám és 
importbefizetések bevételeként elszámolt, de az ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték és 
egyéb vámvisszatérítések fedezetére – a 2016. évhez hasonlóan - 1,0 millió forintos 
keret áll rendelkezésre. 

− A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíjak visszaigénylésének teljesítésére 
a 2016. évi összeggel azonosan 1700,0 millió forintot különített el a költségvetés. 

− A 2013. évi CXXXIV. törvény alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
átmeneti kimaradása esetén a katasztrófavédelmi szerv a közszolgáltatás ideiglenes 
ellátására közérdekű szolgáltatót jelöl ki. Az előirányzat e feladat finanszírozását 
biztosítja. A 2016. évi 2000,0 millió forintos előirányzathoz képest növekedés várható 
2017. évre, melynek oka, hogy a 2016. április 1-jétől bevezetett holding rendszer 
indulása jelentős változást hoz a közszolgáltatás ellátásának szervezésében, így 
indokolt a kezdeti – átmenetinek tekinthető – időszakban esetlegesen felmerülő 
helyzetek kezelésére fedezetet képezni. Erre tekintettel a 2017. évi előirányzat összege 
3500,0 millió forint. 

− Az egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás keretében kerül sor a korábbi évek 
során a vállalkozások folyó támogatásai között szerepelt, de azóta már megszűnt egyes 
támogatások 2017. évet érintő, előre nem látható kötelezettségeinek és 
visszatérüléseinek elszámolására. Az előirányzat 2017. évi tervezett kiadási összege a 
2016. évi értékkel megegyezően 5,0 millió forint. 

− A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért 
fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami 
kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 
alapján az állam az Útdíj Hitelprogramhoz kapcsolódó hitelszerződéseken alapuló 
kölcsönökhöz kamattámogatást nyújt, amelynek mértéke a hitelszerződések 
tőkeösszegére vetített évi 4%. Az árufuvarozó kis- és középvállalkozások a támogatást 
a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-n keresztül igényelhetik. Az előirányzat 
2017. évi tervezett kiadási összege 20,0 millió forint, feltételezve, hogy az év végi 
szerződésállomány mintegy 410 millió forintot tesz ki, míg a támogatott 
kölcsönszerződések száma várhatóan eléri a 80 darabot. 

− A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (13) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a költségvetés megteremti a fedezetet a filmszakmai közvetett 
támogatások – a NAV által negyedévente teljesítendő – kiegészítő finanszírozásához. 
Az előirányzat 2017. évi tervezett kiadási összege 3000,0 millió forint. 
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33. CÍM: ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉS VISZONTGARANCIA 
ÉRVÉNYESÍTÉSE 

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítés 2017. évre tervezett összege 
31 599,3 millió forint.  

Az állami tulajdonú pénzintézetek (Diákhitel Központ Zrt., Magyar Fejlesztési Bank Zrt., 
Eximbank Zrt.) forrásbevonásainál, a Kormány felhatalmazása alapján vállalt egyedi állami 
kezességeknél és a kiállításokhoz kapcsolódó garanciáknál beváltásokra 2017-ben 
feltételezhetően nem kerül sor. 

33/3. ALCÍM: EXIMBANK ZRT. ÁLTAL VÁLLALT GARANCIAÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG 

Az Eximbank Zrt. garanciaügyleteihez kapcsolódó állami készfizető kezesség beváltási 
előirányzata 2017-ben 500,0 millió forint, amely tartalmazza mind az export-hitel, mind az 
egyéb exportcélú garanciaügyletekhez kötődő kifizetéseket. A garanciaállománnyal érintett 
ügyletek esedékes törlesztései alapján a beváltási ráta alacsony, legfeljebb 2%-ban 
prognosztizálható. 

33/4. ALCÍM: MEHIB ZRT. ÁLTALI BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG 

A MEHIB Zrt. 6310,9 millió forint összegű kárfizetési előirányzatának nagyságrendjét 
alapvetően a biztosító egyedi ügyletei határozzák meg. Ezek közül orosz, tadzsik és boszniai 
szerződések kapcsán állhat fenn az állami kezesség érvényesítésének kockázata. Az elmúlt 
időszakban az orosz gazdaságban jelentkező hatások, a rubel jelentős gyengülése, valamint az 
elhúzódó ukrajnai válság miatt bekövetkezhetnek az orosz partnerek részéről fizetési 
késedelmek olyan biztosított ügyletek kapcsán is, ahol eddig kevésbé mutatkozott a 
kárveszély valószínűsége. A biztosító forgalmi típusú ügyleteihez kötődő 
kezességérvényesítés kockázata főként a gyógyszeripari cégek biztosításainál jelentkezik.  

33/5. ALCÍM: GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. GARANCIAÜGYLETEIBŐL EREDŐ 

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (Garantiqa) a garanciaszervezetek piacának meghatározó 
szereplője, alapfeladatként a bankok finanszírozási ügyleteihez vállalt készfizető kezességgel 
segíti elő a kis és középvállalati szektor (kkv) hitelhez jutását. E tevékenységét döntően állami 
viszontgarancia mellett végzi. A Garantiqa stratégiai céljai között szerepel, hogy a 
kezességvállalási tevékenység a kkv-hitelezés növekedési ütemét meghaladóan bővüljön. Az 
egyszerűsített eljárással vállalt kezességek bővítése, a limitemelések, a banki 
megállapodásokban a befogadható ügyfél- és ügyletkör bővítése, az ügyfélminősítési- és 
fedezettségi szint kiterjesztése mind azt segíti elő, hogy a termékkínálat bővítésével a társaság 
tevékenysége minél jobban hozzájáruljon a gazdasági növekedés támogatásához. A 
költségvetési viszontgaranciával vállalt ügyletek állománya a 2014. év végi 300,0 milliárd 
forintos nagyságrendről 2017 elejére 400,0 milliárd forint körülire növekedhet. A forgóeszköz 
és beruházási hitelkonstrukciókhoz vállalt kezességek növekedése a Garantiqa 
kezességvállalási portfoliója szerkezetének átalakulását eredményezi. A viszontgarancia 
mértéke változatlanul 85%. A Garantiqa által lehívott viszontgarancia előirányzata a 2017. 
évre 15 140,0 millió forintra tehető. 

33/7. ALCÍM: AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY 

GARANCIAÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

Az Alapítvány kezességvállalásaiból eredő beváltások összegét az agrárgazdaság helyzetének 
alakulása, valamint az állami viszontgarancia mértéke (85%) határozza meg. A mezőgazdaság 
területén a viszontgaranciával érintett agrárhitel-állomány - köszönhetően az MNB NHP 
hitelprogramjának is - közel kétharmada lecserélődött a jegybank alacsony kamatozású 
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hiteleire. A Vidékfejlesztési Program támogatásai, valamint a következő évek termőföld 
vásárlásai élénkülést hozhatnak a hitelezésben. 2017-ben 1900,0 millió forint beváltás 
várható, amely az állami viszontgaranciával érintett dinamikusan bővülő hitelállománnyal 
magyarázható. 

33/10. ALCÍM: A KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓK LAKÁSHITELEIHEZ VÁLLALT KEZESSÉGBŐL 

EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

A közszférában dolgozók lakásvásárlásához nyújtott állami készfizető kezesség állománya 
fokozatosan csökken. A beváltási arányt a közszférában dolgozók foglalkoztatási helyzete és 
fizetőképessége befolyásolja. 2017-ben a 2016-os évhez hasonló mértékű (150,0 millió forint) 
beváltással lehet számolni. A beváltási ráta mértékét a javuló életminőség, a folyamatban lévő 
és induló életpálya programok és a mérséklődő kötelezettségállomány alapozza meg.  

33/13. ALCÍM: AGRÁRHITELEKHEZ VÁLLALT KEZESSÉGEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG 

Az agrárhitelek kezességérvényesítésének összege fokozatosan csökken, tekintettel a 
támogatott agrárhitelek és a kapcsolódó kezességek állományának fokozatos csökkenésére. A 
kifutó hitelek miatt 2017-ben 10,0 millió forint beváltása prognosztizálható.  

33/14. ALCÍM: A "FÉSZEKRAKÓ" PROGRAMHOZ VÁLLALT KEZESSÉGBŐL EREDŐ FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG 

A „fészekrakó” program keretében a fiatalok lakásvásárlási kölcsöneihez vállalt kezesség 
beváltását korábban a devizakölcsönök határozták meg. A Kormány devizahitelesekkel 
kapcsolatos intézkedéseinek, illetve a forintosításnak köszönthetően 2015-től már 
mérsékeltebb kifizetésekkel lehet számolni. 2017. évben a kezességbeváltás 1400,0 millió 
forintra tehető.  

33/15. ALCÍM: MFB ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT HITELEKBŐL ÉS VÁLLALT 

GARANCIAÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

Az MFB Zrt. kezességvállalásaihoz és hitelnyújtásaihoz kapcsolódó állami kezesség beváltása 
az agrárhitel konstrukció hiteleihez illetve az egyedi hitelekhez kapcsolódik. Az átlagos 
2,5%-os bedőlési arányt egy 2016-ban elindított, vélhetően 2017-ben megvalósuló egyedi 
ügylet beváltása növeli. Ezt figyelembe véve 6128,8 millió forint kiadás tervezhető 2017-ben.  

33/16. ALCÍM: ÁTHIDALÓ HITELPROGRAMRA VÁLLALT KEZESSÉGEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG 

Az úgynevezett áthidaló lakáshitelekhez kapcsolódó állami kezesség feltételeit a 2009. évi IV. 
törvény szabályozza. Az elmúlt években mind a relatíve alacsony összegű adósságállomány, 
mind az ahhoz kapcsolódó kezességbeváltás folyamatosan csökken, így 2017-ben ez a kiadás 
4,6 millió forintra prognosztizálható. 

33/19. ALCÍM: GYŰJTŐSZÁMLA HITELPROGRAMRA VÁLLALT KEZESSÉGEKBŐL EREDŐ 

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény határozta meg az 
úgynevezett árfolyamgát rendszerében – a jelzálogkölcsön törlesztése kapcsán a rögzített és a 
tényleges árfolyam különbözetéből keletkező – gyűjtőszámla-hitel feltételeit. 2015-ben a 
devizahitelek forintosítása kapcsán e hitelek jelentős része megszűnt, ezért 2017-ben már csak 
minimális mértékű, 5,0 millió forint összegű kifizetéssel lehet számolni. 
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33/20. ALCÍM: E-ÚTDÍJ FIZETÉSI CÉLÚ HITELPROGRAMHOZ VÁLLALT KEZESSÉGEKBŐL 

EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

Az E-útdíj fizetésére kötelezettek számára e fizetési kötelezettség teljesítéséhez nyújtható 
hitel mögött 80%-os mértékű állami kezességvállalás áll. Az alacsony szerződésszám miatt az 
átlagosan 6,2 millió forintos hitelkeret közel teljes kihasználtsága mellett is alacsony 
költségvetési kötelezettségállomány áll. A 2017. évre tervezett beváltás összege 50,0 millió 
forint 25 ügyféllel számolva. 

34. CÍM: KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 

34/2. ALCÍM: PÉNZBELI KÁRPÓTLÁS 

Pénzbeli kárpótlás céljára a központi költségvetés 2017-ben 1079,4 millió forintot különít el. 
Ez az előirányzat az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak 
kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján járó kárpótlási életjáradék kifizetésére 
nyújt fedezetet. E törvény szerint kárpótlás illeti meg azokat a személyeket, illetve 
hozzátartozóikat, akiket 1939. március 11. és 1989. október 23. között az életüktől, vagy 
szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak, például deportáltakat, szovjet 
kényszermunkára hurcoltakat, meghatározott törvényekben felsorolt bűncselekmények miatt 
szabadságvesztéssel büntetetteket, előzetes letartóztatásba helyezetteket, 
kényszergyógykezelteket, magyar bíróság ítélete alapján internáltakat, a II. világháború alatt 
faji, vallási vagy politikai okból munkaszolgálatot teljesítőket. 

A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 1997. évi X. 
törvény alapján fizetett kárpótlási életjáradék 2017. évi előirányzata 2153,5 millió forint. A 
Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjának értelmében „a 
faji, vallási vonatkozású diszkriminatív törvények, vagy más, fasiszta rendszabályok által 
érintettek magyarországi szervezetei számára kell visszajuttatni a személyektől elvett azt a 
vagyont, amelyért örökös nem jelentkezett, és a szervezetek, érintett közösségek, illetőleg 
életben maradt tagjai támogatására kell, hogy e vagyont fordítsák.” Ennek egyik eleme a 
túlélő, rászorult idősek részére életjáradék juttatása. 

A pénzbeli kárpótlások folyósításával kapcsolatban felmerülő költségek biztosítására 
2017-ben 52,9 millió forint áll rendelkezésre. 

35. CÍM: GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI 
ELLÁTÁSOKHOZ 

35/2. ALCÍM: EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP TÁMOGATÁSA 

A biztonságos és kiegyensúlyozott finanszírozás érdekében a központi költségvetés 2017-ben 
is kiegészíti az Egészségbiztosítási Alap bevételeit. Az Egészségbiztosítási Alap egyik 
támogatása a „Járulék címen átadott pénzeszköz” jogcímcsoporton jelenik meg, melynek 
előirányzata 368 745,2 millió forint. Ezen támogatás a biztosítási jogviszonyból származó 
jövedelemmel nem rendelkező személyek (nyugellátásban részesülők, kiskorúak, felsőfokú 
nappali tanulmányokat folytatók stb.) után fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetét 
tartalmazza. Az előirányzat összegének kialakítása a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 
törvény 16. § (1) és 26. § (5) bekezdése alapján történt. A másik előirányzat a „Kiadások 
támogatására pénzeszköz-átadás”, amely az Egészségbiztosítási Alap kiegyensúlyozása 
céljából, az alap kiadásainak támogatására szolgál, 2017-ben 14 902,3 millió forintos 
összeggel. 

36. CÍM: NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FELÉ VÁLLALT 
KÖTELEZETTSÉGEK KIADÁSAI 

A nemzetközi tagdíjakkal és a multilaterális segélyezési tevékenységgel kapcsolatos kiadások 
2017-ben várhatóan összesen 8671,5 millió forintot tesznek ki, amelynek mintegy 17%-a 
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számolható el multilaterális segélyezi tevékenységnek. Valamennyi kiadás a nemzetközi 
pénzügyi szervezetekben vállalt tagságunkból, illetve az ebből adódó 
kötelezettségvállalásainkból ered. Tekintettel arra, hogy a legtöbb kiadási tétel devizában 
merül fel, ezek forintban számított mértéke jelentősen függ a teljesítés tényleges árfolyamától, 
így a tényleges kifizetések a költségvetési törvény felhatalmazása alapján módosítás nélkül 
meghaladhatják az előirányzatot. 

36/1. ALCÍM: NEMZETKÖZI TAGDÍJAK 

Az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetek és pénzintézetek részére fizetett alaptőke-
hozzájárulások és tagdíjak 7133,8 millió forint kiadást jelentenek 2017-ben. Ezen belül a 
legjelentősebb tételek az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) számára fizetendő 
5656,0 millió forint alaptőke hozzájárulás, valamint a Világbanknak tőkeemelés értékállósága 
címén fizetendő 1443,0 millió forint. Kisebb összegű tagdíjat kell továbbá fizetni 2017-ben az 
Európa Tanács Fejlesztési Bankjának(CEB) mintegy 3,7 millió forint, valamint a Brüsszeli 
Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpontnak (Bruegel) 31,1 millió forint összegben.  

36/2. ALCÍM: NEMZETKÖZI MULTILATERÁLIS SEGÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG 

Ezen alcímen összesen 1497,7 millió forint kiadás várható 2017-ben. A fizetési 
kötelezettségek a következő jogcímeken állnak fenn:  

− IDA (Nemzetközi Fejlesztési Társulás, a Világbank leányvállalata) alapfeltöltéséhez 
vállalt hozzájárulás; 

− a legszegényebb, súlyosan eladósodott országok (HIPC) megsegítését célzó 
kedvezményes IMF hitelnyújtási programban való részvétel kiadásai;  

− az EBRD-EIB-CEB által közösen kezelt Nyugat-balkáni Beruházási Keret számára 
esetleges hozzájárulás; 

− az EU Szomszédsági Beruházási Eszközhöz történő csatlakozás. 

36/3. ALCÍM: EGYÉB KIADÁSOK 

Az egyéb kiadások 40,0 millió forint összege letétőrzési díjat és az EBRD-nél hazánk 
képviseletét segítő horvát és szlovák tanácsadó költségeiből hazánkat érintő hányad 
befizetését fedezi. Lehetővé tesz továbbá az EIB által az afrikai, Karib-térségi és csendes-
óceáni országokban megvalósuló projektek finanszírozására biztosított tagállami 
kötelezettségvállalásból felmerülő esetleges kisebb kiadásokat (a kedvezményezett 
fizetésképtelensége esetén). 

37. CÍM: HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 

37/1. ALCÍM: ÁFA ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS 

Az EU költségvetéséhez való hozzájárulási kötelezettséget az Európai Unió saját forrásainak 
rendszeréről szóló 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat írja elő 2014. január 1-jétől 
alkalmazandóan (a határozat tényleges hatálybalépése a minden tagállamban szükséges 
ratifikáció lezárását követően 2016-ban történik). Az EU költségvetésébe fizetett hozzájárulás 
egyik eleme az áfaalapú befizetés, amely egy kalkulált, minden tagállamra egységes 
módszertan alapján kiszámított harmonizált áfaalapra vetített egységkulcs eredményeként 
kerül meghatározásra. 2017-ben a hozzájárulás összege az EU többéves pénzügyi keretében 
2017. évre meghatározott várható kiadási főösszeghez igazodik. 2017-ben Magyarország 
esetében az áfaalapú befizetési kötelezettség várhatóan 41 798,2 millió forintot tesz ki, amely 
4068,0 millió forinttal haladja meg a 2016. évi költségvetési előirányzatot. Az eltérést főként 
az új saját forrás határozat 2016. évi hatálybalépése indokolja. 
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37/2. ALCÍM: GNI ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS 

Az áfaalapú hozzájáruláshoz hasonlóan a GNI alapú hozzájárulást is a 2014/335/EU, Euratom 
tanácsi határozat írja elő. Ez a hozzájárulás finanszírozza az EU költségvetési kiadásainak 
azon részét, amelyet a tradicionális saját források (vámok és cukorágazati hozzájárulások) és 
az áfaalapú hozzájárulások nem tudnak fedezni. Ezt a forrást az összes tagállam GNI 
összegére vonatkoztatott egységkulcs alkalmazásával számolják ki, a tagállami GNI-t pedig a 
közösségi szabályok alapján határozzák meg. 2017-ben a hozzájárulás összege az EU 
többéves pénzügyi keretében a 2017. évre meghatározott várható kiadási főösszeghez 
igazodik. Magyarország esetében a GNI alapú hozzájárulási kötelezettség várhatóan 
250 495,2 millió forintot tesz ki, amely 11 879,3 millió forinttal haladja meg a 2016. évi 
költségvetési előirányzatot. Az eltérést ez esetben is nagyrészt az új saját forrás határozat 
2016. évi hatálybalépése indokolja. 

37/3. ALCÍM: BRIT KORREKCIÓ 

A brit korrekció az EU költségvetését finanszírozó saját forrás rendszer egyik eleme, amely az 
Egyesült Királyság költségvetési egyensúlyhiányának kiigazítását szolgálja, és amelyet 
szintén a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat szabályoz. Finanszírozása főszabályként 
GNI-arányosan terheli a tagállamokat. 2017-ben a hozzájárulás összege az EU többéves 
pénzügyi keretében a 2017. évre meghatározott várható kiadási főösszeghez igazodik. 
Magyarországra e jogcímen várhatóan 22 045,9 millió forint befizetési kötelezettség hárul, 
amely 892,9 millió forinttal haladja meg a 2016. évi költségvetési előirányzatot. 

37/4. ALCÍM: AUSZTRIA, DÁNIA, HOLLANDIA ÉS SVÉDORSZÁG SZÁMÁRA TELJESÍTENDŐ 

BRUTTÓ GNI CSÖKKENTÉS 

A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat szerint Dánia, Hollandia és Svédország éves GNI 
alapú hozzájárulásukból bruttó összegben meghatározott csökkentéseket élveznek. A 
kedvezményt a többi tagállam GNI-arányosan finanszírozza. Magyarországra e jogcímen 
2017-ben várhatóan 2705,5 millió forint befizetési kötelezettség esik, amely 303,5 millió 
forinttal haladja meg a 2016. évi költségvetési előirányzatot. A növekedés oka főként az, hogy 
a 2016-ban év közben hatályba lépő új saját forrás határozat hatálybalépését megelőzően az 
érintett országok javára alkalmazandó kedvezményeket a Bizottság – megfelelő jogi alap 
híján – nem érvényesíthette. 

41. CÍM: KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI 

A cím 2017. évi 1,7 millió forint előirányzatából 1,2 millió forint kapcsolódik a külföldi 
követelések lebontási, illetve 0,5 millió forint a belföldi követelések kezelési költségeihez. 

42. CÍM: ALAPOK TÁMOGATÁSA 
2017-ben az elkülönített állami pénzalapok közül három alap részesül költségvetési 
támogatásban. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása a 2016. évi 
támogatás összegével megegyezően 7686,0 millió forint. A Bethlen Gábor Alap támogatása 
20938,5 millió forintot tesz ki, amely 9131,0 millió forinttal meghaladja az előző évi értéket. 
A többlettámogatások a 2015. és 2016. évi döntéseken alapulnak. A Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap 3259,7 millió forintot kitevő támogatása az alap értékállóságát biztosítja. 

 

A KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS KERETÉBEN MEGHATÁROZOTT 2017. ÉVI 
TERVSZÁMOKTÓL VALÓ ELTÉRÉS OKAI 

A vártnál kedvezőbb 2015. évi gazdasági növekedés, a korábban prognosztizáltnál magasabb 
adó- és járulékbevételek, a kedvezőbb hozamszintek együttesen azt eredményezték, hogy a 
2015 decemberében megjelent 2019/2015. (XII. 29.) számú kormányhatározatban szereplő 
2017. évi fejezeti keretszámoktól a 2017. évi tervezési számok eltérést mutatnak. 
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millió forint

2016. évi 2017. évi 

előirányzat irányszám

Vásárolt fogyasztás 2 860 750,0 3 128 400,0

Lakossági beruházások 36 900,0 41 400,0

Egyéb vásárlás (áht szektor) 452 100,0 476 400,0

ESA bevétel 3 349 750,0 3 646 200,0

Áthúzódás előző évről -373 727,5 -347 115,0

Áthúzódás következő évre 375 827,5 232 015,0

Pénzforgalmi bevétel 3 351 850,0 3 531 100,0

Áfa bevételek

1231



millió forint

2016. évi 2017. évi

előirányzat irányszám

Motorbenzin 213 500,0 228 900,0

Gázolaj 375 100,0 406 600,0

Egyéb üzemanyag 4 000,0 3 740,0

Üzemanyagok  össz: 592 600,0 639 240,0

Alkoholtermékek 89 400,0 96 700,0

Egyéb kőolajtermék 100,0 60,0

Egyéb termékek össz: 89 500,0 96 760,0

Cigaretta 175 000,0 191 700,0

Egyéb dohányáru 96 100,0 102 800,0

Dohányáruk össz: 271 100,0 294 500,0

Jövedéki adó ESA össz. 953 200,0 1 030 500,0

Áthúzódás előző évről 73 552,4 75 341,5
Áthúzódás következő évre -74 552,4 -76 341,5

Pénzforgalmi befizetés 952 200,0 1 029 500,0

Jövedéki adóbevételek
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millió forint

2016. évi 
előirányzat

2017. évi 
irányszám

1. Adózás előtti nyereség 5 719 500,0 6 396 700,0

2. Társasági adó alapja (pozitív) 3 752 000,0 4 211 800,0

3. Számított adó 506 900,0 559 900,0

4. Átlagos adókulcs (3./2.) 13,5% 13,3%

5. Érvényesített adókedvezmények 150 000,0 83 800,0

6. Adómentesség 1 000,0 300,0

7. Visszatartott adó 4 700,0 1 800,0

8. Fizetendő társasági adó (3.-5.-6.-7.) 351 200,0 474 000,0

9. Átlagos társasági adóterhelés (8./1.) 6,1% 7,4%

23 900,0 26 400,0

0,0 0,0

2 800,0 1 500,0

239 800,0

61 200,0

400 500,0 734 700,0

35 188 000,0 37 279 000,0

1,1% 2,0%17. Társasági adóbevétel/GDP  (15./16.)

10. Naptári évtől eltérő üzleti éves adózók becsült társasági adója

11. Előtársaságok társasági adója

12. Speciális célú vállalkozások társasági adója

13. Növekedési adóhitel nettó hatása

14. Rendelkezés az adóról és a rendelkező nyilatkozatok után járó adójóváírás

    A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása
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Társasági adóbevételek

15. Társasági adóbevétel

16. GDP
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millió forint

Megnevezés
2016. évi 

előirányzat
2017. évi 

előirányzat

Öröklési illeték 5 000,0 5 400,0
Ajándékozási illeték 1 300,0 1 300,0
Visszterhes 
ingatlanátruházási illeték

63 100,0 87 000,0

Visszterhes 
gépjárműátruházási illeték

29 000,0 25 000,0

Vagyonszerzési illeték 
összesen 98 400,0 118 700,0

Eljárási illeték 23 300,0 28 500,0
Illeték mindösszesen 121 700,0 147 200,0

A központi költségvetés illetékbevételei
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millió forint

2016. évi 2017. évi
előirányzat előirányzat

1. Bruttó hazai termék (GDP) 35 188 000,0 37 279 200,0
2. Összevontan adózó jövedelmek 10 554 847,6 11 400 000,0
3. Összevont adóalap 10 554 847,6 11 400 000,0
3.a Érvényesített családi és első házasok adóalap kedvezménye 1 475 997,6 1 600 000,0
3.b Családi és első házasok adóalap kedvezményével csökkentett összevont adóalap (3. - 3. a) 9 078 850,0 9 800 000,0
4. Számított adó 1 361 827,5 1 470 000,0
5. Ténylegesen igénybe vett adócsökkentések 7 400,0 9 500,0
6. Összevont adóalap utáni adó (4.-5.) 1 354 427,5 1 460 500,0
7. Visszafizetendő adócsökkentések 0,0 20,0
8. Elkülönülten adózó jövedelmek adója 125 200,0 164 000,0
9. Egyéb adófizetések 0,0 0,0
10. Bevallott összes személyi jövedelemadó (6.+7.+8.+9.) 1 479 627,5 1 624 520,0

11.
Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba, nyugdíjbiztosítási szerződésre, nyugdíjelőtakarékossági 
számlára utalt összeg

11 900,0 15 000,0

12. Kifizetői, társasházi személyi jövedelemadó 129 800,0 130 000,0
13. Osztalék utáni adót kiváltó adó (az esedékesség időpontja szerint) 400,0 200,0
14. Összes személyi jövedelemadó (10.-11.+12.+13.) 1 597 927,5 1 739 720,0

15. Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel 1 658 400,0 1 787 400,0
16. Pénzforgalmi áthúzódás az előző évről 167 878,4 164 736,4
17. Pénzforgalmi áthúzódás a következő évre 158 078,4 176 936,4
18. ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel (15.-16.+17.) 1 648 600,0 1 799 600,0

19. Összevontan adózó jövedelmek a GDP arányában (2./1.) 30,0% 30,6%
20. Összevontan adózó jövedelmek átlagos adóterhelése ((6.+7.-11.)/2.) 12,7% 12,7%
21. Összes személyi jövedelemadó a GDP arányában (14./1.) 4,5% 4,7%
22. Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel a GDP arányában (15./1.) 4,7% 4,8%
23. ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel a GDP arányában (18./1.) 4,7% 4,8%

Személyi jövedelemadó bevétel

A főbb makrogazdasági adatok és a személyi jövedelemadó alakulása

Az ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel levezetése

A személyi jövedelemadót jellemző főbb mutatók
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millió forint
2016. évi 2017. évi 
előirányzat előirányzat

Pénzforgalmi szolgáltatók és valutaváltók befizetése 186 000,0 190 800,0
Magyar Államkicstár befizetése 14 900,0 14 900,0
Pénzügyi tranzakciós illeték mindösszesen (pénzforgalom) 200 900,0 205 700,0
Áthúzódás előző évről -20 418,8 -24 503,8
Áthúzódás következő évre 20 718,8 24 703,8
ESA összesen 201 200,0 205 900,0

Pénzügyi tranzakciós illeték bevétel

Megnevezés
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XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások 
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A nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú vagyongazdálkodási politikát megtestesítő 
koncepciója az állami vagyon megőrzésével, ésszerű növekedésével és stratégiai portfólió 
menedzseléssel számol, valamint a vagyongazdálkodás deklarált célja az értékteremtés 
elérése. A 2017. évi költségvetés tervezése során a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet előirányzatai is a fenti elvek mentén, valamint a takarékos 
állami gazdálkodás követelményére is tekintettel kerültek meghatározásra. 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) hatálya alá tartozó 
vagyonnal való gazdálkodásból eredő bevételek és kiadások a központi költségvetés 
költségvetési, illetve finanszírozási bevételei és kiadásai. E költségvetési bevételek és 
költségvetési kiadások közül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) rábízott 
vagyonához kötődő tételek az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter irányítása alá 
tartozó, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben jelennek 
meg a központi költségvetésben.  

A korábbi években a fejezetben megjelenő vagyonhasznosítással kapcsolatos bevételek között 
helyet kaptak olyan bevételek (pl. koncessziós díjak) is, amelyek alakítása és beszedése nem a 
társaság feladatkörébe tartoztak, 2017. évtől már csak a távközlési koncessziókból származó 
díj jelenik meg a fejezet bevételei között. 

A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi és kiadási 
előirányzatai a korábbitól eltérő struktúrában jelennek meg, az egyes tételek tagolása 
alapvetően az ingatlan vagy a társasági portfólióba tartozáshoz kötődik. 

1. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK  

Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek a 2017. évben 62 492,9 millió 
forintot tesznek ki, melyből 21 403,1 millió forint az ingatlanokkal és ingóságokkal 
kapcsolatos bevételek, 33 588,0 millió forint a társaságokkal kapcsolatos bevételek, és 
7 501,8 millió forint az egyéb bevételek tervezett összege.  

1/1. ALCÍM: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 

Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételeknek 34,2%-át adják 2017. évben az 
ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek.  

Az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek döntő hányada (71,5%-a) az 
ingatlanok értékesítéséből származik, melynek tervezett összege 15 300,0 millió forint. Az 
ingatlanpiac javuló tendenciát mutat 2016-ban, de a befektetői kedv erősödése mellett 
továbbra is jellemző a túlkínálat. Az értékesítési lehetőségeket javíthatja ugyanakkor az 
Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR) működése. A magyar állam tulajdonában lévő 
értékesíthető ingatlanok felülvizsgálatra kerültek különös figyelemmel a nagyobb, 50,0 millió 
forintos egyedi forgalmi értéket meghaladó ingatlanokra. A kormányzati szándék szerint a 
felmérések eredményeképpen egy jelentős ingatlancsomag értékesítése várhatóan már a 2016. 
évben megindul, azonban tekintettel az értékesítések – több esetben néhány hónapos – 
előkészítési igényére, számolva a versenyeztetés idejével (árverés kiírása, megtartása, 
szerződéskötés) és a projekt nagyságával, az értékesítési bevételek egy része 2017. évben 
realizálódhat.  

2017. év során értékesíteni tervezett nagyobb értékű ingatlanok: 

− Szegedi Ipari Park részét képező egyes területek; 
− volt kórházi ingatlanok; 
− vagyonkezelők elhelyezéséhez, feladatellátásához nem szükséges ingatlanok (pl. 

minisztériumok áthelyezését követően). 

A terv a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET Zrt.) ingatlanértékesítési bevételére 300,0 millió 
forint összeggel számol a bérlők helyzetének alakulására figyelemmel. Az ingatlanvagyon 
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kezelő társaság megítélése szerint a visszavásárlások várhatóan növekedni fognak az előző 
évekhez képest.  

Egyéb eszköz értékesítéséből a 2017. évben 100,0 millió forint bevétel került betervezésre. 
Ingóságok esetén a megelőző évek tapasztalatai alapján elsősorban a gépjárművek, 
műtárgyak, bútorok iránt nőtt meg a kereslet. Tekintettel arra, hogy ezekhez a 
vagyonelemekhez elsősorban hagyatéki eljárásokból jut az MNV Zrt., így a tárolási 
kapacitások növelése, a tárolással járó terhek csökkentése, valamint a hagyatékhoz 
kapcsolódó hagyatéki terhek minimalizálása érdekében folyamatosan végzi az ingóságok 
értékesítését.  

A bérleti díjak 2017. évi bevételi terve 554,4 millió forint. A bérleti díjakon belül a különféle 
bérleti díjak és továbbszámlázott bérleti díjak  530,0 millió forint, a mederhasználati díjak 
pedig 24,4 millió forint összegben várhatóak.  

A NET Zrt. által megvásárolt ingatlanok hasznosításából (nagyrészt bérleti díjakból) 
származó bevétel – a lakásállomány és a bérleti feltételek alapján – 3 200,0 millió forintban 
került meghatározásra. 

A vagyonkezelői díjak az érvényes szerződések és megállapodások alapján kerültek 
beállításra a tervbe. A vagyonkezelési díjbevételek legjelentősebb tervezett tételei a 
következők: 

- HungaroControl Zrt. éves vagyonkezelői díja  1 870,0 millió forint 
- Budapest Airport Zrt. éves vagyonkezelői díja  340,5 millió forint 
- Egyéb: 38,2 millió forint 

Összesen 2 248,7 millió forint 

Az egyéb vagyonkezelési díjbevételek (kiemelt sportegyesületek) teljesülését befolyásolhatja, 
hogy megvalósul-e a sportról szóló 2004. évi I. törvény által kijelölt vagyonkezelők részéről 
olyan, saját forrásból megvalósuló értéknövelő beruházás, amelynek összege a vagyonkezelői 
díjba beszámítható. 

1/2. ALCÍM: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 

A társaságokkal kapcsolatos bevételek együttes összege 33 588,0 millió forint. A bevételt a 
tulajdoni részesedések értékesítéséből származó 15,0 millió forint kivételével az 
osztalékbevételek adják 33 573,0 millió forint összegben. Az MNV Zrt. vizsgálja az EAR-on 
keresztül történő társasági részesedések értékesítési lehetőségeit is.  

Az MNV Zrt. az osztalékbevételek nagyságára az osztalékfizetési képességek és a társasági 
fejlesztési, beruházási igények felmérése alapján tesz javaslatot. Az előirányzott 
osztalékfizetések túlnyomóan úgy kerültek figyelembe vételre, hogy azokat fedezhessék a 
várható adózott eredmények.  

A 2017. évi osztalék bevételi terv társasági bontásban a következő : 

millió forint 

TÁRSASÁG 2017. évi terv 

Szerencsejáték Zrt. 12 500,0 
MOL Nyrt.  11 000,0  
MVM Zrt. 7 500,0 
Richter Nyrt. 1 700,0  
Tiszavíz Kft. 733,0  
ÉKKO Kft. 60,0 
Egyéb osztalékbevételek 80,0  
Összesen: 33 573,0  
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A Szerencsejáték Zrt. esetén a 2016. évi tervezett adózott eredményéből 12 500,0 millió forint 
osztalékként történő elvonásával számol a terv. A társaság 2016. évi üzleti tervének adózott 
eredménye 13 800 millió forint. Az osztalék összege azzal a feltételezéssel került 
meghatározásra, hogy a társaság új beruházásainak, fejlesztéseinek amortizáció felüli 
tőkeszükséglete biztosítható legyen.  

A MOL Nyrt. esetén osztalékbevétel 22.179.548 db részvény, a jegyzett tőke 21,22%-a után 
várható. A MOL Nyrt. jelenleg olyan rugalmas osztalékpolitikát követ, melynek keretében a 
vállalat prioritást élvező aktuális pénzügyi helyzete és a növekedési lehetőségek figyelembe 
vételével születik kifizetési javaslat. A terv 2017. évre részvényenként 496 forint osztalékkal 
számol. 

Az MVM Zrt. esetén a terv a 2017. évben 7 500,0 millió forint összegű osztalékkal számol.  

A Richter Nyrt. esetén az osztalékbevétel 47.051.548 db részvény, a jegyzett tőke 25,25%-a 
után várható. A társaság hosszú ideje követett osztalékpolitikája alapján az IFRS szerint 
auditált konszolidált adózott eredmény 25%-a kerülhet osztalékként kifizetésre, melynek 
tervezett összege a 2017. évre 1 700,0 millió forint.  

A Tiszavíz Kft. osztaléka a 2016. évi várható eredménye, valamint osztalékpolitikája alapján 
2017. évben 733,0 millió forint összegben került meghatározásra. A Társaság a jelenleg 
hatályos osztalékpolitikája szerint, az adózott eredmény 85%-ával számolt.  

A kisebbségi társaságoktól származó osztalékbevétel esetén kockázatként jelentkezhet, hogy 
az MNV Zrt.-nek nincs érdemi ráhatása az osztalék mértékének meghatározására.  

1/3. ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek között 7 501,8 millió forintot tesz ki az egyéb 
bevételek összege. Az alcímen tervezett bevételek döntő hányadát az Európai Unió által 
finanszírozott projektek elszámolása révén befolyó, a támogatások intenzitásának megfelelő 
6 015,0 millió forint összegű uniós források képezik, kisebb hányadát a távközlési 
koncessziókból származó 236,8 millió forint összegű díj bevételek teszik ki. A megkötött 
hatósági szerződések alapján kizárólag az Antenna Hungária Zrt. fizet évente árbevételi alapú 
pályázati díjat a digitális televízió és rádió műsorszóró hálózat üzemeltetéséből származó 
árbevételei után. 
Az egyéb bevételekhez tartozó vegyes bevételek 2017. évre tervezett nagysága 1 250,0 millió 
forint, döntő hányadát a tulajdonosi kölcsönök kamatbevételei, hagyatékból származó 
bevételek, illetve végelszámolásból származó bevételek teszik ki. 

2. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési kiadások a 2017. évben 179 221,6 millió 
forintot tesznek ki. 

A kiadások jelentős tétele az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadásokra fordítandó 
összeg (89 698,1 millió forint), amely az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési 
kifizetések felét jelenti. Jelentős nagyságrendet köt le a társaságokkal kapcsolatos kiadások 
47 518,1 millió forint összege, melyből a legnagyobb arányban az MNV Zrt. rábízott 
vagyonába tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok támogatása kerül megvalósításra 
31 455,1 millió forint összegben. Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan 
terhelő kiadások 12 313,0 millió forintos keretén belül meghatározó tétel az állam tulajdonosi 
felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatokra tervezett 10 000,0 millió forintos 
előirányzat. 

A további jogcímek viszonylag töredezetten részesülhetnek az összesített kiadási keretből. 
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E fejezetben nem jelenik meg a Fejezeti stabilitási tartalék, mivel itt hagyományosan 
képződik Fejezeti tartalék, melynek felhasználása az államháztartásért felelős miniszter 
engedélyéhez kötött. 

2/1. ALCÍM: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

Az ingatlanokkal és az ingóságokkal kapcsolatos kiadások összege 2017-ben 89 698,1 millió 
forintot tesz ki, mely az állami vagyon fejlesztésére, értékmegőrzésére irányuló szándékot 
tükrözi. 

Az ingatlanokra fordítandó kiadások számos projekt finanszírozására biztosítanak fedezetet, 
illetve magukban foglalják az MNV Zrt. feladatkörébe tartozó, ingatlanokkal kapcsolatos 
feladatok költségeit is.  

Az ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlások előirányzat tervezett 80 048,1 millió forint 
összegű kiadásaiból 27 000,0 millió forint a NET Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások, 
ingatlan beruházások fedezetét jelenti. A NET rendszer a szociálisan leginkább rászoruló, 
még a pénzügyi válság előtt lakóingatlanukat megterhelve jelzálog fedezetű hitelt felvett és a 
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó családoknak kíván segítséget nyújtani. A tervezett 
előirányzat tartalmazza a program 10 ezer ingatlannal történő kibővítésére vonatkozó 2017. 
évi forrásigényét. Az ingatlanok vételi árának számítási módját a hitelszerződésből eredő 
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról 
szóló 2011. évi CLXX. törvény tartalmazza.  

Az MNV Zrt. 18 500,0 millió forintot fordíthat ingatlan-beruházásokra és vásárlásra 2017-
ben. Ez az összeg a megoldandó beruházási igények legsürgősebbnek tekinthető részének 
rendezésére biztosít lehetőséget. Az ingatlan ügyletek kiadási előirányzata alapvetően egyes 
kormányzati projektek végrehajtását, költségvetési szervek elhelyezésének biztosítását, 
műemlékek felújítását, és az egyéb vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak megtérítését 
szolgálja. 

millió forint 

MEGNEVEZÉS 2017. ÉVI 
TERV 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 18 500,0 

Ingatlanvásárlások, költségvetési szervek elhelyezése 6 500,0 

Ingatlan beruházások, - felújítások  6 500,0 

Vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolása és 
megtérítése 

5 000,0 

NIF-MÁV átadáshoz kapcsolódó ingatlanszerzés  500,0 

 

Költségvetési szervek elhelyezésére szolgáló ingatlanvásárlások várhatóak a 2017. évben is. 
Sok esetben a bérleti díjak megtakarítása érdekében célszerű a bérleti konstrukciók kiváltására 
elhelyezési céllal vásárolni. Emellett felmerülhetnek olyan vásárlások, ahol nem rendelkezik a 
magyar állam megfelelő ingatlannal, illetve a meglévő ingatlan csak a vásárlást meghaladó 
összegű ráfordítással tehető korszerű, funkciójának megfelelő használatot biztosító 
ingatlanná.  
2017. év során rendezendő kiemelt jelentőségű igények: 

- Budapest I. kerület Iskola utca, Fő utca ; 
- Budapest II. kerület, Fő utca 66. (68.) szám alatti ingatlan tulajdonrésze; 
- Költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatban beérkezett igények többek 

között a kormányhivatalok által bejelentett igények teljesítése érdekében.  
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Az MNV Zrt. – az eddigi tendenciákat figyelembe véve – számos új nagy kiemelt 
beruházásnak már jelenleg projekt gazdája vagy az elkövetkezendő hónapok során válhat 
azzá. A feladatok változatossága –  elhelyezési (oktatási, egészségügyi, kulturális, stb.), sport, 
ipari, műemléki projektek – miatt fokozott figyelmet és megfelelő forrást szükséges a 
beruházások előkészítésére és lebonyolítására fordítani. A 2015-2020. közötti Európai Uniós 
fejlesztési időszakhoz kapcsolódóan is várhatóak, a korábbi fejlesztési időszakok 
tapasztalatait is felhasználva, olyan kiegészítő (például: energetikai hatékonyságot növelő) 
beruházások, amelyeket teljesen hazai forrásból kell megvalósítani. 

Számos olyan, az állami intézmények felújításához kapcsolódó feladat végrehajtására is 
szükséges forrást biztosítani, ahol az ingatlan vagyonkezelője nem tud megfelelő projekt 
előkészítést és lebonyolítást, továbbá forrást biztosítani. 
2017-ben továbbra is szükséges a leromlott állapotú, de kiemelt jelentőségű állami tulajdonú 
ingatlanok (például műemlékek) esetén beruházási csomagot létrehozni, amelyek elsősorban a 
fejlesztési programokhoz kapcsolódóan kerülhetnek tervezésre, felújításra, ezzel is növelve az 
adott térség, régió turisztikai vonzerejét vagy elhelyezést biztosítva állami feladatok 
hatékonyabb ellátására. 
Több mint kétezer, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV Zrt.) tulajdonában, illetve 
vagyonkezelésében lévő, alaptevékenységéhez (vasútüzemhez) nem szükséges ingatlan került 
az MNV Zrt. közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá és birtokába, mely ingatlanok 
fenntartásához elengedhetetlen felújítás vált szükségessé. Ugyancsak növeli az ingatlan-
kiadások mértékét a Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól 2014-ben átvett üdülőknél 
szükséges felújítási munkák forrásigénye. 

További 5 000,0 millió forint biztosítása szükséges a központi költségvetési szervnek nem 
minősülő vagyonkezelők (egyéb vagyonkezelők) által az állami vagyonon elszámolási 
kötelezettséggel kapott külső forrásnak nem minősülő forrásból (saját forrás) megvalósított 
értéknövelő beruházások megtérítése érdekében. A víziközmű-szolgáltató társaságok által az 
állami tulajdonú víziközmű-vagyonon megvalósított, és más, jogszabályi keretek által 
meghatározott forrásokból nem finanszírozott értéknövelő beruházások finanszírozási 
felelőssége – a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi előírásokkal összhangban – 
az MNV Zrt. felelőssége ún. utólagos megtérítés keretében, amelyre 4 000,0 millió forint 
biztosítása szükséges.  

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által végrehajtott vasúti beruházások MÁV Zrt. 
részére történő átadáshoz kapcsolódó állami ingatlanszerzés összesen 4 000,0 millió forint 
forrást igényel, melynek lebonyolítása tervezetten 3 év alatt történne. Az első körös 
vagyonátadás kapcsán a MÁV Zrt. a beruházásokat megelőzően is rendezetlen állapotú (pl. 
idegen tulajdonban álló), beruházásokkal érintett ingatlanok rendezésére vállalt 
kötelezettséget állami forrásbiztosítás mellett, a 2017-re tervezett 500,0 millió forint az 
időszaki részfeladatok végrehajtását szolgálja. 

A 2015. évi XXXIII. törvény, az 1138/2015. (III. 11.) és az 1116/2016. (III. 9.) Korm. 
határozat rendelkezett a 2017. évi FINA Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság Budapesten történő megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-
fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról, melyre 2017-ben 8 960,0 millió forint forrás biztosítása 
szükséges. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőinek kijelöléséről, 
valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok 
meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet pontosította a világbajnoksághoz 
kötődő fejlesztések építtetőit, és meghatározta azokat a projektelemeket, melyeknek az MNV 
Zrt. az építtetője. Ezek 2017. évben a következők: 

- Új Dagály Úszóközpont;  
- Árvízvédelmi beruházások;  
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- Új Dagály Úszóközpont beruházáshoz kapcsolódó egyéb tételek;  
- Parkolók;  
- Sentab vízvezetékcső felújítása;  
- FINA Market I. – beléptetés-biztonságtechnika;  
- Óriás ugrótorony. 

 
A FINA Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksághoz kapcsolódó 
fejlesztésekről rendelkező egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló 
kormányzati intézkedésekről szóló 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozatban foglaltak szerint 
a 2017. évben 
– a Dagály Strandfürdő felújítására 1 934,0 millió forintot; 
– a Balatonfüredi parkoló fejlesztésére 1 206,0 millió forintot; 
– Kompkikötő létesítésére 399,0 millió forintot szükséges biztosítani. 

Budapesti konferencia-központ megvalósítása során 2017. év első felében indulhat a 
kivitelezés, melynek tervezett ideje két év, így 2019 közepén kerülhet sor az átadásra. A 
kivitelezésre irányuló közbeszerzés, a kivitelezővel való szerződéskötés – a kiemelt projekt 
státusra tekintettel – 100 nap alatt zajlik le, így a kivitelezés már akár 2017 májusában 
kezdődhet. A tervezői ütemezés alapján 2017-ben a földmunka, alapozás el tud készülni, és a 
szerkezetépítés is kb. 50%-os készültséget érhet el év végéig. A 2017. évi munkálatok 
forrásigényére 5 000,0 millió forint áll rendelkezésre a tervek szerint. 

Magyarország és Törökország miniszterelnöke a két állam közötti megállapodást írt alá a Gül 
Baba türbéje és környezete teljes körű rekonstrukciójáról. A beruházás költségeit a magyar és 
a török állam megosztva viseli, a magyar hozzájárulás 2017-ben 649,1 millió forintot tesz ki.   

A Nemzeti Lovarda beruházása a Kormány 1061/2012. (III. 12.) határozata alapján kezdődött 
meg, amelynek befejezéséhez az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozatban rögzített keret 
alapján került a forrás biztosításra.,A projekt várható befejezése 2016. év helyett 2017. nyara 
lesz, ezért a 2017. évre 1 800,0 millió forint biztosítása szükséges. 

A Kormány 1619/2013. (IX. 5.) határozata értelmében a Rubik kocka motívuma és 
gondolatisága által ihletett kiállítási központ létesítésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat 
– ideértve különösen a nemzetközi építész pályázat előkészítését és lebonyolítását – az MNV 
Zrt. látja el. Nyílt közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került a nemzetközi tervpályázatot 
lebonyolító konzorcium, melynek tevékenysége folyamatos. A 2017-ben várható költségek 
kommunikációs és PR költségek, a projekthez kapcsolódó események szervezésének 
költségei, jogi költségek, a tervezési, műszaki ellenőri, lebonyolítói és kivitelezési költségek, 
amelyek fedezetére 1 450,0 millió forint biztosítása szükséges. 

A 2017. évben a Modern Városok Programban részt vevő 13 városban és Hatvan területén 
kerül sor a tervek szerint infrastruktúra fejlesztésre és igény esetén az első 15 000 – 20 000 m2 
területű csarnok felépítésére. Ezen kívül megkezdődik a tevékenység kiterjesztése további 12 
városra, továbbá 6-8 stratégiai helyszínen indításra kerül a területvásárlások előkészítése, 
melynek finanszírozásához szükséges a 10 000,0 millió forint forrás rendelkezésre bocsátása. 

A Hungexpo fejlesztés keretében a Hungexpo területén ingatlan beruházások (csarnok 
felújítás, csarnok építés, parkolóház építés, parkosítás, területrendezés)  valósulnak meg 2016-
2019 között. A beruházás tervezett értéke ezen időszakra összesen 18 500,0 millió forint, 
amelyből a magyar államra jutó rész mintegy 12 500,0 millió forint, a 2017-re eső összeg 
3000,0 millió forint.  

Az egyéb eszköz vásárlásra tervezett 150,0 millió forint ingóság és eszközök vásárlására kerül 
biztosításra. 
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Az ingatlanok fenntartásával járó kiadások együttes összege 9 650,0 millió forint, amely 
tartalmazza az MNV Zrt. által kezelt állami ingatlanok 
- üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával, javításával, veszélyforrás 

megszüntetésével kapcsolatos kiadásokat (4 950,0 millió forint), 
- őrzés-védelmi kiadásait (2 700,0 millió forint), 
- a NET Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartásának, karbantartásának, éves műszaki 

felülvizsgálatának (2 000,0 millió forint) kiadásat. 

Ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére, őrzésvédelmére 2017-ben rendelkezésre álló összeg 
1 150,0 millió forinttal magasabb a 2016. évre tervezettnél, amelynek fő oka,, hogy jelentős 
ingatlanállomány kerül az MNV Zrt. közvetlen kezelésébe (pl. központi költségvetési szervek 
által átadásra kerülő ingatlanok, MÁV ingatlanok).  

Az üzemeltetésre, fenntartásra rendelkezésre álló 4 950,0 millió forint műemlékek fenntartási, 
karbantartási munkáit, különféle fenntartási, karbantartási kiadásokat, gyommentesítést, 
kaszálást, üzemeltetést, közüzemi díjak megtérítését, fenntartási, karbantartási szakértői 
tevékenységek díját valamint az MNV Zrt. területi irodáinak üzemeltetésének kiadásait 
foglalja magába. Az MNV Zrt. jelenleg mintegy 139 ingatlan vagyonvédelmét biztosítja. Az 
ingatlanok őrzése esetében a vagyonvédelmi óradíjak, illetve a technikai védelem egységárai 
alapul vételével alakult ki a tervezett 2 700,0 millió forintos összeg. 

A NET ingatlanok fenntartási kiadásaira a 2017. évre 2 000,0 millió forint áll rendelkezésre, 
mely többek között a következő feladatokat foglalja magába: ingatlanok műszaki 
felülvizsgálata, állapotfelmérése; ingatlanok javítása, karbantartása, ingatlanok biztosítása, 
bérbeadót terhelő hozzájárulások, ingatlanok értékét növelő beruházások.  

2/2. ALCÍM: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

A társaságokkal kapcsolatos kiadások 2017. évre tervezett 47 518,1 millió forint összegű 
tétele alapvetően az állami tulajdoni részesedések változásával kapcsolatos kiadásokat, az 
állami tulajdonú társaságok támogatását és a tulajdonosi kölcsönök elszámolását foglalja 
magába. 

Az állami tulajdoni részesedések változásával kapcsolatos kiadásokra 2017. évben 13 713,0 
millió forintot lehet fordítani, amelyből 12 713,0 millió forint az MNV Zrt., tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kifizetésekre nyújt fedezetet. A további 1 000,0 millió forint 
összegű előirányzat a NET Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetésekre szolgál 
tekintettel arra, hogy 2014. évtől a vonatkozó törvény alapján a NETZrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozik a NET Életjáradék Zrt., melynél tőkeemelési igény jelentkezik. 

Az MNV Zrt. által megvalósítani tervezett forrásjuttatások és akvizíciók a következők: 

 
millió forint 

MEGNEVEZÉS 
2017. év 

Terv  
Az MNV Zrt. által végrehajtott 
részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 

12 713,0 

NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft. 2 000,0 
Tokaj Kereskedőház Zrt. 2 000,0 
KÉZMŰ Nonprofit Kft. 1 473,0 
FŐKEFE Nonprofit Kft. 1 350,0 
ELI-HU Nonprofit Kft. 1 200,0 
Flottakezelő társaság 1 000,0 
Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 600,0 
Egyéb tőkeemelés, tulajdonszerzés 600,0 
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MALÉV GH Zrt. 500,0 
SZEFO Zrt. 490,0 
Akvizíciók a Magyar Állam javára 400,0 
Közös beszerző társaság alapítása 300,0 
Richter részvény vásárlás 300,0 
Aeropex Kft. 250,0 
ERFO Nonprofit Kft.  250,0 

 

A NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Szolgáltató Kft. tőkeemelésének 2017. évre 
tervezett összege 2 000,0 millió forint. A tőkeemelési igény a non-profit leányvállalatok 
veszteséges működése okán a tőkeszerkezet helyreállítása érdekében jelentkezik.    

Tokaj Kereskedőház Zrt. 2017. évre tervezett tőkeemelésének összege 2 000,0 millió forint, 
amely a borászati technológia megújítása, a modernizációs program beruházásait szolgálja. 

A megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató társaságok (ERFO, SZEFO, 
FŐKEFE, KÉZMŰ) bevételeik döntő többségét – az ágazati támogatásokon túl – a piacról 
realizálják. A társaságok reorganizációja során kialakított új szervezeti keret mellett jelentős 
korszerűsítő beruházásokra is szükségük van a nyereséges termelési struktúra 
megvalósításához. A négy társaság reorganizációjának folytatása, tervezett fejlesztési célú 
beruházásaik megvalósítása, valamint a tervezett minimálbér emelés teljesítése érdekében 
összesen 3 563,0 millió forint összegű tőkeemelés került tervezésre. 

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évre tervezett 
tőkeemelésének összege 1 200,0 millió forint. A GINOP jelenlegi támogatási szerződés 
szerinti fejlesztési források már nem nyújtanak fedezetet az ELI kutatóintézet próbaüzemet 
követő 2017. évtől fokozatosan felmerülő fenntartási, működési pótlási költségeire, valamint 
a folyamatosan fejlődő technológiai igények miatti kivitelezési áttervezési költségekre. A 
tervezet forrásjuttatás a berendezések/technológia, épületek és más eszközök bizonyos 
időszakonként jelentkező cseréjére, illetve felújítására nyújtana fedezetet. 

Az MNV Zrt. döntése alapján a Közlekedési Központok járműmodernizációja a várható 
piacnyitásra tekintettel egy flottakezelő társaság kialakításával történne a jövőben. A tervek 
szerint a flottakezelő „in house” szerződéses jogviszony keretében bérlet útján biztosítaná a 
közszolgáltatáshoz szükséges járműveket a közszolgáltatók részére a piaci környezethez 
történő rugalmas alkalmazkodás érdekében. A helyközi közszolgáltatásban üzemeltetett 
autóbusz állomány átlagéletkora 2015. december 31-én meghaladta a 14 évet. 2016-2020 évek 
között 1 976 db új autóbuszt kell vásárolni a 10 éves átlagéletkor eléréséhez. A flottakezelő 
társaság tőkejuttatására 1 000,0 millió forint került a 2017-es költségvetési évre betervezésre. 

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. tőkeemelése 600,0 millió forint összegben került 
meghatározásra 2017. évre. Tekintettel arra, hogy a társaság tervezett bevételeinek alakulása 
bizonytalan, továbbá jelentős szállítói tartozással rendelkezik, valamint üzleti tervében a 
jelentős lejárt kölcsönök törlesztésével nem számol, indokolt a részére forrás biztosítása. 

Az állam javára tervezett akvizíciókra szolgáló 400,0 millió forint a kormányzati stratégia 
megvalósítását szolgálja, ahogy az egyéb tőkeemelésre tervezett, előre nem ismert 
tulajdonszerzésekre, tőkeemelésekre szolgáló 600,0 millió forint is. 

Közös beszerző társaság alapítása kapcsán tervezett összeg 300,0 millió forint 2017. évre. A 
társaság alapításának célja, hogy az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok beszerzései egységes szempontok szerint valósuljanak meg, így biztosítva a 
beszerzések összehasonlíthatóságát és a költséghatékonyságot, illetve a tulajdonosi 
joggyakorló felé a maximális transzparenciát,.  
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Az AEROPLEX Kft. és a MALÉV GH Zrt. a Malév Zrt. 2012. évi felszámolását követően 
elvesztette fő megrendelőjüket, a társaságok pénzügyi helyzete nehéz, eszközállományuk 
elöregedett. 2016. évben megkezdődik a társaságok reorganizációja, mely végrehajtásához 
tőkeinjekció biztosítása is szükséges. Az állami forrásjuttatás alapvetően az eszközpark 
fejlesztését és az adósságkonszolidációt segíti. 

A Richter Gedeon Nyrt. részvények vásárlására a 2017. évre 300,0 millió forint biztosítása 
szükséges a 2013. december 6-án a Magyar Állam nevében kibocsátott új 903,8 millió euró 
össznévértékű kötvényhez kapcsolódóan. 

Az állami tulajdonú társaságok támogatására 31 455,1 millió forintot lehet fordítani 2017-ben 
a tervjavaslat alapján. A társasági támogatások jogcímcsoport 2017. évtől nem csak az MNV 
Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatását, a Filmalap Zrt. támogatását, 
valamint a NET Zrt. működésének támogatását foglalja magába, hanem a fejezet 
átstrukturálása következtében az MNV Zrt. működésének támogatását is. 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.  törvény szerint az MNV Zrt. szervezetének 
működéséhez szükséges forrást a központi költségvetésből kell biztosítani. E rendelkezés 
alapján a javaslatban az MNV Zrt. működésének biztosítása érdekében 7 300,0 millió forint 
szerepel. 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatására a tervjavaslat 
16 055,1 millió forintot tartalmaz.  

millió forint 

MEGNEVEZÉS 
2017. év  

Terv  
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába 
tartozó társaságok támogatása 

16 055, 1 

TRV Zrt. 3 700,0 
DRV Zrt. 3 233,0 
ÉRV Zrt. 2 919,0 
DMRV Zrt. 1 900,0 
ÉDV Zrt. 1 300,0 
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 200,0 
Egyéb támogatás társaságoknak 550,0 
Kézmű Nonprofit Kft. 482,7 
De minimis támogatások 462,0 
Magyar Házak NKft. (Délvidék Ház Np. Kft.) 100,0 
Gálfi Nonprofit Kft. 70,0 
ERFO Nonprofit Kft. 65,4 
Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 50,0 
Egyes kis összegű támogatások együttesen 23,0 

 

14 252,0 millió forint összegű kiadási lehetőség alapvetően a regionális víziközmű szolgáltató 
társaságok és a hulladékgazdálkodási tevékenység finanszírozására szolgál. A víziközmű 
társaságok támogatása az MNV Zrt-vel 2014. évben kötött közszolgáltatási szerződés alapján 
történik, e kifizetések jelentik az előirányzat felhasználásának döntő tételét (13 052,0 millió 
forint). 2017-ben az értékesítés nettó árbevételének jelentős növekedésére nem lehet 
számítani, a szolgáltatási díjak 2012-óta változatlanok. A támogatások növekedését a 2015. és 
2016. évi integrációból fakadóan megnövekedett szolgáltatási terület ellátásának forrásigénye, 
illetve a folyamatban lévő – középtávon megtakarítást eredményező – reorganizációs 
törekvések költségei indokolják. 

1247



Az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Szolgáltató Kft. 2017. évre tervezett 
támogatásának összege 1 200,0 millió forint, a támogatási mértéke a hatályos törvényi 
előírások figyelembe vétele alapján került meghatározásra, továbbá figyelembe vette a 
társaság fejlesztési célú beruházási terveit. 

 A támogatási összeg többek között lehetőséget biztosít (548,5 millió forint összegben) az 
ERFO NKft. és a KÉZMŰ NKft. részére a megváltozott munkaképességű dolgozók 
foglalkoztatására. 

A társaságoknak nyújtandó de minimis támogatásokra 462,0 millió forint, egyéb társasági 
támogatásokra 550,0 millió forint szerepel a tervben. 

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatására 5 100,0 millió forint 
fordítható. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, illetve a költségvetési törvény alapján 
a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.-t illeti meg a hatoslottó játékadója összegének megfelelő 
forrás, e kiadási tétel e rendelkezés végrehajtását biztosítja.  

A NET Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokra 
tervezett 3 000,0 millió forintot a vagyonkezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatos 
feladatok ellátására – beleértve az ingatlan vásárlásához és fenntartásához kapcsolódó 
tranzakciós költségeket, az ingatlanok vagyonkezelésbe vételét követően felmerülő jogi 
szolgáltatással kapcsolatos költségeket az ingatlanokhoz kapcsolódó műszaki hiba elhárítási 
díját, átadás-átvétel költségét, az üresen álló ingatlanok közüzemi díjait, egyéb költségeit, az 
ingatlanok felelősség és vagyonbiztosítását – valamint saját működésre fordíthatja a NET Zrt. 
elszámolási kötelezettség teljesítése mellett. A 2017. évi tervezett kiadási előirányzat többek 
között figyelemmel van arra is, hogy a társaság által kezelt ingatlan portfólió megnövekedett 
határozott idejű szerződésekhez kapcsolódó bérlőmenedzsmenti és mentorálási feladatokat 
generál, valamint arra, hogy ebből a költségvetési forrásból kell, hogy megtörténjen a 
korábbiakban az ingatlanokra aktivált ügyvédi-, műszaki állapot felmérési- és egyéb hatósági 
díjak költségtételeinek a finanszírozása. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015-től hatályos rendelkezése szerint a 
finanszírozási kiadásként nyújtott tulajdonosi kölcsönök visszafizetésének meghiúsulása 
esetén a rendezés alá (pl. követelés apport, beszámítás) kerülő tételeket – pénzforgalommal 
nem járó – kiadásként el kell számolni. Előre láthatóan a MALÉV GH Zrt. tulajdonosi 
kölcsön és kamatkövetelések apportja 500,0 millió forint, az AEROPLEX Kft. tulajdonosi 
kölcsön és kamatkövetelések apportja 1 800,0 millió forint összegben válhat szükségessé 
2017-ben. A társaságok 2016. évben megkezdett reorganizációja keretében 2017. évre került 
ütemezésre az MNV Zrt-vel szemben fennálló tulajdonosi kölcsön követeléseik (tőke+kamat) 
apportjának végrehajtása, amely elengedhetetlen a reorganizációs folyamat sikeres 
befejezéséhez. A 2 350,0 millió forint összegű előirányzat 50,0 millió forintot biztost a 
Magyar Porcelánmanufaktúra Kft.-nél és a Hollóházi Hungarikum NKft.-nél a 2015. évben 
végrehajtott kölcsön tőke konverzió eredményeként fennmaradó tulajdonosi kölcsön 
apportálására.   

2/3. ALCÍM: AZ ÁLLAMOT KORÁBBI TULAJDONOSI DÖNTÉSEIHEZ KAPCSOLÓDÓAN 

TERHELŐ KIADÁSOK 

A korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó – együttesen 12 313,0 millió forint összegű – 
kiadások szerződéses, illetve jogszabályi rendelkezésekből eredő kötelezettségek alapján 
terhelik az államot. A korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó kiadások két nagy 
csoportra oszlanak.  

A korábbi döntésekhez kapcsolódó, helytállási típusú kiadások előirányzatai – a költségvetési 
törvény rendelkezése szerint – külön szabályozás nélkül is eltérhetnek a tervezettől. A 
helytállási típusú kiadásokra – a korábbi évek tapasztalatai és a függő kötelezettség állomány 
alapján – összesen mintegy 2,3 milliárd forintot tartalmaz a 2017. évi költségvetési 
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tervjavaslat. A helytállási típusú kiadásoknál a biztonságos tervezés elve alapján azoknak a 
jelenleg folyamatban lévő pereknek az értékén alapul az előirányzat, amelyeknél az MNV Zrt. 
alperesi pozícióban szerepel, így abból az államot jogerős pervesztesség esetén fizetési 
kötelezettség terhelheti. Tekintettel arra, hogy mind a kötelezés összege, mind annak várható 
időpontja a peres eljárás folyamatától, illetve a peres eljárásban érvényesülő bírói 
mérlegeléstől függ, így a tervezés során a teljes perben érvényesített tőkekövetelés szerepel a 
kifizetések alapjaként. A kárpótlási jegyek ellenében fizetendő életjáradék változatlanul 
1 450,0 millió forint összegben. 

A korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó kiadások másik nagy csoportja a 
környezetvédelmi kiadásoké. A volt állami vállalatok működése során keletkezett és a 
termelőkapacitás fenntartását tekintve sikertelen privatizációt követően visszamaradt 
környezeti károk felszámolásának kötelezettsége számos esetben az államot terheli. A 
környezetvédelmi kárelhárítás 2017. évre tervezett összege 10 000,0 millió forint. 

A 2017. évi betervezett kiemelt projektek a következők:     

millió forint 

PROJEKT 
2017. ÉVI 

TERV 

Nitrokémia Zrt. környezeti kárelhárítási munkái (Séd-Nádor) 3 400,0 

Recsk I. projekt (Lahóca) 2 600,0 

Bányabezárás, rekultiváció (Gyöngyösoroszi) 2 540,0 

Peremarton 2 vízkezelő üzemeltetés 540,0 

Ingatlanok környezetvédelmi kiadásai 500,0 

Tiszavasvári rekultiváció 400,0 

Simontornya kárelhárítás 20,0 

Összesen: 10 000,0 

 

A fenti nagy jelentőséggel bíró és több éven át tartó projekteken kívül az MNV Zrt. minden 
tervezésbe bevont kisebb projekt esetében szintén jogerős hatósági kötelezéssel rendelkezik a 
feladatok végrehajtását illetően. 

A munkálatokat jellemzően közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott vállalkozók végzik, 
a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok szerint meghatározott forrásbiztosítással. 

2/4. ALCÍM: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásaira 2017. évben 22 692,4 millió forint összegű 
előirányzat biztosít forrást. 

A vagyongazdálkodási tevékenységhez igénybe venni tervezett tanácsadók, értékbecslők és 
jogi képviselők 2 000,0 millió forint összegű díja tartalmazza a Herzog-perrel, illetve további 
restitúciós perekkel kapcsolatos jogi képviselet költségét (450,0 millió forint), valamint az 
MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos társasági részesedések és ingatlanok értékesítéséhez, 
vagyonkezeléséhez kapcsolódó szakértői költségeket 1 550,0 millió forint összegben. 

A tervezett összeg igazodik ahhoz a koncepcióhoz, hogy az MNV Zrt. a vagyonkezelési 
feladatok mellett fokozottabban vesz részt a kormányzati projektekben, végzi az állami 
társaságok közös beszerzéseit, valamint erőteljesebben felügyeli az állami társaságok 
közbeszerzési tevékenységét. Az előirányzat terhére kerülnek elszámolásra az MNV Zrt. 
portfoliójába tartozó értékpapírok őrzésének és kezelésének költségei, közjegyzői díjak, az 

1249



áramtender, a gáztender, valamint az egyéb rábízott vagyonba tartozó közbeszerzések esetén 
felmerülő jogi-, energetikai, valamint a közbeszerzési szakértői díjak. Az MNV Zrt. a 
társasági portfólióhoz kapcsolódó tanácsadói díjakon keresztül a 2017. év során felmerülő 
társasági tranzakciók szakmai támogatását kívánja biztosítani. E kiadási sor tartalmazza 
továbbá a jelenleg hatályos ügyvédi szerződésekhez kapcsolódó képviseleti díjakat, továbbá 
az ingatlan portfólióhoz kapcsolódó szakértői kiadás, értékbecslés díjat. 

A 2017. évi tervezett eljárási költség jogcímen kifizethető 40,0 millió forintos összeg 
megegyezik a 2016. évben rendelkezésre álló értékkel. 

2017-ben is folytatódik az Országleltár projekt (az állami ingatlanvagyon felmérése), 
amelynek az MNV Zrt.-nél megvalósuló elemeire összesen 1 000,0 millió forint kifizetést tesz 
lehetővé a tervjavaslat. Az MNV Országleltár feladatainak megvalósítása során a 
feladatokhoz rendelt költségvetési előirányzatokat részben saját megvalósításban, szerződött 
partnereivel, illetve az Állami Vagyonnyilvántartási Kft. közreműködésével valósítja meg.  

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások egy részénél az ÁFA tartalom a költséghez 
kötődik, ezek elszámolása az adott jogcímen történik. Az MNV Zrt. egyes ingatlan 
vásárlásainál azonban a fordított adózás szabályai élnek. A számlát az eladó ÁFA tartalom 
nélkül állítja ki, azzal, hogy az adófizetésre kötelezett a vevő, az MNV Zrt. lesz. ÁFA 
elszámolásra az MNV Zrt. a 2016. évi tervezett összeggel megegyező, 1 000,0 millió forint 
kiadást tervezett 2017-re. 

A Richter Gedeon Zrt. részvényekre átcserélhető kötvények kamatkiadásaira a tervjavaslat 
9 407,2 millió forintot tartalmaz. Az MNV Zrt. a Magyar Állam nevében 2013. december 6-
án 903,8 millió euró össznévértékű, Richter részvényekre átcserélhető kötvényt bocsátott ki. 
A tervérték az új kötvényállományra 3,375%-os éves kamattal számol. A kamatfizetés 
teljesítése minden év június 6-án és december 6-án esedékes 2019. április 2-ig.  

Az európai uniós fejlesztésekhez szükséges önerő biztosítását szolgáló támogatások 
7 837,0 millió forint összege alapvetően az állami tulajdonú társaságoknak biztosít 
lehetőséget a fejlesztési projektek zökkenőmentes végrehajtásához. Az uniós finanszírozásból 
fakadó bruttó elvű elszámolás következtében a teljes forrásigény szerepeltetésére került sor. 
Az önrész kifizetések közvetlen kezelésű műemlék ingatlanok uniós pályázataihoz, a társasági 
portfóliót érintő projektekhez, a közműfejlesztésekhez köthető pályázatokhoz, valamint 
közlekedésfejlesztési projektre kerülnének felhasználásra.  

Az egyéb vagyonkezelési kiadások 1 408,2 millió forint összegű előirányzatán belül a 
legnagyobb tételt (517,8 millió forint) a központi költségvetési szervek elhelyezése miatt 
felmerülő bérleti díj kifizetések jelentik. Itt számolandók el az állami örökléssel kapcsolatban 
felmerülő költségek (450,0 millió forint) és a különféle vagyonkezelési kiadások: a 
biztosítások, tranzakciós illeték, állami tulajdonú ingatlannal kapcsolatos kártérítések, egyházi 
ingatlanokkal kapcsolatos kártalanítások (440,3 millió forint) összege is. 

2/5. ALCÍM: FEJEZETI TARTALÉK 

A 7 000,0 millió forint összegű fejezeti tartalék a vagyongazdálkodással összefüggő, előre 
nem, vagy nem pontosan tervezhető kiadások kezelésére szolgál, illetve a feszültségpontok, 
kockázati tényezők kezelését hivatott megoldani. A fejezeti tartalék felhasználása a 
költségvetési törvényben szabályozottan a fejezeten belüli előirányzatokra való 
átcsoportosítással történik. 

 

A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A törvényjavaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott bevételi főösszeghez képest 
35 389,2 millió forinttal alacsonyabb bevételi összeget tartalmaz. Ezen eltérés alapvetően a 
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XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és 
kiadások 
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A kincstári vagyon részét képező Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek körét a Nemzeti 
Földalapról szóló törvény (a továbbiakban: Nfatv.) határozza meg. A Nemzeti Földalap felett 
az állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet (a továbbiakban: NFA) útján az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja. 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai és bevételei, a 
központi költségvetés központosított kiadásait és bevételeit képezik. 

 

1. CÍM: A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos 2017. évi bevételek összege 8 550,0 millió forint, amely 
az alábbi megoszlás szerint került tervezésre. 

1. ALCÍM: INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

Az Ingatlan értékesítéséből származó bevételek alcím 2017. évi előirányzata 5 500,0 millió 
forint. 

Az előirányzat főként a 2016. évben lezajlott földértékesítési program kapcsán a 2017. évre 
áthúzódó pénzügyi teljesülést foglalja magába, amely mintegy 3 340,0 millió forintot jelent. 
Az összeg tartalmazza egyrészt a 3 hektár alatti hirdetményes, másrészt a 3 hektár feletti, 
árverés útján történt értékesítés áthúzódó tételeit. A 2017. évben értékesíteni tervezett több 
mint 1 500 ingatlan mintegy 2 400 hektárt tesz ki, a tervezett átlagos értékesítési ár 
900 000 forint/hektár. A hektáronkénti tervezett értékesítési átlagár előző évihez viszonyított 
növekedésének oka, hogy jogszabály erejénél fogva az állami földek értékesítésére csak a 
helyben kialakult szokásos piaci ár felett van lehetőség, ami emelkedő tendenciát mutat.  

Ezen a bevételi jogcímen kerülhet elszámolásra továbbá a birtok-összevonási célú 
termőföldcserék államot megillető esetleges értékkülönbözete, azonban az egyenértékű csere 
elvéből kiindulva tervszinten effajta bevétel nem számszerűsíthető. 

2. ALCÍM: HASZONBÉRLETI DÍJ 

A Haszonbérleti díj alcím 2017. évi előirányzata 2 880,0 millió forint. 

Az előirányzat egyrészt a termőföldek haszonbérbe adásából eredő haszonbérleti díjakat, 
másrészt a termőföldek kultúrállapotban való tartását, hasznosítását célzó ideiglenes 
földhasználati megbízási szerződésekből származó földhasználati díjakat tartalmazza. 

Az NFA által haszonbérlettel (és ideiglenes földhasználati megbízási szerződésekkel) 
hasznosított terület nagysága az elmúlt időszakban közel 380 000 hektár volt, amelyből a 
2015. évben megkezdett és 2016-ban folytatott értékesítési program során mintegy 160 000 
hektár került eladásra. 

A 2017. évi termőföld haszonbérleti díj meghatározása figyelemmel van 

− a fennálló régebbi haszonbérleti megállapodások különböző díjmértékeire (550 -
900 Ft/AK/év), 

− az új haszonbérleti szerződésállomány átlagos díjmértékére (1 250 Ft/AK/év), 
− az ideiglenes földhasználatot biztosító megbízási szerződések átlagos földhasználati 

díjmértékére (1 350 Ft/AK/év). 

3. ALCÍM: VAGYONKEZELŐI DÍJ 

A Vagyonkezelői díj alcím 2017. évi előirányzata 120,0 millió forint. 

Az előirányzat alapját döntően az állami tulajdonban lévő erdészeti társaságokkal fennálló 
vagyonkezelési szerződések képezik, amelyekre vonatkozóan az érintett fizetési kötelezettség 
mintegy 913 664 hektár területet érint. 
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4. ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK 

Az Egyéb bevételek alcím 2017. évi előirányzata 50,0 millió forint. 

Az előirányzat – többek között – magában foglalja a szolgalmi jogok alapítása folytán 
keletkező kártalanításokból, valamint az erdőgazdálkodói elszámolásokból eredő bevételeket. 

 

2. CÍM: A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

A Nemzeti Földalapba tartozó vagyonra fordítható kiadások a 2017. évben együttesen 
17 041,7 millió forintot tesznek ki, amelynek valamivel több mint felét az életjáradék 
ellenében történt földvásárlások utáni kifizetések, mintegy 25%-át a vagyongazdálkodással 
közvetlenül összefüggő kiadások, míg közel 12%-át a termőföldek vásárlásához kötődő 
teljesítések jelentik. 

1. ALCÍM: TERMŐFÖLD VÁSÁRLÁS 

A Termőföld vásárlás alcím 2017. évi előirányzata 2 000,0 millió forint. 

A kiadási előirányzat egyrészt az állam jogszabályban foglalt termőföld elővásárlási jogának 
gyakorlásához kapcsolódó, másrészt a jogszabály alapján az állam részére ellenérték fejében 
felajánlott termőföldek megvételéhez kötődő kiadásokat tartalmazza. Ezen földvásárlás 
kiterjed az osztatlan közös tulajdoni hányadok csökkentését szolgáló tulajdonosi közösség 
megszüntetésére vonatkozó szerződésekre és az 1/1 arányú termőföld ingatlanok vásárlására 
is. Az alcímen történik meg továbbá a kisajátítással, a végrehajtási, a felszámolási vagy az 
önkormányzati adósságrendezési eljárással kapcsolatos termőföld vásárlások kiadásainak, 
valamint a birtok-összevonási célú termőföldcserék államot terhelő értékkülönbözetének 
elszámolása. 

A tervezett átlagos vételi ár, figyelemmel a földrészletek változó elhelyezkedésére és 
földminőségére, 1 000 000 forint/hektár, így 2017-ben összesen mintegy 2 000 hektár 
termőföldterülettel gyarapodhat a Nemzeti Földalapba tartozó vagyon. 

A termőföldvásárlásra tervezett összegek előző évihez mért csökkenése döntően a 2016-ban 
lezajlott értékesítéssel magyarázható. Az előirányzat a jogszabályi rendelkezésekből eredő, az 
elővásárlási jog gyakorlásával és az osztatlan közös tulajdoni hányadok csökkentésével 
összefüggő, valamint a kisajátítással, a végrehajtási, a felszámolási vagy az önkormányzati 
adósságrendezési eljárással kapcsolatos termőföld vásárlások fedezetét tartalmazza. 

2. ALCÍM: ÉLETJÁRADÉK TERMŐFÖLDÉRT 

Az Életjáradék termőföldért alcím 2017. évi előirányzata 9 300,0 millió forint. 

Az alcím terhére történő tervezett kifizetések összege figyelembe veszi a programokban részt 
vevők halandósági adatait, az életjáradék tárgyévet megelőző évben megvalósult átlagos 
nyugdíjemeléshez kötődő emelkedése mértékét, és azt, hogy az NFA jövőre új programot nem 
tervez indítani. Az előirányzat a 2002. augusztus 1-je és 2010. augusztus 31-e között 
megkötött életjáradéki szerződésekben az állam terhére vállalt fizetési kötelezettségek 2017. 
évi kiadásait tartalmazza.  

3. ALCÍM: INGATLANOK FENNTARTÁSÁVAL JÁRÓ KIADÁSOK 

Az Ingatlanok fenntartásával járó kiadások alcím 2017. évi előirányzata 500,0 millió forint. 

Az alcím a Nemzeti Földalapba tartozó egyes földrészletek Nfatv. szerinti hasznosításáig 
(haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adás, értékesítés, földcsere) a termőföld védelméről 
szóló jogszabályok alapján fennálló hasznosítási kötelezettség teljesítésével (kultúrállapot 
fenntartása, parlagfű-mentesítés) kapcsolatos kiadásokat foglalják magukban. 
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A kiadási előirányzat nagyságának előző évihez hasonló szinten tartását az alábbi tényezők 
indokolják: 

− a 2016. évi földértékesítési program során a megfelelő kultúrállapotú termőföldek 
kerültek értékesítésre, ezért az állam tulajdonában maradt területek esetében szükséges a 
további hasznosításba vonhatóság feltételeinek kialakítása (rekultivációs és művelési ág 
helyreállítási munkák, illegálisan lerakott hulladékok elszállítása stb.),  

− azon területek esetében, amelyeknek értékesítése nem történt meg, folytatódik a lejáró 
haszonbérleti szerződésekkel érintett termőföldek nyilvános pályázatok útján történő 
haszonbérbe adása. Az új haszonbérleti szerződések megkötéséig az NFA-t terheli az 
időleges hasznosítási kötelezettség, 

− a termőföldvásárlások révén gyarapszik azon területek mértéke, ahol a hasznosítási 
kötelezettség teljesítését az NFA-nak időlegesen saját használatával kell biztosítania, 

− a termőföldek állapotának felmérését követően szükséges az osztatlan közös tulajdonú 
ingatlanok egy részében a fennálló tulajdonközösség megszüntetése, a földrészletek 
megosztása, és a művelési ág változások ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése. 

4. ALCÍM: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI 

A Vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím jogcímcsoportjainak 2017. évi előirányzata 
összesen 4 241,7 millió forint. 

Az alcím előirányzatai a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonnal való gazdálkodást hosszú, 
illetve rövidtávon segítő szolgáltatások igénybevételének költségeit, továbbá egyéb, járulékos 
jellegű kiadásait foglalják magukba. 

A Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díjára 800,0 millió forintot fordíthat az NFA, 
amely előirányzat tartalmazza 

− az elővásárlási joggal történő földfelajánlások teljesítéséhez, illetve a termőföldek 
értékesítéshez szükséges értékbecslések költségeit, 

− a termőföld átruházások és a termőföld hasznosítási szerződések, csereszerződések, 
vagyonkezelési szerződések folyamatát támogató és az egyes szerződéskötéseket 
ellenjegyző jogi képviselők, valamint az NFA dolgozói által nem gyakorolható 
különféle szakértői (könyvvizsgálat, közbeszerzés, stb.) és kisegítő tevékenységek 
kiadásait. 

Az Eljárási költségek, díjak jogcímcsoport 450,0 millió forint előirányzata az NFA-t terhelő 
peres ügyek perviteli, illetve egyéb kapcsolódó szakértői kiadásait tartalmazza. Ezek közül is 
kiemelkedő mértékben a Hubertus Bt. ellen indított keresetek (magyar és osztrák bíróságon 
vitt perek) kiadásai kerülnek teljesítésre. 

Az Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés jogcímcsoport kiadása 750,0 millió forint. Az 
NFA a 2017. évben is folytatni kívánja a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon felmérését. 
Az előirányzat a földvagyon auditálásához kötődően felmerülő munkák (a természetbeni és az 
ingatlan-nyilvántartási állapot, a jogi és a hasznosítási helyzet felmérése, tanúsítvánnyal való 
dokumentálása) költségeit foglalja magában. 

A 2017. évre tervezett elvégzendő munkák különösen 

− a jogszabályban előírt Nemzeti Földalap vagyon-nyilvántartásának fejlesztése, teljessé 
tétele és közhiteles nyilvántartásokkal (ingatlan-nyilvántartás, erdészeti adattár, 
örökség-és természetvédelmi adatbázisok) való összehangolása, 

− a Nemzeti Földalapba tartozó egyes földrészletek ingatlan-nyilvántartási és erdészeti 
adatainak feldolgozása, 

− az adatok vagyon- és szerződés-nyilvántartással való összevetése és átvezetése, 
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− a termőföld hasznosítási szerződések felülvizsgálata, a földhasználat tárgyát képező 
földrészletek egyeztetése és a kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítésének 
visszamenőleges ellenőrzése, a birtokpolitikai irányelveknek megfelelő hasznosítás 
érdekében, 

− az adatok egységesítése, feldolgozása és vagyon-nyilvántartási rendszerbe történő 
betöltésének ellenőrzése, felülvizsgálata és auditálása, 

− az erdészeti és egyéb vagyonkezelt állomány (mintegy 1,4 millió hektár) területeinek 
felmérése, állapotának és értékének aktualizálása, valamint a földbirtok-politikai 
irányelveknek megfelelő hasznosítás előkészítése. 

A feladat folyamatos teljesítését indokolja, hogy a Nemzeti Földalapba rendszeresen kerülnek 
földrészletek egyrészt a különböző tulajdonosi joggyakorlókkal létrejövő átadás-átvételi 
eljárások során, másrészt örökléssel, ingyenes földfelajánlással, vagy vásárlással. A várható 
fajlagos költség a 2011-2016. évi helyszíni szemléken alapuló földvagyon auditálás egy 
földrészletre jutó átlagos költségét alapul véve az alábbiak szerint állapítható meg: 

− érintett földrészletek száma: 27 780 darab, 
− egy földrészletre jutó átlagos költség: 27 000 forint/darab. 

Az Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése jogcímcsoport kiadási előirányzatának 
összege 1 308,7 millió forint. A megalapozott tulajdonosi joggyakorlás szükségessé teszi a 
jogilag rendezetlen állami tulajdonban lévő termőföldek jogi rendezését, a jogszerűtlen, 
illetve a valóságnak nem megfelelő állapotok tisztázását az érintett földrészletek minél 
teljesebb körű hasznosítása érdekében. A feladat végrehajtása folyamatos, mivel az ingatlanok 
ingatlan-nyilvántartási állapota és művelési ága folyamatosan változik, illetve az állam több 
jogcímen (például öröklés, vásárlás, végrehajtás, stb.) is szerez a Nemzeti Földalapba tartozó 
tulajdoni illetőségeket. 

Ezen belül is rendezni kell – figyelemmel az Nfatv. 3. § (3)-(3a) bekezdéseiben nevesített – a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, valamint az 
NFA együttes tulajdonosi joggyakorlásába tartozó földrészletek jogi helyzetét. Az állami 
erdészetek által vagyonkezelt területből (körülbelül 1 millió hektár) jelenleg 12 377 darab 
ingatlan érintett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával, 
amelyeknek felülvizsgálata, átvétele és rendezése jelenleg is zajlik. Az erdészeti ingatlanokat 
követően a 2017. évben a feladat a további helytelenül nyilvántartott, vagyonkezelt területek 
felülvizsgálatával és rendezésével fog folytatódni, amely 89 644 ingatlan alrészletet és 
mintegy 437 000 hektár területet érint.  

Az állami földterületek jogi rendezését követően akár 100 000 hektárt is meghaladó, jelenleg 
nem, illetve nem a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelően hasznosított terület kerülhet 
hasznosításba bevonásra. 

A Bírósági döntésből eredő kiadások jogcímcsoport előirányzata 33,0 millió forint, amely a 
Nemzeti Földalapot érintő peres ügyek 2017-ben várható bírósági elmarasztalásaira nyújt 
fedezetet. A teljesülés – annak előre nem látható jellegére tekintettel – külön szabályozás 
nélkül is eltérhet az előirányzattól. Az előirányzott kiadás a peres ügyekről készített ügyvédi 
jelentéseken és az NFA egyes ügyekben fennálló perbeli helyzetének (várható pernyerés, 
pervesztés) felmérésén alapul: 

− peres ügyek száma: 302 darab, 
− ebből a 10,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó ügyek száma 75 darab, 

amelyeknek összesített pertárgyértéke 5 267 millió forint. 

A legnagyobb pertárgyértékű perek földvásárlási kötelezettséget jelentenek, így ezek 
esetleges kiadásai más soron jelentkezhetnek, ennek megfelelően a jogcímcsoport a kisebb 
pertárgyértékű perek esetleges marasztalásaira nyújt fedezetet. 
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Alap fejezet száma és megnevezése: LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Alap 

 

Alap felett rendelkező megnevezése:  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal Elnöke 

 

Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal 

 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi költségvetési javaslata 

 

I. A célok meghatározása: 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) a kutatás-fejlesztés és az 
innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti elkülönített állami pénzalap. Az NKFI Alap feletti 
rendelkezési jogot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) 
elnöke gyakorolja, aki felelős az Alap rendeltetésszerű felhasználásáért is. 

Az NKFI Alap rendeltetése versenypályázati rendszerben kiszámítható és állandó forrást 
biztosítani a kutatás-fejlesztés és az innováció (együttesen: K+F+I) ösztönzésére 
Magyarország gazdasági versenyképességének növeléséért és felelős társadalompolitikai 
célok megvalósításáért. Az NKFI Alap stratégiailag megalapozott versenypályázati 
rendszerben ösztönzi a magyarországi kutatóhelyeket az élvonalbeli eredmények és azok 
társadalmi- és gazdasági hasznosulásának elérésében, az innovatív vállalkozásokat a globális 
piacon versenyképes termékek és szolgáltatások kifejlesztésében, valamint a K+F+I 
nemzetközi együttműködések erősítésében. 

Az NKFI Alap működtetésének további céljai a hazai tudásbázis bővítése és erősítése, 
tehetséggondozás és a tudományos utánpótlás támogatása, a K+F eredmények gyakorlati 
hasznosításának erősítése, a nemzetközi tudományos együttműködések fokozása, valamint a 
K+F+I infrastruktúra és az innovációs szolgáltatások fejlesztése. Az NKFI Alapból 
finanszírozott támogatási programokban továbbra is kiemelt prioritás a vállalkozások K+F+I 
tevékenységének támogatása, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások innovációs 
tevékenységének elősegítésére. 

A Kormány a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. 
törvény (KFItv.) alapján a kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatásával 
kapcsolatos feladatait elsődlegesen az NKFI Hivatal útján hajtja végre, így biztosítva a 
kutatás-fejlesztés és innováció egységes joggyakorlaton alapuló felügyeletét, továbbá a 
rendelkezésre álló hazai és uniós források kutatás-fejlesztésre és innovációra történő 
koordinált, célszerű és hatékony felhasználását. 

 

2017-ben az NKFI Alap kezelésével kapcsolatos legfontosabb feladatok: 

− a korábbi időszakban a jogelőd intézmények által megkötött támogatási szerződésekből 
eredő kötelezettségvállalások teljesítése, 
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− éves programstratégia alapján új K+F+I programok és pályázatok előkészítése a 2014-
2020-as uniós pályázati programokkal összhangban, valamint 

− új pályázati konstrukciók meghirdetése és lebonyolítása a rendelkezésre álló források 
függvényében. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2017-ban:  

 

19. cím Innovációs járulék 

Az NKFI Alap tárgyévi elsődleges forrását a KFItv. 12.§ a) pont alapján a gazdasági 
társaságok által befizetett innovációs járulék képezi, 74  000,0 millió forint összegben. A 
2017. évi tervszám a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai területeivel történt egyeztetés 
alapján szerepel a költségvetési javaslatban. 

20. cím Egyéb bevétel 

Az NKFI Alap tárgyévi forrásaihoz a KFItv. 12.§ f) pontja (egyéb bevételek) alapján a fel 
nem használt előlegekből, szabálytalanság miatt visszafizetendő támogatásokból származó 
egyéb bevétetek is hozzájárulnak. A 2017. évi tervszám a korábbi évek tapasztalatai alapján 
került kialakításra, összesen 1 215,0 millió forint összegben az államháztartáson belüli és az 
államháztartáson kívüli szervezetek visszafizetései alapján. 

23. cím Költségvetési támogatás 

Az NKFI Alap tárgyévi forrásaihoz a KFItv. 12.§ b) pontja alapján a központi költségvetésből 
biztosított központi támogatás is hozzájárul, 7  686,0 millió forint összegben, egyéb működési 
célú támogatások bevételei államháztartáson belülről címen. 

 

III. A célok eléréséhez 2017-ban tervezett feladatok, programok:  

 

Támogatási szerződések megkötése az NKFI Alapból versenypályázati rendszerben 
meghirdetett felhívások alapján, illetve pályázaton kívüli támogatások formájában történik. 

A pályázaton kívüli – az NKFI Alap felhasználási jogcímeivel összhangban nyújtott – 
támogatás kormányhatározat alapján, nemzetközi szerződésekből fakadóan vagy egyedi 
döntés keretében biztosítható. 

Az NKFI Alap 2017. évi felhasználását a megelőző időszak pályázataiból származó tárgyévi 
és áthúzódó kötelezettségvállalások, az esetlegesen felszabaduló keretből és a meglévő szabad 
keretből kiírt új pályázati felhívások határozzák meg, míg nemzetközi együttműködések 
keretében a korábban kötött egyezmények kötelezettségvállalásai mellett új pályázati 
konstrukciók is kiírhatók. 

 

1. cím: Hazai innováció támogatása  

Az NKFI Alap 1. jogcímének 2017. évi kiadási előirányzati terve 46 164,0 millió forint. 

A 2016. évi tervezett felhívásokhoz hasonlóan az NKFI Alap támogatási programjainak 
átfogó célja a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység ösztönzése, valamint a 
tudományos kutatás és a gazdaság szereplői együttműködésének erősítése. Az NKFI Alap 
kiemelten kezeli a tudásbázisok erősítését, a nemzetstratégiai célokhoz kapcsolódó K+F+I 
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programok támogatását, a K+F+I eredmények üzleti hasznosítását, az innovatív vállalkozások 
létesítését, a technológiai inkubációt, a KKV-k fejlesztéseinek támogatását, valamint a 
nemzetközi K+F+I együttműködés és az EU K+F+I programjaiban való magyar részvétel 
erősítését. A közfinanszírozású kutatóhelyek és vállalatok támogatása során alapvető 
szempont a nemzetközi kiválóság elérése és hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása. 

A 2017. évi betervezett összeget jelenleg 5 427,1 millió forint kötelezettségvállalás terheli, 
amely a 2016. évi, továbbá a 2016. évet megelőző évek támogatási döntéseiből adódik. 

A jövő évre vonatkozó kötelezettségvállalás növeli az NKFI Alap Kormány által elfogadott 
2016. évi programstratégiája alapján meghirdetett és odaítélt támogatások 2017. évre 
vonatkozó összegét. Az új pályázati felhívások alapján a 2017. évre vállalt kötelezettségek 
várhatóan 21 600,0 millió forint nagyságrendet érnek el.   

Az 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozatban a Kormány a Magyar Tudományos Akadémiát 
jelölte ki az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására. A feladat ellátásához szükséges forrás – összhangban a 
KFItv. 13. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt előírással – az NKFI Alap terhére a feladatot 
ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére biztosítandó, ennek összege 1 426,0 
millió forint. 

Új pályázati konstrukciók 2017. évi kötelezettségeire előreláthatólag 17 710,9 millió forint 
fordítható. 

 

2. cím: Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása  

Az NKFI Alap 2. címének 2017. évi kiadási előirányzati terve 4 950,0 millió forint. 

A cím biztosítja a nemzetközi együttműködésen alapuló, vagy nemzetközi együttműködésben 
megvalósuló két- és többoldalú K+F programok és projektek megvalósítását, valamint a 
nemzetközi tudományos és technológiai (TéT) kapcsolatokat segítő programok keretein belül 
a kutatók nemzetközi TéT hálózatokba és együttműködésekbe való bekapcsolódásának, 
szakmai fejlődésének elősegítését. 

Az EU együttműködést támogató programok hozzájárulnak az egyes nemzeti programok 
harmonizációjához, a hazai tudásbázis fejlődéséhez, a vállalkozói szféra (így különösen a kis- 
és középvállalkozások) piacképességének növeléséhez. 

Fenti célok megvalósítására egyéb működési célú támogatásként az államháztartáson belüli 
szervezetek részére - 3 875,0 millió forint, felhalmozási célú kiadásként - 225,0 millió forint 
került tervezésre. 

A nemzetközi együttműködésre, illetve az azzal összefüggő tagdíjfizetési kötelezettségre 
egyéb működési célú támogatásként a nemzetközi szervezetek részére 850,0 millió forint áll 
rendelkezésre.  

A 2017. évi betervezett összeget jelenleg 283,0 millió forint tárgyévi kötelezettségvállalás 
terheli. A 2016. évben meghirdetett pályázatok 2017. évre esedékes kifizetése és a 2017. évi 
nemzetközi tagdíjak összesen 3 900,0 millió forintot tesznek ki. A nemzetközi tagdíjak közül 
a legjelentősebb tétel az European X-Ray Free-Electron Laser Facility (XFEL) GmbH-ban 
való tagsági hozzájárulása, amit várhatóan 650,0 millió forintot jelent, továbbá az Európai 
Neutronkutató Központ (ESS) tagdíjának a biztosítása, ami várhatóan 500,0 millió forint.  

2017. évben új pályázatok tárgyévi fedezetére mintegy 767,0 millió forint áll rendelkezésre. 
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3. cím Befizetés a központi költségvetésbe  

Az NKFI Alap 3. címének 2017. évi kiadási előirányzati terve 17 000,0 millió forint. 

Az NKFI Alapból befizetést kell teljesíteni a központi költségvetésbe a tudás-intenzív, nagy 
hozzáadott értéket teremtő és nemzetgazdasági növekedést ösztönző kutatás-fejlesztési 
tevékenységek finanszírozásának elősegítése érdekében. 

 

4. cím: Alapkezelőnek átadott pénzeszköz  

Az NKFI Alap 4. címének 2017. évi kiadási előirányzati terve 2 751,0 millió forint. 

A működtetési költségek mértéke a KFItv. rendelkezéseivel összhangban nem haladhatja meg 
az NKFI Alap tárgyévi eredeti kiadási főösszegének 4,5%-át. A 2016. évre vonatkozó 
alapkezelői díj 3,49 %-os mértékével számolt az NKFI Hivatal, figyelemmel arra, hogy a 
KFItv. szerinti költségvetési szervi szervezeti átalakítás befejeződött. 

Az NKFI Hivatalnak, mint az NKFI Alapot kezelő költségvetési szervnek (az NKFI Alap 
felett rendelkezni jogosult szervnek) átadott pénzeszköz meghatározása az alábbiak szerint 
történt: 

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok: 

- a pályázati tevékenységhez kapcsolódó, szakmai feladatot ellátó személyi állomány 
biztosítása,  

- a pályázati tevékenységhez kapcsolódó háttértevékenységeket ellátó személyi állomány 
biztosítása,  

- a működést támogató (személyügy, informatika, üzemeltetés, intézményi könyvelés és 
kontrolling, intézményi jogi feladatok, belső ellenőrzés) személyi állomány biztosítása, 
valamint  

- a pályázati bírálati folyamathoz szükséges szakértők megbízása. 

Dologi kiadások: 

Pályázati tevékenységhez kapcsolódó költségek: 

- a pályázatkezelő rendszer működtetése és fejlesztése; 

- a feladatellátást támogató rendszerek működtetése és igénybevétele; 

- a pályázati tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele (csődfigyelés, 
jogtár, céghírek); 

- az NKFI Alap kezeléséhez szükséges számviteli rendszer (könyvviteli és egyéb 
programok) üzemeltetése, fejlesztése; 

- az NKFI Alap számlavezetési díja, tranzakciós illeték és egyéb költségek; 

- a KFItv-ben meghatározott értékelési és döntési folyamatokhoz (értékelés, monitoring, 
stb.) szakértők igénybevétele;  

- jogi szolgáltatás (biztosítékok vizsgálata, peres- nem peres eljárásokban való képviselet, 
stb.). 

Működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások: 

- irodabérlet és a bérleményhez kapcsolódó egyéb költségek (javítás, felújítás, 
karbantartás takarítás); 
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- irodaszer; 

- informatikai jellegű szolgáltatások (internet, telefon, szoftver- licenc, honlap 
üzemeltetés, nyomtató, scanner); 

- személygépjármű park üzemeltetése;  

- könyvvizsgálat. 

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos kiadások: 

- informatikai eszközök (számítógépek, telefonkészülékek, nyomtatók, scanner, 
fénymásoló); 

- egyéb berendezések; 

Az NKFI Hivatal működtetésével kapcsolatos kiadások közül csak az NKFI Alap kezelésével 
kapcsolatosan felmerülő kiadások kerültek betervezésre.  

6. cím Kutatási témapályázatok  

Az NKFI Alap 6. címének 2017. évi kiadási előirányzati terve 8 050,0 millió forint. 

A kutatási témapályázatok körében kizárólag a kíváncsiság vezérelt („bottom-up” jellegű) 
felfedező kutatások kerülnek támogatásra, részben dologi, részben személyi jellegű 
finanszírozással. A pályázatokat bármilyen tudományterületen be lehetett nyújtani. A 
pályázati kiírás alapján évente maximálisan 12,0 millió forint pályázható meg, maximum 4 
éves futamidővel, azzal a megkötéssel, hogy az elnyert összeg 20 %-a a kutatást befogadó 
intézmény rezsi jellegű kiadásaira fordítandó. 2016-ban a kutatási témapályázatokra 
beérkezett támogatási igény 34 000,0 millió forint volt, ami 10 000,0 millió forinttal 
meghaladta a korábbi év igényeit. A növekvő támogatási igény indokolná a forrás további 
kismértékű növelését.  

A 2017. évre vállalt kötelezettségek 3 431,3 millió forintos nagyságrendet érnek el, amely 
alapján tárgyévi kifizetésre 4 618,7 millió forint nagyságú új kötelezettség vállalható. 

 

IV. A központi költségvetés fejezeti szintű 2016-2018. évi bevételi és kiadási középtávú 
tervszámairól szóló 2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozat szerint megállapított 2017. évi 

tervszámaitól való eltérés indokolása: 

 

Bevételek:  

Az innovációs járulékbevétel esetén az 500 millió forintos eltérés a makrogazdasági adatok 
változása, az eltérő bázis (beleértve a 65780,5 millió forintos 2015. évi tény adatot is), 
valamint eltérő korrekciós tényezők miatt adódott. A jelen számítás a korábbi évek 
pénzforgalmi bevételeinek - a folyóáras GDP bővülését meghaladó ütemű növekedését 
figyelembe véve, kivéve 2015-ben a mikro- és kisvállalkozások befizetései – alakulásából 
prognosztizálja a várható bevételt a GDP-növekedés mértékéhez képest plusz egy 
százalékpontos korrekciós tényezővel. 

Kiadások: 

A járulékbevétel 500 millió forintos csökkenése, valamint a tervezett nullszaldós 
költségvetési egyenleg 3 986,0 millió forintra történő emelése miatt, a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Alap összkiadási előirányzata 4 486,0 millió forinttal csökken.  
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LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
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Alap fejezet száma és megnevezése: LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
 
Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzetgazdasági Miniszter 
 
Alapkezelő megnevezése: Nemzetgazdasági Minisztérium 
 
 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2017. évi költségvetési javaslata 
 
I. A célok meghatározása: 

A Nemzeti Együttműködés Programjában már 2010. évben megfogalmazásra került, hogy a 
közfoglalkoztatás révén széles tömegek megmozgatása lehetséges olyan célok érdekében, ami 
által új érték keletkezik. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) fő célja továbbra is, hogy biztosítsa a foglalkoztatási 
és képzési aktív eszközök működtetéséhez, a szakképzési és felnőttképzési támogatásokhoz, a 
bérgarancia támogatásokhoz szükséges pénzügyi forrást, valamint finanszírozza az 
álláskeresési ellátásokat. Az európai uniós források felhasználása, a 2014-2020-as időszak 
tervezett munkaerőpiaci programjai tekintetében az NFA előfinanszírozást teljesít. 

A korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évi költségvetésnek is egyik legfontosabb célja, hogy a 
Start-munka program keretében a közfoglalkoztatás révén minél több ember munkát kapjon. 
A Start-munkaprogram finanszírozása 2017. évben is az NFA-ból valósul meg. 

Az Alappal a nemzetgazdasági miniszter, mint foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a 
képzési alaprész tekintetében, mint szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 
rendelkezik. Rendelkezési jogát a közfoglalkoztatás támogatására meghatározott előirányzat 
tekintetében a közfoglalkoztatásért felelős miniszterrel (belügyminiszter) megosztva 
gyakorolja. 
 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2017-ben: 

25 cím Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program és a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program ún. „egycsatornás finanszírozási” rendszerben, a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapból lebonyolításra kerülő programjainak megvalósítása során, a projekt 
előrehaladási jelentésekben igényelt támogatási összegek az EU által megtérítésre kerülnek az 
Alap javára. Az Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérüléseként a 2017-es 
tervévben 60 000 millió forint bevétellel számoltunk.  
 

26 cím Egyéb bevétel 

1 alcím Területi egyéb bevétel 
2 alcím Központi egyéb bevétel 
3 alcím Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 

A foglalkoztatási alaprészből nyújtott kölcsönökből, támogatások és ellátások 
visszaköveteléséből keletkező visszafizetésekből, bírságokból, kamatokból, valamint 
különféle egyéb bevételekből a tervévben a területi NFA-t illetően 1 000 millió forint, a 
központi NFA tekintetében ugyancsak 1 000 millió forint tervezett bevétel folyik be az 
Alapba. A szakképzési és felnőttképzési egyéb bevételek jogcímen 800 millió forint bevételt 
terveztünk. 
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31 cím Szakképzési hozzájárulás 

A szakképzési hozzájárulás tekintetében a hozzájárulásra kötelezettek továbbra is 
megválaszthatják a kötelezettségük teljesítésének formáját. A szakképzési hozzájárulás alapja 
a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja, a kötelezettség mértéke 
1,5%. A korábbi tendenciákat, a 2016. évi várható teljesítést, a makrogazdasági mutatók 
szerinti bruttó bér- és keresettömeg változást, a jogszabályi változásokat figyelembe véve a 
szakképzési hozzájárulásból befolyó bevétel 2017-ben a tervek szerint 60 706,7 millió forint 
lesz. Az előirányzat összegének meghatározásakor az új szakképzési koncepció szerint 
elfogadott törvénymódosításnak megfelelő tervadatok alapján – a korábbi jogszabályi 
feltételek szerint befolyt, 2015. évi bevételhez viszonyítva – az Alap szakképzési 
hozzájárulásból származó bevételének csökkenésével számoltunk, figyelemmel a bevezetett új 
érvényesíthető kedvezményekre. 
 

33 cím Bérgarancia támogatás törlesztése 

A bérgarancia támogatások keretében nyújtott kölcsönökből visszaáramló bevétel a tervek 
szerint 2017-ben 1 000 millió forintot tesz ki. 
 

35 cím Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot 
megillető hányada 

Az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető 
hányadának 2017. évi tervezett összege 165 801,9 millió forint. A járulékból befolyó összeg 
tervezésénél a 2016. évi várható teljesítés és a makrogazdasági mutatók szerinti bruttó bér- és 
keresettömeg változás hatásai kerültek figyelembe vételre. 
 

38 cím Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada 

A szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányadának 2017. évi 
tervezett összege 217 539,6 millió forint. A szociális hozzájárulási adóból befolyó összeg 
tervezése a 2016. évi várható teljesítés, a makrogazdasági mutatók szerinti bruttó bér- és 
keresettömeg változás hatásai, valamint a megosztási szabály figyelembe vételével történt. 
 

III. A célok eléréséhez 2017-ben tervezett feladatok, programok: 

1 cím Aktív támogatások 

1 alcím Foglalkoztatási és képzési támogatások 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapban foglalkoztatási és képzési támogatásokra rendelkezésre 
álló előirányzat 16 172 millió forint. 

Ez az előirányzat a későbbiek folyamán felosztásra kerül decentralizált, valamint központi 
keretre. 

A decentralizált keret az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró megyei/fővárosi 
kormányhivatalok részére allokálva, a foglalkoztatási törvényben meghatározott különféle 
aktív eszközök működtetésének finanszírozására szolgál. A decentralizált keret elsősorban az 
uniós forrásból nem nyújtható támogatásokra használható fel. A forrás terhére a tervévben 
havonta átlagosan 25-30 ezer fő támogatott foglalkoztatása, illetve képzése valósulhat meg, 
ami hozzájárul a munkanélküliségi ráta csökkenéséhez. 

A központi keretből meghatározóan központi foglalkoztatási programok finanszírozására, a 
Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság egyedi döntései alapján nagyberuházások tárgyi 
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eszköz fejlesztésének addicionális támogatására kerül sor. Ez utóbbiak iránt az elmúlt másfél 
évben igen élénk érdeklődés volt tapasztalható.  
 

2 cím Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

A 2017. évi előirányzat tervezett összege – a Konvergencia Programban megfogalmazott, az 
aktív és a szakképzési eszközökre vonatkozó célokkal továbbra is összhangban, egyes 
támogatások megvalósítására szolgáló hazai pénzügyi források uniós forrásokkal történő 
kiváltásával, valamint az új szakképzési koncepcióval összefüggésben – 20 000 millió 
forintban került meghatározásra.  

A Kormány a „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepcióról szóló 1040/2015. 
(II.10.) határozatában a szakképzési feladat- és intézményrendszer, a szakképzés 
szerkezetének átalakítása, a gazdasági igényekkel összehangolt, versenyképes iskolai 
rendszerű szakképzés biztosítása, az intézményi finanszírozás hatékonyabb megvalósítása és 
az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében fogadta el az új szakképzési 
koncepciót. Az ezzel összefüggően benyújtott, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény elfogadott módosításai jelentősen 
érintik a szakképzési hozzájárulásból származó bevétel nagyságát és a szakképzési támogatási 
rendszert. Az Alap Szakképzési és felnőttképzési támogatások kiadási előirányzata is – a 
Szakképzési hozzájárulás bevételi előirányzatához hasonlóan – az elérni kívánt szakpolitikai 
célok figyelembe vételével került megtervezésre.  

Az előirányzat biztosít forrást: a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj (korábban szakiskolai 
tanulmányi ösztöndíj) rendszerének keretében nyújtott támogatásokra, az egyedi miniszteri 
döntéssel nyújtható beruházásösztönző képzési programok és nagy számban tanulószerződést 
vállaló gazdálkodó szervezetek tanműhelyfejlesztésének támogatására, az állami fenntartású 
iskolák fejlesztésére. A központi keretből kerül biztosításra a gazdasági kamarák szak- és 
felnőttképzéssel kapcsolatos, törvényben előírt feladatai ellátásához szükséges forrás, 
valamint más rendszerfejlesztést célzó programok támogatására kerülhet sor. 
 

4 cím Passzív kiadások 

1 alcím Álláskeresési ellátások 

2011. évben az álláskeresési támogatások rendszere jelentősen átalakult a mielőbbi 
elhelyezkedés ösztönzése érdekében. Az előirányzat 2017. évi tervezett összege 47 000 millió 
forintban került megállapításra. 

Ez az előirányzat az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, valamint az 
ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltség-térítést és az ellátásokkal összefüggő 
közvetlen költségeket foglalja magába.  

Álláskeresési járadékban, a tervévben havonta átlagosan 38 ezer fő részesül. Az álláskeresési 
járadék átlagos havi összege a tervek szerint 80 ezer forint/fő/hó lesz.  

Álláskeresési segélyben 2017-ben havonta várhatóan 20 ezer fő részesül, segélyük összege 
41,5 ezer forint/fő/hó lesz. Az egyéb kiadásokra 0,6 milliárd forintot terveztünk. 
 

5 cím Bérgarancia kifizetések 

A bérgarancia alaprészből a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek dolgozóikkal 
szemben fennálló, munkabér- és végkielégítés tartozásának kiegyenlítésére szolgáló 
támogatások a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény alapján nyújthatók. A 
bérgarancia kifizetések 2017. évi tervezett előirányzata – a 2016. évi várható felhasználást és 
a jövő évi várható tendenciákat figyelembe véve 4 000 millió forintban került meghatározásra. 
 

1273



6 cím Működtetési célú kifizetések 

A Magyar Államkincstár által terhelt, a számlavezetéssel kapcsolatos működési kiadásokra 
(kincstári tranzakciós díj, pénzügyi tranzakciós illeték, postai kifizetési utalvány díj), valamint 
megszűnt jogcímekhez kapcsolódó kifizetésekre 2017. évre 3 500 millió forint előirányzat 
került meghatározásra. 
 

8 cím Start-munkaprogram 

A következő éveket érintő kormányzati szándék a teljes foglalkoztatottság megvalósítása, 
valamint ezzel összefüggésben a jövedelempótló támogatások (pl. foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás) feltételrendszerének átalakítása, módosítása. A közfoglalkoztatásba évről-évre 
magasabb létszám került bevonásba, és továbbra is az egyik legfontosabb célként 
fogalmazódik meg, hogy a közfoglalkoztatás által minél több ember kapjon munkát. A cél 
elérését értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását 
elősegítő programok szolgálják. Mindezek mellett prioritásként kezelendő a 
közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacra történő kijutásának elősegítése is, képzésük 
támogatása és a közfoglalkoztatási programokban történő bennragadásuk megelőzése. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának további 
növekedése különböző okok (mentális, szociális vagy egészségügyi problémák) miatt 
korlátozott lehet, a közfoglalkoztatottak 250 ezer fős létszáma várhatóan tovább már nem 
emelkedik. Az Alap 2017. évi költségvetésének tervezetében közfoglalkoztatásra – 
figyelemmel az ez évi várható felhasználásra is – 325 000 millió forint előirányzat került 
meghatározásra. A közfoglalkoztatásba sem bevonható társadalmi rétegek foglalkoztatási 
lehetőségeinek megteremtése érdekében kormány-program kerül kidolgozásra. 

A 2017. évi előirányzatból az előző évről áthúzódó támogatásokon felül új indítású országos 
közfoglalkoztatási programok, járási és egyéb mintaprogramok valósulhatnak meg, valamint a 
hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
formájában. 
 

14 cím EU-s elő- és társfinanszírozás 

A hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságának javítását szolgáló, az állami 
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró megyei/fővárosi kormányhivatalok által 
megvalósított programok esetében az Alap előfinanszírozóként működik, és a kifizetésekhez 
szükséges forráshoz az intézmények az NFA jelenlegi pénzellátási rendszerén keresztül jutnak 
hozzá.  

4 alcím 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása 

A TÁMOP források legnagyobb hányadát felhasználó kiemelt munkaerőpiaci programok 
végrehajtására kialakított NFA-n keresztüli előfinanszírozási és végrehajtási rendszer 
hatékonynak bizonyult az aktív munkaerőpiaci eszközök működtetése és a pénzügyi 
felhasználás tekintetében, melyet a megfelelő tervezhetőség és a rendelkezésre álló uniós 
források ütemes és teljes-körű felhasználása érdekében továbbra is indokolt működtetni. Az 
előfinanszírozási rendszer kulcsfontosságúnak bizonyult a megfelelő ütemű forráslehívás 
biztosításában. 

A 2014-2020. közötti időszakban felhasználható uniós források tervezése során a Kormány 
azt az elvárást fogalmazta meg, hogy az aktív eszközökre fordított kiadásokat minél nagyobb 
arányban uniós forrással kell kiváltani. Ennek megfelelően történt az operatív programok 
tervezése. 

A 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjai a Partnerségi Megállapodás alapján 
területileg elkülönülten kerülnek finanszírozásra (konvergencia megyék, illetve közép-
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magyarországi megyék), ennek megfelelően az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében 
eljáró megyei/fővárosi kormányhivatalok uniós programjainak előfinanszírozása is két 
operatív program, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), illetve a 
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében valósul meg. 
Az operatív programok forrásainak felhasználása során szem előtt kell tartani, hogy 2018. év 
végéig a rendelkezésre álló források 25 százalékát ki kell fizetni és le kell hívni a Bizottságtól. 
Ez a cél csak úgy tartható, ha a 2016-2018. folyamán sikerül jelentősen felgyorsítani a 2014-
2020-as időszak forrásainak felhasználását. 

A forrásvesztés elkerülésének biztosítására az NFA 2017. évi költségvetésének tervezetében a 
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása elnevezésű kiadási 
jogcím 74 116,4 millió forint előirányzati összeggel került megtervezésre. 

A 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása előirányzat terhére 
2017. évben az Ifjúsági Garancia (IG) intézkedés csomag (GINOP 5.2.1., VEKOP 8.2.1.) és az 
Út a munkaerőpiacra komplex munkaerőpiaci program (GINOP 5.1.1., VEKOP 8.1.1.) kerül 
előfinanszírozásra, melyek végrehajtása folyamatban van.  

Az Ifjúsági Garancia intézkedés célja, hogy a 25 év alatti, munkaerőpiaci szempontból 
hátrányos helyzetű fiatalok számára a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a programba való 
bejelentkezést követő 4 hónapon belül garantáltan felkínáljon valamilyen konkrét segítséget, 
vagy támogatást az elhelyezkedéshez, a munkatapasztalat-szerzéshez, vagy az oktatásba, 
szakképzésbe való be/visszalépéshez. Tekintettel arra, hogy az erőforrásokat az 
elhelyezkedéshez ténylegesen segítségre szoruló fiatalokra szükséges koncentrálni, az 
intézkedés azokra a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű (pl. alacsony iskolai 
végzettségű, tartósan munkanélküli) fiatalokra fókuszál, akik nem vesznek részt 
szakképzésben, vagy nappali tagozatos iskolarendszerű oktatásban. 

A hátrányos helyzetű 25 év feletti korosztály számára is lehetővé kell tenni, hogy szükség 
esetén képzési, foglalkoztatási lehetőséget kapjanak, elhelyezkedjenek az elsődleges 
munkaerőpiacon, ami munkaerőpiaci képzések támogatása, vállalkozóvá válás támogatása, 
lakhatási támogatás és bértámogatás alkalmazásával segíthető elő. Az Út a munkaerőpiacra 
elnevezésű kiemelt projekt célja a hátrányos helyzetű álláskeresők, különösen az alacsony 
iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása a munkaerőpiaci eszközök 
hatékonyságának javítása mellett, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való 
átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát 
vállalni a versenyszférában. A projekt keretében kerültek megtervezésre azok az országos 
fejlesztések, melyek az álláskeresőknek és a munkáltatóknak nyújtott munkaerőpiaci 
szolgáltatások minőségének, hatékonyságának javítását célozzák.  
 

IV. A központi költségvetés fejezeti szintű 2016-2018. évi bevételi és kiadási középtávú 
tervszámairól szóló 2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozat szerint megállapított 2017. évi 
tervszámaitól való eltérés indokolása:  

A központi költségvetés fejezeti szintű 2016-2018. évi bevételi és kiadási középtávú 
tervszámairól szóló 2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
2017. évi tervezett bevételi főösszegét 535 878,3 millió forintban, 2017. évi tervezett kiadási 
főösszegét 558 302,0 millió forintban állapította meg. Az Alap költségvetési törvényjavaslat 
szerinti bevételi főösszege 507 848,2 millió forint, kiadási főösszege 489 788,4 millió forint. 
A költségvetési törvényjavaslat főösszegei a középtávú terv főösszegeitől mind a bevételek, 
mind a kiadások tekintetében egyaránt elmarad, a bevételek esetében 28 030,1 millió forinttal, 
a kiadások esetében 68 513,6 millió forinttal.  
Az Alap 2017. évi bevételi oldalán címrendi változás történt: a Költségvetési támogatás 
jogcím és a Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás jogcím megszűnt, a 
Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada jogcím 
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1.számú melléklet 

Alap fejezet száma és megnevezése: LXV. Bethlen Gábor Alap 

 

Alap felett rendelkező megnevezése: Bethlen Gábor Alap Bizottsága 

 

Alapkezelő megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 

 

 

A Bethlen Gábor Alap 2017. évi költségvetési javaslata 

 

I. A célok meghatározása: 

A Bethlen Gábor Alap célja, hogy  

- a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és 
szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal 
való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatást 
nyújtson, továbbá 

- fedezetet biztosítson Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek kölcsönös 
megismeréséhez, valamint a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáinak bemutatásához, továbbá 
a magyarságismereti és nemzetpolitikai kutatások elősegítése érdekében létrehozott Magyarság 
Háza működéséhez. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2017-ben:  

2. cím 3. alcím Költségvetési támogatás 

A 2017. évre vonatkozóan a BGA bevételi előirányzata 20.938,5 millió forint, mely a BGA feladatainak 
növekedésével is együtt jár. A megnövekedett bevételi előirányzat az alábbi tényezőkből tevődik össze. A 
2015. évi bázis 11.807,5 millió Ft volt. 770,0 millió növekedésről több, 2015-ben elfogadott 
kormányhatározat döntött az alábbiak szerint:  

adatok millió forintban, egy tizedessel 

Kormányhatározat száma Összeg 

1528/2015.(VII.31.), a bánsági magyarság közösségi célokat szolgáló beruházásának 
finanszírozása érdekében  

200,0 

1529/2015.(VII.31.), a vajdasági magyar falu-, tanya- és peremkerületi gondnoki rendszer 
kialakítása és működtetése érdekében 

60,0 

1531/2015.(VII.31.), az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások 
megvalósításának finanszírozása érdekében  

80,0 

1533/2015.(VII.31.), az Európa Kollégium működésének finanszírozása érdekében 200,0 

1621/2015.(IX.08.), a Kárpát-medencei Magyar Legendárium program támogatásának 
finanszírozása érdekében 

230,0 

Mindösszesen: 770,0 
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További 8.361,0 millió Ft vonatkozásában 2016-ban született döntés, mely a IV. pontban kerül részletes 
bemutatásra. 

III. A célok eléréséhez 2017-ben tervezett feladatok, programok:  
4. cím Nemzetpolitikai célú támogatások 

 
A fenti cím alatt az alábbi támogatások jelennek meg:  
 
Oktatás-nevelési támogatások: 
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14. § (1) bekezdése alapján a 
törvényi feltételeknek megfelelő óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven, vagy a 
magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak nevelési, oktatási, valamint tankönyv és 
taneszköz támogatásban, továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatásban részesülnek.  
A 2017. évi támogatás egy főre jutó összegét a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet 32/B. § (5) bekezdése alapján az Alap felett 
rendelkező Bizottság határozza meg. Ezen előirányzat biztosít forrást a 2016/2017-es tanév oktatás-nevelési 
támogatására, valamint a lebonyolításban részt vevő szervezetek díjazására.  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megközelítőleg 245 ezer fő részesül ebben a támogatási formában, 
melyből mintegy 242 ezer fő oktatás-nevelési, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban és közel         
3 ezer fő hallgatói támogatásban. 
 

A nemzeti jelentőségű intézmények támogatása: 
Az egységes elvek alapján nyújtott támogatás a nemzeti jelentőségű intézmények (oktatási, kulturális 
intézmények, ernyőszervezetek, szórványkollégiumok), valamint az erdélyi nemzeti jelentőségű programok 
(felsőoktatáshoz kapcsolódó háttérintézmények, kulturális intézmények, médiatámogatás, színházak, 
bábszínházak, táncegyüttesek valamint szórványkollégiumok és iskolabusz program) keretében szakmai és 
kulturális intézmények támogatásához biztosít forrást.  

 

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) tagszervezeteinek javaslatára – előzetesen egyeztetett minősítési 
rendszer alapján – 2016-tól 69 intézmény és 11 program minősül nemzeti jelentőségűnek. Az intézmények 
értékelésénél, kiválasztásánál a nemzetpolitikai célok, a rövid és hosszú távú nemzeti érdekek 
megvalósításában vállalt szerep volt a meghatározó. 

2016-ban 139 oktatási és kulturális intézmény kap a tervek szerint meghívást a nemzeti jelentőségű 
programok megvalósítására. Az intézmények kiválasztásánál – a MÁÉRT javaslatokkal összhangban – 
prioritást élvez a szórványgondozás, s ezen belül leginkább a szórványkollégiumok. Ezen intézmények 
további működtetése, s programjaik bővítése meghatározó szerepet tölt be a régió éltében. 

A nemzeti jelenségű intézményeknek a határon túl meghatározó szerepük van a magyar anyanyelvű 
oktatás, önazonosság, hagyományőrzés és az anyanyelvápolás fenntartásában, fejlesztésében.  

Ezen célok esetében a külhoni magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának erősítésére, a határon túli 
magyar nyelvű oktatás fenntartásához, intézmények működtetéséhez, fejlesztésekhez, valamint oktatási 
programokra (pl. képzések, vendégtanári programok, stb.), ösztöndíjak odaítélésére, kutatások 
támogatására tervezünk forrást biztosítani. Ezen belül kiemelt célok között szerepel a határon túli 
felsőoktatási, valamint középfokú oktatási intézmények működtetésének támogatása, amelyek közül több 
intézményt (pl. Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola, kárpátaljai líceumok) nem támogat az adott állam. A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács is a 
legfontosabb támogatottak között áll, az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás, valamint a hivatalos 
nyelvhasználat területén elért kiemelkedő eredményei miatt. Támogatjuk a Vajdasági Pannon Televízió 
működését is, amely fontos szerepet tölt be a vajdasági magyar közösség tájékoztatásában, a magyar nyelv 
és kultúra ápolásában, a magyar-szerb viszony fejlesztésében. 
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Egyéb támogatások: 
A kulturális, oktatási, szociális, ifjúságsegítő és egyházi intézmények támogatása nemzetpolitikai, 
közösségmegerősítő, regionális érdekvédő szempontból elengedhetetlen. Ezen forrás terhére nyílt és 
meghívásos pályázatok, valamint egyedi kérelmek alapján történik a támogatások megítélése. E forrás 
terhére továbbra is kiemelt támogatandó cél a magyar nyelvű oktatási programok támogatása, a kulturális 
programok és rendezvények (színházak, művelődési intézetek) támogatása, valamint a határon 
túli/regionális hatáskörű magyar nyelvű média támogatása.  

A MÁÉRT által jóváhagyott nemzetstratégia jegyében 2017-re is tervezzük, hogy minden évben 
meghatározott prioritás mentén kiemelten támogatunk olyan kezdeményezéseket, melyek előremozdítják a 
kapcsolattartást, szakmai együttműködést a külhoni magyarsággal, azaz évről évre bővítjük a nyílt pályázati 
konstrukcióban nyújtott támogatásokat. Ilyenképpen tervezzük 2017-ben is a „Dr. Szász Pál” tanulmányi 

ösztöndíj rendszer folytatását. A támogatásban a határon túli magukat magyarnak valló jogászhallgatók 
részesülhetnek, melyhez többek között tutorális képzés és egy-egy hónapos budapesti szakmai gyakorlat 
kapcsolódik.  

A 2015. és 2016. évi tapasztalatok alapján a testvér-települési együttműködések, valamint az ifjúsági 
kezdeményezések támogatására nyílt pályázat lebonyolítását tervezzük.  

2015-től kiemelt figyelmet kap a kárpátaljai régió, ahol több program indult a magyar nyelven beszélő 
pedagógusok, egyházi személyek, és egészségügyi dolgozók, illetve az óvodai étkeztetés támogatására.  

2017-ben számos olyan beruházás támogatása (egyházi épületek felújítása, kollégiumok, múzeumok 
építése, stb.) fog folytatódni, amelyek kivitelezése a jelenlegi tervek szerint már 2016-ban el fog kezdődni. 
A fenti célok megvalósítására összesen 19.822.5 millió Ft-ot tervezünk felhasználni. 

 
5. cím Alapkezeléssel kapcsolatos működtetési költségek 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/A. § (5) bekezdése, valamint a Bethlen Gábor Alapról 
szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 4. § (6) bekezdése alapján a BGA biztosítja az alap kezelésével kapcsolatos 
működtetési kiadások fedezetét, mely a jelentősen megnövekedett feladatkörre való tekintettel 900,0 
millió Ft összegben került megtervezésre.  A korábbi évek bázisához képest több mint 50 %-os bevételi 
forrásnövekedés közvetlenül megemeli a dologi kiadásokra (elsősorban bankköltségre) szükséges fedezetet. 
A feladatkör bővülése szükségessé teszi a személyi és tárgyi feltételek kisebb mértékű bővítését is.  A 
működésre fordított összeg így is a bevételek 5 %-a alatt marad, ami sokkal alacsonyabb a hatályos 
szabályok által megengedett maximum 10 %-nál. 
 
8. cím Magyarság Háza program támogatása 
 
A Magyarság Háza rendszeres, ingyenesen látogatható közhasznú programokkal várja az érdeklődőket. A 
Magyarság Háza rendezvényei a nemzeti identitás erősítését szolgálják, bemutatják a világ magyarságára 
jellemző értékeket, eredményeket, teljesítményeket, sikereket.  

2014-ben megnyitásra került a nemzeti identitás elemeit bemutató interaktív látogatóközpont. A 
látogatóközpont célja élményalapú ismeretátadási programok közvetítése, népszerűsítve az egyetemes 
magyar nemzeti kultúra értékeit, elsősorban a fiatal, 13-16 éves korosztály számára. 

Az üzemeltetéssel összefüggésben szakmai, marketing, közüzemi költségek és személyi jellegű kiadások (pl. 
teremőr, tárlatvezető) jelentkeznek.  

A Magyarság Háza programjai megvalósítására, valamint a látogatóközpont működtetéséhez 2017-ben 
szükséges forrás 216 millió Ft. 
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IV. A központi költségvetés fejezeti szintű 2016-2018. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól 
szóló 2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozat szerint megállapított 2017. évi tervszámaitól való eltérés 
indokolása: 

A hivatkozott határozat 2017. évi tervszámait az alábbi táblázat mutatja: 

                          adatok millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 
Költségvetési 

kiadások 
Költségvetési 

bevételek 

Költségvetési bevételek:   

Költségvetési támogatás  12.177,5 

Költségvetési kiadások:   

Oktatás-nevelési támogatás 4.820,0  

Magyarság Háza program támogatása 216,0  

Nemzeti jelentőségű intézmények, programok,támogatása 4.126,3  

Egyéb támogatások 2.205,2  

Alapkezeléssel kapcsolatos működtetési kiadások 810,0  

Összesen: 12.177,5 12.177,5 

 

Az eltéréseket több tényező indokolja. 400 millió Ft többlet abból adódik, hogy a jelenlegi tervezés során a 
2015. évi eredeti kiadási előirányzatok kerültek bázisként meghatározásra, míg a középtávú tervezés a 
2014. évi bázist vette még alapul. További 8.361,0 millió Ft többlettámogatásról a Kormány 2016. 
áprilisában az alábbiak szerint döntött: 

    adatok millió forintban egy tizedessel 

Támogatott cél 
Összes 

támogatás 

Sapienta Erdélyi Magyar Tudományegyetem működési támogatása 1 000,0 

Szórványkollégiumi programok támogatása 200,0 

Erdélyi Református Egyházkerület működési támogatása 150,0 

Erdélyi Művészeti Központ állománygyarapításának támogatása 100,0 

Székelyföldi Jégkorong Akadémia beruházásának támogatása 640,0 

Erdélyi Református Egyházkerület beruházásainak támogatása 1 200,0 

Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház beruházásának támogatása 113,0 

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács működésének és programjainak támogatása 490,0 

Pannon RTV működési támogatása 130,0 

Felsőfokú szakképzés és felsőfokú oktatás működtetése és  fejlesztése a II.Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán 

762,0 

Felsőfokú szakképzés és felsőoktatás infrastrukturális fejlesztése a Rákóczi Főiskola és a 
Felsőfokú Szakképző Intézet bázisának fejlesztése kollégiummal, tornateremmel, 
tangazdasággal, oktatótermekkel stb.  

358,0 

A kárpátaljai magyar tannyelvű közoktatási intézményekben, valamint művészeti illetve 
zeneiskolában oktató pedagógusok támogatása 

548,0 
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LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 
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Alap fejezet száma és megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 

Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Fejlesztési Miniszter 

Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Központi Nukleáris Pénzügyi Alapot Kezelő 
Osztály 

 

 

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 2017. évi költségvetési javaslata 

 

 

I. A célok meghatározása: 

Az 1998. január 1-jétől működő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) 
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atomtörvény) 62. §-ának 
megfelelően a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, a kiégett üzemanyag átmeneti 
tárolásának és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a nukleáris létesítmény 
leszerelésének és az Atomtörvény 10/A. §-a szerinti ellenőrzés és információs célú 
önkormányzati társulások támogatásának finanszírozását biztosító elkülönített állami 
pénzalap.  

Az Atomtörvény szerint a feladatok elvégzéséről a Kormány által kijelölt szerv gondoskodik. 
Ennek megfelelően az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) 1998-ban 
megalapította a 2008. óta Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: RHK Kft.) néven működő gazdasági társaságot. 2013 
évtől az RHK Kft. feletti tulajdonosi jogok gyakorlója az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

A KNPA kezelésének legfőbb célja a törvényi és pénzügyi szabályozások szerinti működés 
biztosítása, a kapcsolódó szervezetekkel a minőségi, folyamatos és együttműködő ügymenet 
kialakítása. Mindezeken túl kiemelt célként kezelendő az éves munkaprogram szerinti 
célkitűzések teljesítéséhez szükséges szerződési környezet kialakítása, nyilvántartása és 
kezelése is.  

A KNPA-val kapcsolatos munka segítése érdekében értékelő és előzetes állásfoglalást 
kialakító testületként működik a KNPA Szakbizottság, amellyel az Alapkezelő szorosan 
együttműködik. A KNPA-ból mind a felhalmozási, mind a működési kiadások finanszírozása 
pénzeszköz átadással valósul meg.  

A felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre történik, non-profit 
szervezet, az RHK Kft. részére, amely a KNPA-ból finanszírozott beruházásokat végzi.  

A működési célú pénzeszköz átadás nagy részben az RHK Kft. javára - a tárolók 
üzemeltetési költségeinek fedezésére, a nukleáris létesítmény leszerelésének előkészítési 
munkáira, valamint az RHK Kft. üzemeltetési, fenntartási, hatósági felügyeleti kiadásaira -, 
valamint kisebb részben az önkormányzati társulások és az Alapkezelő javára történik. 

A 2017. évben a KNPA-ból a következő tevékenységek finanszírozására kerül sor: 

- Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése: 

= Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása; 
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= Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási 
munkái és biztonságnövelő programja; 

- Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása; 

- Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása; 

- Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése: 

= Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése; 

- Az RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai; 

- Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása; 

- Alapkezelőnek működési célra; 

- Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása. 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2017-ben:  

A 2017. január 1-jétől előzetes jogszabályi keretek alapján a következő erőforrások biztosítják 
a KNPA működését. 

15. cím - Nukleáris létesítmények befizetései  

15. cím, 1. alcím - MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 

Az Atomtörvény 63. § (1) bekezdése szerint az atomerőmű a radioaktív hulladék végleges 
elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásának - beleértve a tároló 
leszerelését is -, és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá az atomerőmű 
leszerelésének, valamint az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak 
nyújtott támogatás költségeit a KNPA-ba történő befizetés útján köteles biztosítani. A 
befizetés adott évre vonatkozó mértékét az Atomtörvény 63. § (2) bekezdésében foglalt 
kötelezettségekre figyelemmel szükséges megállapítani. Az adott évre megállapított összeg 
arányos részét közvetlenül a KNPA Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára havonta, a 
hónap 15. napjáig kell befizetni. 

16. cím - Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 

Az Atomtörvény 63/A. § (1)-(2) bekezdése és 1. melléklete szerint a Magyar Tudományos 
Akadémia által alapított költségvetési szerv, valamint felsőoktatási intézmény vagy a 
központi költségvetésből finanszírozott más szerv által működtetett nukleáris létesítmény 
üzemideje alatt a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével kapcsolatos költségeket a 
hulladéktárolóba történő beszállításakor kell megfizetni az Atomtörvény 1. mellékletében 
meghatározottak szerint. A KNPA javára történő befizetés forrását a központi költségvetés 
biztosítja a működtető intézmény éves költségvetésében. Az atomenergia olyan alkalmazója, 
amely nem tartozik az Atomtörvény 63. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 63/A. § (1) 
bekezdés hatálya alá, a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével kapcsolatos, az 
Atomtörvény 1. melléklete alapján meghatározott befizetési kötelezettségét a 
hulladéktárolóba történő beszállításakor teljesíti. 

18. cím - Költségvetési támogatás 

Az Atomtörvény 64. § (2) bekezdése szerint a KNPA az értékállóságának biztosítása 
érdekében az előző évi átlagos pénzállományra vetített, a jegybanki alapkamat előző évi 
átlagával számított összegű központi költségvetési támogatásban részesül. 

III. A célok eléréséhez 2017-ben tervezett feladatok, programok:  

A 2017. január 1-től előzetes jogszabályi keretek alapján biztosított erőforrásokból az alábbi 
feladatokat, programokat tervezi a KNPA végrehajtani: 
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1. cím - Kis-és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése 

1. cím, 1. alcím - Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő 
tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű 
üzemidejének meghosszabbításáról szóló 85/2005. (XI. 23.) OGY határozatban a magyar 
Országgyűlés - az Atomtörvény 7. § (2) bekezdése alapján - előzetes, elvi hozzájárulást adott 
a földtanilag már korábban alkalmasnak minősített, Bátaapáti közigazgatási területén kis és 
közepes aktivitású hulladéktároló létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez. 

Az NRHT létesítése több ütemben valósul meg, és ehhez a szakaszolt létesítéshez igazodik az 
egyes elkészült létesítményrészek üzembe helyezése és üzemeltetési engedélyezése. 

Első ütemben elkészültek az NRHT felszíni telephelyének mindazon létesítményei és 
rendszerei, amelyek lehetővé tették a paksi atomerőműben felhalmozódott szilárd hulladékok 
egy részének (tömörített vegyes szilárd hulladék, 200 literes hordókba csomagolva) átvételét 
és a felszín alatti elhelyezésük előkészítését az átvett hulladékos hordók betárolásával a 
technológiai épület e célt szolgáló csarnokában. A felszíni létesítmények hivatalos átadása 
2008. október 6-án, az első hulladékszállítás a technológiai épületbe pedig 2008. december 2-
án valósult meg. 

A létesítés második ütemében, 2012-re megvalósult az első két kamra (I-K1 és I-K2) és 
megépültek az ezeket kiszolgáló technológiai rendszerek, melyek 2012 szeptemberében 
megkapták az üzemeltetési engedélyt. Az üzemeltetési engedély birtokában, az I-K1 kamra 
ünnepélyes átadására és az első vasbeton konténer végleges elhelyezésére 2012. december 5-
én került sor. Az átadás óta a vasbeton konténerek végleges elhelyezése ütemezetten halad.  

Az NRHT III. ütemű bővítésének célja, hogy a létesítési engedélyben (és azok 
módosításaiban) foglaltak szerint lehetőség legyen 2017. év első felére az erőmű által 
kifejlesztett új hulladékcsomag (betonkonténer helyett fémkonténer) elhelyezésére az I-K2 
kamrában. A három szakaszból álló III. ütemű bővítéshez jelenleg az 1. és 2. szakasz 
megvalósítására rendelkezik az RHK Kft. megkötött szerződéssel, a 3. szakaszra vonatkozóan 
a közbeszerzés pályázat hirdetményének megjelentetésére még 2015-ben sor került, a pályázat 
nyertesének kihirdetése és a vonatkozó vállalkozói szerződés megkötése 2016. évben fog 
megtörténni. A 2017. évben véglegesítésre kerül az I-K2 kamrára vonatkozó biztonsági 
értékelés és üzemeltetési engedély módosítási kérelme, az engedélyeztetés lefolytatását 
követően pedig megtörténik az I-K2 kamra üzembe vétele. Ezzel párhozamosan még 2017-
ben megkezdődik a vasbeton medence kivitelezése az I-K3 kamrában, illetve elkészül az I-N1 
és I-N2 kamrák vágathajtási kiviteli terve. 

1. cím, 2. alcím - Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) 
beruházási munkái és biztonságnövelő programja 

Az RHFT a püspökszilágyi telephelyen 1976. december 22-én kezdte meg működését 3540 
m3 kapacitással, feladata a nem atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású hulladékok 
átvétele és biztonságos kezelése, a létesítmény és a technológiai rendszerek folyamatos 
üzemeltetése legalább 2064-ig.  

Az első szállítmányt az RHFT 1977 márciusában fogadta, a létesítmény végleges üzemeltetési 
engedélyét 1980-ban adta ki az Egészségügyi Minisztérium. Az 1977 óta eltelt időszakban a 
tárolókapacitás bővítése ugyan megtörtént (a létesítmény bővített tárolókapacitása összesen 
5040 m3), de a paksi atomerőmű üzemeltetése következtében keletkező hulladék mennyisége 
így is jelentős részét teszi ki a jelenleg tárolt hulladéknak. 

A tároló kapacitás bővítése mellett a 2002. évtől megkezdték az RHFT a létesítmény hosszú 
távú biztonságának biztosításához szükséges biztonságnövelő programot. A program I. üteme 
során (2002-2005) megtörtént a telephely korszerűsítése, átmeneti tárolási lehetőség 
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kialakítása a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú hulladékok számára és a további 
biztonságnövelő intézkedések megalapozása. 

A biztonságnövelő program II. ütemében, 2009-re fejeződött be egy demonstrációs program 
végrehajtása, melynek fő feladata volt, hogy négy tárolómedence felnyitásával, tartalmának 
átválogatásával, majd az átválogatott hulladék megfelelő visszahelyezésével információt 
szolgáltasson a teljes (a további tároló kamrákra kiterjedő) biztonságnövelő program 
megvalósíthatóságáról. A demonstrációs cellabontási munkák keretében elvégzett lépések 
eredményeként jelentős – a 280 m3 tároló térfogatból 55 m³ bruttó – tároló hely 
felszabadítására került sor.  

A következő években is folytatni kell a tárolómedencéken belüli térfogat-felszabadítás 
gyakorlatát jogi, műszaki, gazdasági és lakossági elfogadási szempontokat is figyelembe 
véve. Mára az RHFT szabad befogadó kapacitása gyakorlatilag kimerült, ezért kiemelt 
stratégiai cél a kapacitás felszabadítási program végrehajtása, ami lehetővé teszi olyan 
mértékű szabad tárolási kapacitás kialakítását, mely hosszú távon megoldja a hazai izotóp-
felhasználók radioaktív hulladékainak a telephelyen történő fogadását. 

Ennek érdekében a 2017. évben befejeződnek a kapacitás-felszabadítási program indításához 
szükséges infrastruktúrák és létesítmények, csarnoképület és a konténment létesítési munkái. 
Továbbá befejeződnek a technológiai épület szellőzés rekonstrukcióinak munkálatai, mely 
során a teljes szellőzési rendszer átalakításra kerül.  

2. cím - Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 

A nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló mélységi geológiai 
tároló telephelyének kiválasztása és kutatása több évtizedes, fázisokra tagolódó feladat. A 
tároló potenciális befogadó képződménye, a Bodai Agyagkő Formáció (a továbbiakban: BAF) 
földtani kutatása 2003-ban indult meg. 

A 2003-ban indult átfogó kutatási program 3 felszíni kutatási fázisra, és 2 felszín alatti 
kutatási fázisra osztható. Az I. felszíni kutatási fázisának – melynek célja általános 
helyszínminősítés és célterület rangsorolás volt – 1. szakasza 2010-ben egy zárójelentés 
elkészítésével – bár az eredetileg kitűzött célját a pénzügyi korlátok miatt nem érte el – 
lezárult. 

Az I. felszíni kutatási fázis 2. szakaszára vonatkozó kutatási tervet a Pécsi Bányakapitányság 
jóváhagyta, így 2013-tól újraindulhatott a terepi munka. 2014-ben két kutató mélyfúrás 
kivitelezését és teljes körű vizsgálatát, valamint a B-3 kutatóárok geofizikai előkészítő 
munkáit végezték el. 2015-ben befejeződött az előző évben mélyített fúrások maganyagának 
komplex laboratóriumi vizsgálata, illetve a több hónapos időigényű transzportvizsgálatok 
2016-ra is áthúzódnak, valamint 2015. év végén megkezdődött a kutatóárok kialakítása, 
melynek kivitelezése várhatóan 2016-ban fog befejeződni. Emellett folyamatos feladatot 
jelent a kővágószőlősi magraktár, illetve a BAF-kutatás területének környezeti és 
geodinamikai megfigyelő rendszerének üzemeltetése. A BAF terepi kutatásának részeként 
2017-ban el kell végezni a reflexiós szeizmikus szelvényezést, biztosítani kell a terepi 
munkák műszaki felügyeletét, valamint a fúrómagok tárolását, és ezen kívül folytatni kell a 
monitoring tevékenységet. 

3. cím - Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (a továbbiakban: KKÁT) a paksi atomerőmű kiégett 
üzemanyagának átmeneti tárolására szolgál és szükség szerint modulárisan bővíthető. A 
megfelelő engedélyek birtokában 1997-ben a KKÁT üzembe helyezése megtörtént és kiégett 
üzemanyagkötegekkel történő feltöltése is megkezdődött. Ezek után a KKÁT folyamatos 
üzemeltetése párhuzamosan zajlott a bővítéssel és ez a tevékenység ma is folyamatban van. 

A létesítmény 1-20. számú tároló kamráiban – az érvényes üzemeltetési engedély alapján – 
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9.308 db fűtőelemköteg átmeneti tárolására van lehetőség. Ahhoz, hogy a kiégett üzemanyag 
kazetták átmeneti tárolásához szükséges tárolókapacitás folyamatosan rendelkezésre álljon - 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kiszállítási ütemtervéhez illeszkedve – a jelenlegi 20 kamrás 
kiépítést 2017. második negyedév végéig újabb tároló modullal kell bővíteni (21-24. kamrák), 
és össze kell azt nyitni a meglévő létesítményrésszel. 

2013-ban megkezdődtek a III. ütem 2 fázis fizikai védelmi rendszereinek átalakítását, 
korszerűsítését célzó munkák, melyeket 2016-ban az új tárolóépület építésével párhuzamosan, 
azzal összehangolva szükséges elvégezni. A 2013-ban megkötött vállalkozási szerződés 
keretében 2014-ben elkezdődtek a III. ütem 2. fázis tárolóépület technológiai 
rendszerelemeinek gyártási munkái. A talajcsere munkák megfelelőségének igazolását 
követően megkezdődtek a 21-24. kamrákat magában foglaló tárolóépület helyszíni építési 
munkái.  A 2016-os évben a létesítmény építése befejeződik, és a 2016. év végén 
megkezdődik a bővítéssel érintett rendszerek üzembe helyezési munkaprogramjainak 
végrehajtása. A korábbi terveknek megfelelően a 2017. évben megtörténik a 21-24. kamrák 
használatba vétele. 2013-ban elkészültek a telephely Beléptető Operatív és Irányító 
Épületének bővítéséhez kapcsolódó biztonsági elemzések, valamint a komplex engedélyezési 
és kiviteli tervdokumentációk. A bővítés előkészítése megtörtént, és annak megfelelően a 
2017. évben a bővítés kivitelezése is lezajlik majd.  

4. cím - A nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 

4. cím, 1. alcím - Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 

A hatósági előírásoknak megfelelően a nukleáris létesítményekre Leszerelési Tervet kell 
készíteni, és annak érdekében, hogy a világban végbemenő műszaki fejlesztések és a 
felszaporodó tapasztalatok beépüljenek a hazai gyakorlatba, azt periodikusan (5 évente) felül 
kell vizsgálni. A Leszerelési Tervek felülvizsgálataiban figyelembe kell venni a leszerelési 
stratégia változásait, a nukleáris létesítményekben bekövetkező változásokat, a hatósági 
követelmények változásait, valamint a leszerelési technológiák fejlődését. 

A 2016. évben a Paksi Atomerőmű vonatkozásában meg kell határozni a leszerelési adatbázis 
struktúráját és a korábbi években már összegyűjtött adatokat (melyekre szükség van a 
leszerelési munkák tervezéséhez) át kell konvertálni az erre létrehozott adatbázisba. A 2017. 
évben a Paksi Atomerőmű ezen leszerelési adatbázisa kerül kiegészítésre, illetve a meglévő 
adatok validálása történik meg. 

5. cím - RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési 
kiadásai 

A KNPA-ból kell finanszírozni az RHFT-nek, a KKÁT megépült részeinek és az NRHT 
üzembe vett létesítményeinek üzemeltetését, az RHK Kft. működési költségeit és a 
tájékoztatási tevékenység költségeit. 

Az RHFT üzemeltetési költsége tartalmazza egyrészt a biztonságnövelő program nem 
beruházás jellegű kiadásait (pl. hulladék-visszanyerés költségei), másrészt a környezet-
ellenőrzés, a szakszemélyzet, a fizikai védelem, a radioaktív hulladékok beszállításának és 
minősítésének, a tároló medencékben tárolt hulladék tárolásának anyagi, személyi és egyéb 
költségeit.  

A KKÁT megépült részeinek üzemeltetésére előirányzott összeg tartalmazza a KKÁT 
működtetésének, karbantartásának, fizikai védelmének, takarításának, a terület fenntartásának, 
a kiégett kazetták beszállításának és tárolásának anyagi, személyi és egyéb költségeit. Az 
üzemeltetési költségek tartalmazzák a KKÁT hatósági felügyeleti díját is. 

Az NRHT üzemeltetési költségei tartalmazzák az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ből 
beszállított, úgy nevezett történelmi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges 
elhelyezését az I-K1 tároló kamrában.  
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Az NRHT üzemeltetési költségek tartalmazzák továbbá: 

- a telephely takarítási költségeit,  

- az NRHT személyzete, és a vállalkozók által végzett – kötelezően előírt – környezeti 
monitoring költségeit,  

- a munkahelyi és környezeti, sugárvédelmi rendszer üzemeltetésének, karbantartásának 
költségeit,  

- a szükséges technológiai rendszerek (szellőzés, vízkezelő rendszer, erős és 
gyengeáramú villamos rendszerek) és géppark (targoncák, teher- és személy 
gépjárművek, emelő berendezések) üzemeltetési és karbantartási költségeit, 

- a telephely állagmegőrzésének a költségeit. 

6. cím - Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása 

Az Atomtörvény 10/A. §-ának (2) bekezdése és 62. §-ának (3) bekezdése lehetőséget ad arra, 
hogy a radioaktív hulladéktároló, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges tároló 
engedélyese a tárolónak helyt adó település vagy települések (és az azzal területileg határos 
települések), valamint a tároló létesítésével kapcsolatos kutatófúrások által érintett települések 
lakosságát a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettsége mellett az ellenőrzési és 
információs célú önkormányzati társulások útján is rendszeresen tájékoztathatja.  

Az Atomtörvény 10/A. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy a társulásoknak a tárolóhoz 
vagy a tervezett tárolóhoz kötötten a KNPA-ból támogatás adható, illetve meghatározza, hogy 
milyen célokra használható fel (tájékoztatás, ellenőrzés, működés és településfejlesztés). A 
Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati 
társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 2. 
§-a és 1. melléklete alapján a társulásokkal kötött szerződések tartalmazzák a támogatás teljes 
összegéből az adott társulásnak jutó hányadot, valamint a társulások ellenőrzési és 
tájékoztatási feladatait.  

7. cím - Alapkezelőnek működési célra  

Az Alapkezelő alapkezeléssel kapcsolatos működési költségeit a KNPA-ból kell biztosítani. 
A működési költségek fedezik az Alapkezelőnek a KNPA-val kapcsolatos tervezési, 
nyilvántartási, adatszolgáltatási tevékenységének, valamint az RHK Kft. közhasznú 
feladataival összefüggő véleményező, engedélyező, ellenőrző és finanszírozó 
tevékenységének kiadásait. 

9. cím - Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása  

A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését 
szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi 
irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 4. cikkében előírja, hogy a tagállamoknak a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozóan nemzeti politikát kell 
kidolgozniuk és fenntartaniuk. A magyar Országgyűlés a fenti előírásnak megfelelően a 
kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 21/2015. 
(V. 4.) OGY határozatával elfogadta a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék 
kezelésének nemzeti politikájáról szóló dokumentumot. A nemzeti politika bemutatja a 
radioaktív hulladék és kiégett üzemanyag kezelése, valamint a nukleáris létesítmények 
leszerelése során alkalmazandó alapelveket, és rögzíti a nemzeti program peremfeltételeit. 

Jelenleg a nemzeti politika szintjén több opció is elképzelhető a nukleárisüzemanyag-ciklus 
lezárására, melyek közötti döntés megalapozásához szükséges kutatás-fejlesztési feladatok 
elvégzése is. Ezért a 2017-2018. években tervezzük elvégezni azon megalapozó munkákat, 
amelyek támogatják a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásával kapcsolatos döntést.  

1292



 

IV. A központi költségvetés fejezeti szintű 2016-2018. évi bevételi és kiadási középtávú 
tervszámairól szóló 2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozat szerint megállapított 2017. évi 
tervszámaitól való eltérés indokolása: 

A KNPA 2017. évre vonatkozó kiadási és bevételi tervszámai a központi költségvetés fejezeti 
szintű 2016-2018. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól szóló 2019/2015. (XII. 29.) 
Korm. határozatban foglaltak, a Magyar Államkincstár által jelzett várható támogatási összeg, 
valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. évi egyenleg elvárásai alapján, a tervezhető 
2016. évi változások (jogszabály módosítások, közbeszerzési eljárások folyamatának 
esetleges elhúzódása) figyelembe vételével kerültek kialakításra.  

Ennek megfelelően a kiadási oldalon jelentősebb módosítás a 2. cím - Nagy aktivitású 
radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása és az 5. cím - RHK Kft. működése, 
radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai estében történt. Utóbbi 
módosítás oka, hogy tárcánk kezdeményezte az Atomtörvény 2017. január 1. naptól hatályos 
módosítását a radioaktív hulladéktárolók, illetve a kiégett kazetták átmeneti tárolója esetében 
a felügyeleti díjakra vonatkozó rendelkezések tekintetében (mely a felügyeleti díjak mértékét 
a 2016. évi befizetési szintnél alacsonyabb szinten, éves fix összegben maximalizálná). 
Emellett a nemzetgazdasági miniszter törvénymódosítási javaslata tartalmazza a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény módosítását annak érdekében, hogy 2017. január 1. naptól mentes 
legyen a helyi építmény- és telekadó alól a kizárólag radioaktív hulladék átmeneti és végleges 
elhelyezésére, valamint a kiégett nukleáris üzemanyag átmeneti tárolására szolgáló építmény. 
Előbbi esetben pedig a tárca szakmai és stratégiai szempontból is megalapozottabbnak tartja a 
2017. évben a korábbi években megkezdett szakmai munka folytatását. A bevételi oldalon a 
költségvetési támogatás változását a jegybanki alapkamat csökkenése okozta, míg az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. befizetési kötelezettsége esetében a tárca az MVM csoport 
teljesítőképességét figyelembe véve határozott meg új, módosított tervszámot. 
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LXVII. Nemzeti Kulturális Alap 
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Alap fejezet száma és megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap 

Alap felett rendelkező megnevezése: EMMI kultúráért felelős miniszter  

Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 

 

 

A Nemzeti Kulturális Alap 2017. évi költségvetési javaslata 

 

 

I. A célok meghatározása:  

A fő cél a Nemzeti Kulturális Alapról szóló (NKA) 1993. évi XXIII. törvényében (törvény.) 
meghatározott feladatok végrehajtása a NKA Bizottsága és kollégiumai által 2012. évben 
elkészített stratégiák figyelembevételével. A középtávú stratégiák 2012-2015. közötti 
időszakra határozzák meg kollégiumonként a pályázati felhívások és a döntések célját, irányát 
(pl.: a vidéki és a határon túli pályázók nagyobb mértékű bevonása, egyes témáknál pl.: 
könyv-és folyóirat kiadás, kulturális fesztiválok támogatása kiemelt pályázói körök részére 
több éves támogatások biztosítása, a gyermekirodalom népszerűsítése). 2015.december 31-én 
a kollégiumi tagság kb. 80%-ának lejárt a mandátuma, a végrehajtási rendelet értelmében  
2016. januártól új kollégiumok és új tagok, (vagy újraválasztott tagok) viszik tovább a 
feladatokat, kiegészülve az MMA által delegált tagokkal  A Nemzeti Kulturális Alap feladata 
nem változik, az új szereplőkkel alakuló kollégiumok is várhatóan a jelenleg érvényes 
középtávú stratégiát viszik tovább. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2017-ben:  

 

6. cím Egyéb bevételek 

A cím előirányzata megoszlik államháztartáson belüli illetve államháztartáson kívüli 
előirányzatokra. Nagyságrendileg jellemző összeg a kezelő szerv által beszedett nevezési díj 
nettó összege, és az előző években átutalt költségvetési támogatásokra tárgyévben visszautalt 
maradvány, vagy a fel nem használt maradvány visszautalása.  Az egyéb bevételek adata a 
hivatkozott törvényben megjelölt nevezési díj, valamint a maradvány visszafizetések és az 
ügyleti kamatok összege.  

7. cím Játékadó NKA-t megillető része 

Az ötös lottó szerencsejáték játékadó bevétel a 2015. évben kimagaslóan nagy összeg volt, az 
előző évi nyeremény halmozódás miatt. Az újonnan bevezetett Eurojackpot játék hosszú 
távon érdemben nem befolyásolta az ötöslottó eladások mértékét, ezért az ötöslottó játékadó 
90 %-ának tervezett összege 10.800,0 millió Ft, 9 %-kal magasabb, mint a 2016. évi.  

8. cím Kulturális adó 

A kulturális adó a gazdaság által elfogadott jogcímmé vált, ezért a 2013-2014. évi 
tényszámokat figyelembe véve megemeltük az előirányzatát 100,0 millió Ft-ra. A kulturális 
adó részben helyettesíti a megszűnt kulturális járulék feladatát, a szexuális tartalmat hordozó 
termékek árbevételére vetik ki. 2013-2014-ben a kezdeti 50,0 millió Ft-ról felment az összege 
évi 120,0 millió Ft-ra, a 2015-2016. évi adatokat figyelembe véve, ez az összeg stabilizálódik. 
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9. cím Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőtől származó befizetések 

A szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől befolyt bevétel összege a 2014-2015. év 
adatát figyelembe véve, 600,0 millió Ft körül van, ezért két éve 600,0 millió Ft-os bevétellel 
számolunk.  

 

III. A célok eléréséhez 2017-ban tervezett feladatok, programok:  

 

A törvényi címrend 1. cím 1-9. alcím szám alá tartozó kiemelt előirányzatainak 
felhasználása: a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvénnyel összhangban, az Alap felett 
rendelkező miniszter, és a Bizottság által meghatározott támogatási célok alapján történik. Az 
Alap felhasználását a pályázati kiírások biztosítják, melyekről az Alap felett rendelkező 
miniszter által kinevezett kollégiumok döntenek, a Bizottság által meghatározott támogatási 
célok figyelembe vételével. A kollégiumok a keretek ismeretében – amelyeket a jóváhagyott 
költségvetési törvény ismeretében határoz meg a Bizottság – fogalmazzák meg a pályázati 
felhívásaikat és döntenek arról, hogy az adott évben mely területre fordítanak nagyobb súlyt.  

Az előző években az NKA tv. 7/A.§ (2) bekezdés értelmében a 2017. év terhére hozott 
döntések összesen 2,4 millió Ft. Ez az összeg a 2016. év folyamán még változhat, hiszen most 
csak az első negyedév adatai alapján tervezzük a következő évet. 

Az NKA tv. 7/A. § (1) pontja értelmében a kiadási előirányzatoknak megfelelő összegben 
vállalható kötelezettség legfeljebb a tárgyévet követő harmadik év végéig megvalósuló 
programra. Ez azt jelenti, hogy az Alap az előző években vállalt kötelezettségeit is részben 
tárgyévben fizeti ki. Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalások mértéke az előző évek 
tapasztalata alapján várhatóan 3.700,0 millió Ft. 

Az altémák törvényi alcím szerinti besorolását az Alap 2006-ban határozta meg. A pályázati 
felhívás minden esetben megjelöli a pályázat célja szerint besorolt altéma számát, és így a 
törvényi címet is.  

Az 1. alcím  Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, 
terjesztésének támogatása alá tartozó kiemelt előirányzat felhasználása minden évben a 
legjelentősebb összeg. Itt számoljuk el a lap és könyvkiadás támogatást, a levéltári és 
múzeumi állománybővítést,és állományvédelmet, az új előadóművészi produkciók 
létrehozását, és terjesztését, az alkotó művészi alkotások létrehozását. 

A  2. alcím alá tartozó kiemelt előirányzaton (Évfordulók, hazai fesztiválok, 
rendezvények)  számoljuk el a múzeumi kiállításokkal, a belföldi vendégszereplésekkel, 
külföldi művészek hazai vendégszereplésével, hangverseny rendezéssel kapcsolatos 
kiadásokat. 

A 3. alcím Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 
alá tartozó kiemelt előirányzaton a magyar művészek külföldi vendégszerepléseivel 
kapcsolatos kiadások jelennek meg. itt számoljuk el a nemzetközi közönséget vonzó 
fesztiválok kiadásait, és fontos, kiemelt célnak tekintjük a kulturális intézmények Európai 
uniós pályázataihoz az önrész biztosítását. 

A 4. alcím Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések 
támogatása előirányzata a művészeknek adott alkotói támogatások, valamint az így 
elkészült, vagy az NKA támogatásával megvásárolt műalkotások bemutatására ad 
fedezetet. 

Az 5. alcím Kultúrával kapcsolatos kutatások támogatása keretéből a kulturális 
területtel kapcsolatos kutatásokat támogatjuk.  
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A 6. alcím Épített örökség, építőművészet támogatása a fedezete a műemléki épületek 
veszélyelhárítására, állagmegóvására, a régészeti leletek feltárására, és feldolgozására, 
valamint az építőművészeti alkotások bemutatására kiírt pályázatoknak. 

A 7. alcím Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni közösségi rendezvények 
támogatása előirányzatára pályázhatnak a közművelődési tevékenységet végző 
szervezetek, az amatőr művészeti tevékenységet végzők, itt számoljuk el az oktatásra, 
szakmai továbbképzésre, tanulmányutakra szánt támogatásokat.  

A 8. alcím Szakmai díjakhoz való hozzájárulás és 9. alcím Nemzetközi tagdíjak nem 
jelentős kiadás az Alap életében, itt egyes pl. az EMMI szakmai díjaihoz való 
hozzájárulást, és egyes szervezetek nemzetközi tagdíjaihoz való hozzájárulást számoljuk 
el. 

 

A 2. cím Működési kiadások alá tartozó kiemelt előirányzat felhasználása: a működési 
kiadások fogalmába tartozik a Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos kezelői feladatok 
ellátására létrehozott NKA Igazgatósága kiadásainak fedezete, valamint a Magyar 
Államkincstár által az Alap bankszámlájával kapcsolatban felszámított bankköltség és 
tranzakciós illeték. Az NKA Igazgatósága együttműködési megállapodás alapján ellátja az 
EMMI kulturális célú pályázatainak kezelői illetve lebonyolítói feladatait is, az ezzel 
kapcsolatos lebonyolítói költségek fedezetét is tartalmazza ez a cím az NKA tv. 7.§. (2) 
bekezdése alapján. Az NKA tv. végrehajtási rendelete 10-ről 17-re növelte a kollégiumok 
számát. A kollégiumi tagok tiszteletdíjának és egészségügyi járulékának fedezetére 
növekedett az Igazgatóságnak nyújtott kiadás 30,0 millió Ft-tal. 

 

A 4. cím Kulturális célú, központi költségvetési szervek működési kiadási támogatása alá 
tartozó kiemelt előirányzat felhasználása: a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. 
törvény 7/C. § (2) bekezdése rendelkezik az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása, 
valamint felügyelete alá tartozó kulturális célú központi költségvetési intézmények működési 
kiadásainak egyszeri, adott év költségvetését kisegítő támogatási összegről, amelyet az Alap 
szabályainak megfelelő módon lehet igényelni, és elbírálásáról a miniszter dönt. A 2016. évi 
előirányzat megállapításánál nem használtuk ki a jogszabály adta maximális lehetőséget, a 
tervezett előirányzatot az előző évek tapasztalata alapján állapítottuk meg. 

 

IV. A központi költségvetés fejezeti szintű 2016-2018. évi bevételi és kiadási középtávú 
tervszámairól szóló 2019/2015. (XII.29.) Korm. határozat szerint megállapított 2017. évi 
tervszámaitól való eltérés indokolása: 

 

A Nemzeti Kulturális Alap bevételeit a 2019/2015.(XII.29.) Korm. határozat a 
törvényjavaslatnál 230,0 millió Ft-tal magasabbnak, kiadási előirányzatait 1.200,0 millió Ft-
tal magasabban állapította meg, tehát a törvényjavaslatban 970,0 millió Ft-tal növekedett az 
Alap egyenlegtartási kötelezettsége. A bevételi előirányzat csökkentést a játékadó és az egyéb 
bevétel alakulása okozta, ezt ellensúlyozta a kulturális adó előirányzatának az előző évi 
tényszámokat figyelembe vevő 20,0 millió Ft-os növelése. A kiadási tervszámot az NGM 
csökkentette a nemzetgazdasági egyenleg figyelembevétele miatt. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása,  a Nyugdíjbiztosítási Alap 2017. évi 
költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők 
 
A LXXI. fejezet Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2017. évi költségvetése 
alkalmas arra, hogy biztosítsa a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer alapvető 
célkitűzéseit: a nyugellátások értékállóságának, valamint a nyugdíjrendszer stabilitásának 
megőrzését. 

A tervezés során figyelembe vettük a Magyarország Konvergencia Programjában 

meghatározott gazdaságpolitikai és egyensúlyi célokat. Az egyes bevételi és kiadási 
előirányzatok összhangban vannak a 2017. évi költségvetés elkészítésekor alkalmazott 
makrogazdasági paraméterekkel, valamint a költségvetési törvény elkészítéséhez kiadott 
Tájékoztatóban foglaltakkal.  

Az Ny. Alap költségvetése a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint mutatja be a 
kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer bevételeit és kiadásait. A bevételi oldal a 
nyugdíjbiztosítási ellátások finanszírozását szolgáló – nyugdíjjárulékból, szociális 
hozzájárulási adóból és egyéb forrásokból származó – befizetések mellett a működési 
bevételeket is tartalmazza. A kiadási oldalt a nyugellátási és az egyéb ezekhez kapcsolódó 
kiadások, valamint a kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer (nyugdíjbiztosítási 
szervezetrendszerhez tartozó intézmény) működtetésével kapcsolatos kifizetések képezik.  

A bevételi oldal alakulását alapvetően a bruttó keresettömeg 2017. évre tervezett 6,8 %-os 
mértékű emelkedése határozza meg. A bevételek döntő részét együttesen 98,9 %-át – a 
biztosítottak által fizetett nyugdíjjárulék, illetve a szociális hozzájárulási adó foglalkoztatói 
befizetései teszik ki.  A nyugdíjjárulék mértéke 2017-ben is a járulékköteles   jövedelem 
10 %-a. A foglalkoztató által fizetett 27 %-os szociális hozzájárulási adóból az Ny. Alapot 
megillető rész 2017-ben 19,3 százalékpontra mérséklődik a 2016. évi 20,8 százalékpontról 
(ebből az I. félév: 21,4 %, a II. félév: 20,1%, átlagos mértéke 20,8 % ). 

A kiadási oldal főösszegének 99,4 %-a a nyugellátási kiadásokra kerül kifizetésre 2017-ben. 
A Ny. Alap a korhatárt betöltöttek öregségi nyugellátását, korhatár alatti öregségi 
nyugellátásként kizárólag a nők részére 40 év jogosultsági idő alapján járó ellátást, valamint a 
hozzátartozói nyugellátásokat és az egyösszegű méltányossági kifizetéseket finanszírozza 
2017. évben is.  

A nyugellátások 2017. évi előirányzata tartalmazza a januárban végrehajtásra kerülő, 0,9 %-
os nyugdíjemelés fedezetét. A nyugdíjemelés mértéke a törvényi előírásoknak megfelelően 
megegyezik a fogyasztói árindex tervezett emelkedésével. A nyugellátások reálértékének 
megőrzése tehát biztosított, ezzel a 2017. évi költségvetés eleget tesz a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 41. § (3) bekezdésében 
megfogalmazott előírásnak. 

Az Ny. Alap működési kiadásai a Ny. Alapot kezelő és a nyugdíjrendszert működtető 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban ONYF) feladatellátásának 
fedezetét tartalmazzák. A kiadások tervezését a központi költségvetési szervekre előírt 
szabályok határozzák meg. 

Az Ny. Alap benyújtott költségvetése nullszaldós, a tervezett bevételek fedezik a felmerülő 
kiadásokat. Ezzel teljesül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása, 
valamint az a kormányzati célkitűzés is, mely szerint a felmerülő kiadásokat alapvetően a 
biztosítottak és a foglalkoztatók befizetései fedezik. 2017-ben sem szükséges tehát központi 
költségvetési hozzájárulás az Ny. Alap egyensúlyának eléréséhez. Az Ny. Alap napi 
likviditása érdekében továbbra is lehetőség lesz a kincstári egységes számlához kapcsolódó 
megelőlegezési számla kamatmentes igénybevételére. 
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Az Ny. Alap 2017. évi tervezett bevételi főösszege 93,6 milliárd forinttal kevesebb a 
„Központi költségvetés fejezeti szintű 2016-18. évi bevételi és kiadási középtávú 
tervszámairól” szóló 2019/2015. (XII. 29.) Kormányhatározatban foglalt összegnél, mely 
döntően azzal áll összefüggésben, hogy a szociális hozzájárulási adó számításánál alkalmazott 
megosztási arány 79,43 %-ról 71,61 %-ra csökkent.  
A kiadási főösszeg 2017. évi tervezett értéke 25,4 milliárd forinttal alatta marad a jelzett 
Kormányhatározatban meghatározott középtávú terv szerinti összegnek, melynek alapvető 
oka az, hogy a fogyasztói árindex tervezett mértéke 0,9 %-ra csökkent a középtávú terv 
számításánál alkalmazott inflációs mértékhez képest.  
 

II. Az Ny. Alap 2017. évi bevételei 

 
1. Cím: A nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 

 
Az Ny. Alap bevételeinek döntő hányadát (terv szinten 98,9 %-át) a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalon (a továbbiakban NAV) keresztül érkező szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot 
megillető része, valamint a biztosított által fizetett egyéni nyugdíjjárulék összege képezi. Az 
adó- és járulékbevételek tervezésénél 6,8 %-os bruttó keresettömeg növekedés került 
figyelembe vételre, a kisvállalkozók részére 2013-ban bevezetett új adónemek (KATA, 
KIVA), valamint a családi adókedvezmény hatásainak érvényesülése mellett. A 
keresetkiáramlás hatásán túl a Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető részének (az 
adóalapra vetítve) 1,5 %-pontos csökkenésével került meghatározásra az előirányzat, a 
következők szerint. A szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része a bázisévi 
átlagos 76,87 %-ról 2017-ben 71,61 %-ra csökken, mely az adóalapra vetítve, - a 27 %-os 
adómérték figyelembevételével - a 2016. évi átlag 20,8 %-os mérték 19,3 %-ra történő 
csökkenését jelenti.  

A biztosítotti nyugdíjjárulék mértéke változatlanul 10 %, és a járulékfizetési kötelezettségnek 
továbbra sincs felső határa.  

Az Ny. Alap költségvetésében az 1. alcím, valamint a 2. alcím, 1. jogcímcsoport tartalmazza e 
bevételeket a következők szerint.  

 
1. Alcím: Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói 

nyugdíjbiztosítási járulék  

2. Alcím: Biztosítotti nyugdíjjárulék  
                millió forint 

Megnevezés 2017. évi előirányzat 

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és 
munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 

1 989 696,0 

Biztosított által fizetett egyéni nyugdíjjárulék  1 094 804,6 
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3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások 
 
Az egyéb járulékok és hozzájárulások bevételi előirányzata 16 026,2 millió forint, a bevételi 
főösszeg 0,5 %-a, amely a következő tételeket tartalmazza. 
            millió forint 

Megnevezés 2017. évi előirányzat 

Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 020,7 

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 15 005,5 

Egyéb járulékok és hozzájárulások összesen 16 026,2 

 
Az 1997. évi LXXX. törvény 34-35. §-ában szabályozott, Megállapodás alapján fizetők 
járulékai tervezett előirányzata 1 020,7 millió forint. A megállapodás megkötésénél a 
nyugdíjjárulék-fizetés alapja a megállapodást kötő személy által meghatározott jövedelem, 
amely legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. 
Megállapodás esetén a nyugdíjjárulék mértéke 34 %.  

Az Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher tervezett összege 15 005,5 millió forint. E 
járulék teljesítése a 2010. évi LXXV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján történik, mely szerint 
e közteher – munkavállalónként, a munkaviszony minden naptári napjára – a mezőgazdasági 
és turisztikai idénymunka esetében 500 forint, az alkalmi munka eseteiben 1000 forint, a 
filmipari statiszta alkalmi foglalkoztatása esetén pedig 3000 forint összegben terheli a 
foglalkoztatót. Ebből az adóhatóság 91,8 %-ot az Ny. Alapnak, 1,4 %-ot az E. Alapnak, 6,8 
%-ot az NFA-nak utal át (13. § (2) bek.).  
 

5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság 
 
E bevételi jogcím 2017. évi előirányzata 11 473,0 millió forint, amely a bevételi főösszeg 
0,4 %-a. A NAV-nál kezelt késedelmi pótlék, bírság bevételi számlákra befolyt összegből az 
Ny. Alapot a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 
13. számú melléklete alapján számított összeg illeti meg.  
 

 
7. Alcím: Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek  

 
A 2017. évi előirányzat összege 4 863,6 millió forint. A jelzett összeg tartalmazza az Ny. 
Alapot megillető – a tárgyévet megelőző időszakban kifizetett – visszatérítendő, illetve 
visszatérülő ellátások, és jogalap nélkül felvett ellátások megtérített összegeit, valamint az 
Ny. Alapnak járó egyéb bevételeket (magán-nyugdíjpénztárak átutalásai, késedelmi kamat, 
mulasztási bírság, stb.). A számviteli elszámolási rend 2014. évtől érvényes módosulása miatt 
a befizetéssel megegyező évben elszámolásra kerülő véglegesen visszaérkezett ellátások, és a 
jogalap nélküli ellátások bevételei nem e bevételi jogcímen kerülnek elszámolásra, hanem – a 
nyugellátások összegében – kiadáscsökkentő tételként.  
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3. Cím: Vagyongazdálkodás  

1. Alcím: Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 
 
Az MNV Zrt. által kezelt, járuléktartozás fejében átvett vagyon-hasznosítás bevételeinek 
2017. évi tervezett előirányzata 1,0 millió forint. 
 

5. Cím: Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv  
 

A nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv működési célú bevételeinek 2017. évi előirányzata 
1 955,0 millió forint. Az összegből a folyósított ellátások működési kiadásainak megtérítése 
államháztartáson kívülről 10,0 millió forint, államháztartáson belülről pedig, mint egyéb 
működési célú támogatás 1 840,0 millió forint. A fentiek mellett a működési saját bevétel 
összege 105,0 millió forintot tesz ki. A működési célú bevételek 2017. évi előirányzata 
megegyezik a 2016. évi bázis szintű előirányzattal.  
 

III. Az Ny. Alap 2017. évi kiadásai 

 

2. Cím: Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 

1. Alcím: Nyugellátások 
 

Az Ny. Alap 2017. évi nyugdíjkiadási előirányzata tartalmazza a 2017. évi nyugdíjemelésre 
fordítandó többletkiadáson felül az automatizmusokból eredő többletkiadások és az egyszeri 
segély fedezetét.  

A 2017. évi januári nyugdíjemelés mértékét a hatályos nyugdíjtörvény alapján a fogyasztói 
árnövekedés tárgyévre tervezett mértéke határozza meg. A költségvetési törvényjavaslat 
szerint a tárgyévre tervezett fogyasztói árnövekedés 0,9 %, 2017. januárban a nyugellátásokat 
ennek megfelelően szükséges emelni. 

A nyugdíjkiadások 2017. évi összegét az automatizmusok is növelik, tehát a létszámváltozás 
és a cserélődés hatása. 2017-ben tovább folytatódik a nyugdíjkorhatár emelése, ez évben a 63 
és fél évet betöltöttek érik el – az év második félévétől – a nyugdíjkorhatárt. Ennek hatása 
mérsékli a létszámnövekedést. Ezzel ellentétes – az ellátottak létszámát növelő – hatású a 
2016-ban (63 évesen) korhatárt betöltöttek öregségi nyugdíjba áramlásának áthúzódó hatása 
és a nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó korhatár alatti nyugellátás létszámnövekedése. 
Ugyancsak mérséklő hatású azonban az idősek ellátásainak halálozás miatti megszűnése, 
illetve a hozzátartozói nyugellátások tovább folytatódó létszámcsökkenése. 

A 2017. évi nyugdíjkiadás tervezésekor a nyugdíjkiadások – technikai korrekcióval 
módosított – összege 2,76 %-kal emelkedik az előző évhez képest, ami az ellátottak 
létszámának 1,16 %-os és az átlagos ellátás 1,58 %-os növekedésének együttes hatása. 
(1,0116 * 1,0158 ∼ 1,0276) 
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Az Ny. Alap 2017. évi nyugdíjkiadási előirányzata a főbb ellátási csoportoknál a következők 
szerint alakul: 

                                                                                                           millió forint 
MEGNEVEZÉS 2017. évi előirányzat 

Öregségi nyugdíj 2 735 046,0 

Hozzátartozói nyugellátás 365 986,0 

Egyszeri segély 500,0 

Nyugellátások összesen 3 101 532,0 

 

Az öregségi nyugellátások 2017. évi kiadási előirányzata 2 735 046,0 millió forint. Ezen belül 
a korhatár felettiek öregségi nyugdíjának kiadása 2 501 121,5 millió forint, a nők korhatár 
alatti nyugellátásának kiadása 233 924,5 millió forint. 

A hozzátartozói nyugellátások 2017. évi előirányzata 365 986,0 millió forint. Ebből az 
árvaellátások összege 31 474,0 millió forint, az özvegyi nyugellátásoké pedig 334 512,0 
millió forint. 

Egyszeri segély jogcímen 500,0 millió forint összeget tartalmaz az előirányzat. Ezen felül az 
Ny. Alap költségvetésének normaszöveg tervezete rögzíti, hogy - a nyugellátások 
előirányzatának megfelelő jogcímein történő elszámolással - méltányossági alapon történő 
nyugdíj-megállapításra 200,0 millió, méltányossági alapú nyugdíjemelésre pedig 700,0 millió 
forint használható fel az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint. 

 
4. Alcím: Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

 
Az egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 6 274,0 millió forint előirányzati összege 
tartalmazza a nyugdíjfolyósítással és a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos egyéb tevékenységek 
kiadásait. Ebből 4 262,4 millió forint a postaköltség és 2 011,6 millió forint az egyéb kiadások 
összege. A 2017. évi előirányzat a 2016. évi előirányzat teljesülésének feltételezésével, és a 
tervezett 0,9 %-os fogyasztói árnövekedés figyelembevételével került meghatározásra. 
 

3. Cím: Vagyongazdálkodás 

1. Alcím: Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás  
 
A vagyongazdálkodás tervezett kiadási előirányzata 2017. évre összesen 1,0 millió forint. Az 
Ny. Alap már csak kis értékű vagyonelemmel rendelkezik. 
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5. cím: Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv 

 
A nyugdíjágazat feladatainak ellátásához az alábbi működési erőforrások állnak rendelkezésre 
2017. évben: 

                              millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel 

Ny. Alapból 
működésre 

átvett 
pénzeszköz 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Költségvetési szerv 11 012,4 1 955,0 9 057,4 1467 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 0 0 

Központi kezelésű előirányzatok 0 0 0 0 

 
A 2017. évi működési célú költségvetés tervezésének alapja az Ny. Alap fejezetébe tartozó 
költségvetési szervek számára a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat.  

A költségvetési javaslatban 5 652,4 millió forint biztosít fedezetet az ágazat által ellátott 
feladatokhoz kapcsolódó foglalkoztatotti állomány személyi juttatásaira, valamint 1 577,7 
millió forint a személyi juttatásokhoz kapcsolódó és egyéb közterhekre. 

A 3 594,0 millió forint dologi kiadások a fedezete az üzemeltetési és fenntartási kiadások 
mellett mind az Ny. Alaphoz kapcsolódó, mind a 2015. évben a Magyar Államkincstártól 
átvett feladatokhoz kapcsolódó, központilag működtetett, az alapfeladatokat és az ügyvitelt 
támogató informatikai rendszerek, az alkalmazott szoftverek üzemeltetésével összefüggő 
kiadásoknak, az eszközök karbantartásának, az adatátvitel működtetésének, az eszközök 
bérletének, szoftver követés éves szolgáltatás díjainak. A dologi kiadások esetében az 
előirányzat 2016. évivel megegyező.  

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 7,2 millió forint, ami a nemzetközi tagsági díj 
kifizetését biztosítja. 

Az intézményi beruházások előirányzata 181,1 millió forint, az alaptevékenység ügyvitelét, 
feladatellátását támogató informatikai rendszer fenntartásához, illetve fejlesztéséhez, valamint 
az ingatlanok állagmegóvási munkálatainak elvégzéséhez nyújt fedezetet.  

Az ágazat 2017. évi tervezése során 1467 fő létszám került figyelembe vételre. 

Az uniós források szerepe a nyugdíjbiztosítási ágazatban 

Az adminisztratív terhek csökkentését az ágazatban magas fokú elektronizáltsággal kívánja az 
ONYF elérni, melyhez a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 – 21. század családtámogatása és 
nyugdíja elnevezésű projektre pályázik. A fejlesztés érinti mind a front office, mind a back 
office folyamatainkat. A projekt célja, hogy az ügyfelek által elérhető szolgáltatások minél 
szélesebb körben legyenek elérhetőek az online felületen, növekedjen az azonnal elintézhető 
ügyek száma, valamint az úgynevezett proaktív szolgáltatások száma. Az ONYF belső 
folyamatainak elektronizálása valósul meg (papírmentes iroda), illetve az ehhez kapcsolódó 
szervezetfejlesztésre is sor kerül, valamint online kapcsolatok kialakítására a társszervekkel, 
amelynek köszönhetően gyorsabb ügyintézés érhető el. Az informatikai fejlesztések az 
ügyintézők munkáját kívánják gyorsítani, a jobban strukturált alkalmazásokkal, fejlettebb 
szoftverekkel, valamint automatizmusok beépítésével, amely egyben az ügyfelek számára is 
gyorsabb ügyintézést jelent. A fejlesztés megteremti a lehetőséget a funkcionális feladatok 
kihelyezésére a területi léptékű, alsószintű államigazgatási egységekbe.  
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TÁJÉKOZTATÓ 
a demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt 

hatásairól 
 
I) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 22. § (3) bekezdés b.) és c.) pontja 

értelmében a költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtásakor az Országgyűlésnek 
tájékoztatásul be kell nyújtani: 

 
• a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeire és kiadásaira vonatkozó 4 évre, valamint 
• a demográfiai folyamatokra és azok hatásaira vonatkozó 50 évre szóló előrejelzést.  

 
Jelen tájékoztatás ezen törvényi kötelezettség teljesítése. 
 
II) Az Nyugdíjbiztosítási Alap  bevételeire és kiadásaira vonatkozó 4 éves kitekintés (lásd 1. 

számú táblázat) alapjául szolgáló  makrogazdasági paraméterek megegyeznek a benyújtott 
törvényjavaslat hátterét képező paraméterekkel. A kitekintő időszak minden évében 
 
1) a bevételeket érintően  

• a szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető részét vettük 
figyelembe, 

• a járulékfizetésnek nincs felső korlátja és mértéke továbbra is 10%, 
• a kata és a kiva által nyújtott kedvező adófizetési lehetőségek fennmaradnak, 
• a 2017-ben a biztosítotti nyugdíjjárulék terhére kiterjesztésre kerülő családi 

kedvezmény fennmarad, 
 

2) a kiadásokat érintően  
 

• az öregségi nyugdíjkorhatár továbbra is évente fél évvel emelkedik, így a 2017. 
évben az 1954 első félévében születettek, 2018-ban az 1954 második félévében 
születettek, 2019-ben az 1955-ben születettek, a 2020-ban az 1956 első félévében 
születettek, 2021-ben pedig az 1956 második félévében születettek nyugellátásra 
jogosultsága nyílik meg. 

• a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők továbbra is öregségi nyugellátást 
igényelhetnek az életkorukra való tekintet nélkül, 

• a nyugdíjemelés mértéke rendre a fogyasztói árindexnek megfelelő. 
 
III) A demográfiai prognózis (lásd 2. számú táblázat) a Központi Statisztikai Hivatal 

Népességtudományi Kutatóintézete legutóbbi, 2015-ös népesedési előrejelzésének 
alapváltozata alapján készült. 

 
 
Budapest, 2016. május …. 
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1. számú táblázat 

 

 
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeinek és kiadásainak várható alakulása 

 

  

 (Mrd Ft) 

  Előirányzat neve Bevételi és kiadási előirányzatok prognózisa 

    2017 2018 2019 2020 2021 

  Járulékbevételek és hozzájárulások 3112 3280,3 3438,6 3574,3 3723,8 

  Egyéb bevételek 6,8 7,1 7,3 7,6 7,8 

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEVÉTELEI ÖSSZESEN  3118,8 3287,4 3445,9 3581,9 3731,6 

  Nyugellátások 3101,5 3197,3 3301,6 3429,7 3562,7 
  Egyéb kiadások 17,3 90,1 144,3 152,2 168,9 

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KIADÁSAI ÖSSZESEN 3118,8 3287,4 3445,9 3581,9 3731,6 

              

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 

1314



2. számú táblázat 

50 éves demográfiai előrejelzés 
  

  

Népesség (ezer fő, év végén) 

Nyugdíjkorhatár 
felettiek aránya a 

népességhez 

Nyugdíjkorhatár 
felettiek aránya a 

munkaképes 
korúakhoz 

Összesen 

Ebből: 

munkaképes 
korúak* 

nyugdíj-
korhatár 
felettiek 

2010 9 986 6 397 2 020 20,2% 31,6% 

2011 9 932 6 327 2 056 20,7% 32,5% 

2012 9 885 6 265 2 090 21,1% 33,4% 

2013 9 837 6 197 2 123 21,6% 34,3% 

2014 9 789 6 189 2 089 21,3% 33,8% 

2015 9 740 6 176 2 056 21,1% 33,3% 

2016 9 690 6 087 2 102 21,7% 34,5% 

2017 9 641 6 063 2 082 21,6% 34,3% 

2018 9 591 6 040 2 063 21,5% 34,1% 

2019 9 542 5 944 2 114 22,2% 35,6% 

2020 9 493 5 929 2 085 22,0% 35,2% 

2021 9 445 5 918 2 056 21,8% 34,7% 

2022 9 395 5 858 2 079 22,1% 35,5% 

2023 9 345 5 802 2 097 22,4% 36,2% 

2024 9 296 5 754 2 111 22,7% 36,7% 

2025 9 246 5 706 2 122 23,0% 37,2% 

2026 9 196 5 659 2 129 23,2% 37,6% 

2027 9 147 5 617 2 129 23,3% 37,9% 

2028 9 097 5 576 2 132 23,4% 38,2% 

2029 9 047 5 535 2 135 23,6% 38,6% 

2030 8 998 5 496 2 140 23,8% 38,9% 

2031 8 949 5 457 2 148 24,0% 39,4% 

2032 8 901 5 408 2 167 24,3% 40,1% 

2033 8 854 5 355 2 190 24,7% 40,9% 

2034 8 808 5 304 2 212 25,1% 41,7% 

2035 8 763 5 255 2 234 25,5% 42,5% 

2036 8 720 5 209 2 253 25,8% 43,3% 

2037 8 679 5 163 2 275 26,2% 44,1% 

2038 8 638 5 114 2 298 26,6% 44,9% 

2039 8 598 5 042 2 344 27,3% 46,5% 

2040 8 558 4 962 2 396 28,0% 48,3% 

2041 8 519 4 888 2 442 28,7% 50,0% 

2042 8 481 4 820 2 481 29,3% 51,5% 
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2043 8 443 4 758 2 513 29,8% 52,8% 

2044 8 407 4 702 2 539 30,2% 54,0% 

2045 8 370 4 653 2 557 30,5% 54,9% 

2046 8 335 4 611 2 569 30,8% 55,7% 

2047 8 301 4 575 2 573 31,0% 56,2% 

2048 8 266 4 545 2 572 31,1% 56,6% 

2049 8 232 4 517 2 569 31,2% 56,9% 

2050 8 199 4 484 2 571 31,4% 57,3% 

2051 8 166 4 452 2 573 31,5% 57,8% 

2052 8 133 4 422 2 574 31,6% 58,2% 

2053 8 100 4 392 2 575 31,8% 58,6% 

2054 8 067 4 361 2 578 32,0% 59,1% 

2055 8 034 4 327 2 585 32,2% 59,7% 

2056 8 002 4 291 2 594 32,4% 60,5% 

2057 7 969 4 259 2 600 32,6% 61,1% 

2058 7 936 4 229 2 604 32,8% 61,6% 

2059 7 903 4 201 2 607 33,0% 62,1% 

2060 7 869 4 174 2 608 33,1% 62,5% 

*      A 16. életévüket betöltött, az öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem ért személyek száma 
Az előrejelzés a KSH-NKI 2015-ös népesség-előreszámításának alapváltozata alapján készült. 
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LXXII. Egészségbiztosítási Alap 
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I. Az Egészségbiztosítási Alap 2017. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők 

 

Az Egészségbiztosítási Alap 2017. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 
2 059 121,8 millió forint, kiadási főösszege 2 059 121,8 millió forint, a költségvetés 
egyenlege 0,0 millió forint. A költségvetési tervezés 6,8 százalékos bruttó bér- és 

keresettömeg növekedést, valamint 0,9 százalékos fogyasztói árnövekedést előrevetítő 

makrogazdasági paraméterek alapján történt, a 2016. évi várható teljesítési adatokból, mint 

bázisból kiindulva, a szükséges szerkezeti változások, valamint szintrehozások 

alkalmazásával. 

 

 

II. Az Egészségbiztosítási Alap 2017. évi bevételei 

 

Az Egészségbiztosítási Alap bevételi előirányzata 2 059 121,8 millió forint. 

 

1. Cím: Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 

1. Alcím: Szociális hozzájárulási adó Egészségbiztosítási Alapot 
megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék 

2. Alcím: Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 

 

A figyelembe vett makrogazdasági paraméterek és jogszabályi változások alapján a 2017. évi 

szociális hozzájárulási adó Egészségbiztosítási Alapot megillető része és munkáltatói 

egészségbiztosítási járulék 565 187,6 millió forint, a biztosítotti egészségbiztosítási 

járulékbevétel tervezett összege 738 482,7 millió forint, amelyek az összes bevétel 

63,3 százalékát teszik ki. A törvényjavaslat szerint a szociális hozzájárulási adó 20,50 

százaléka illeti meg az Egészségbiztosítási Alapot. A biztosított által fizetendő 

egészségbiztosítási járulék mértéke változatlanul 7 százalék, ezen belül a természetbeni 

egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék.  

 

3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások 

 

Az egyéb járulékok és hozzájárulások 2017. évi együttes összege 53 742,7 millió forint. Ezen 

előirányzaton belül meghatározó tétel a munkáltatói táppénz hozzájárulás 23 342,6 millió 

forintos előirányzata, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulék, amelynek tervezett 

összege 29 926,1 millió forint. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2017. 

január 1-jétől 7 110 forintra módosul.  

 

4. Alcím: Egészségügyi hozzájárulás 

 

Az egészségügyi hozzájárulás összege 2017. évben 170 277,8 millió forint, amely az összes 

bevétel 8,3 százalékát teszi ki.  
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5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság 

 

A késedelmi pótlék és bírság 2017. évi előirányzata 4 665,4 millió forint a 2016. évi várható 

teljesítési adatok figyelembe vételével.  

 

6. Alcím: Költségvetési hozzájárulások 

 

A költségvetési hozzájárulások alcím 2017. évre tervezett együttes összege 389 047,5 millió 

forint, a bevételek 18,9 százaléka. A bevétel döntő részét a járulék címen átvett pénzeszköz 

előirányzata adja, amelynek összege 368 745,2 millió forint. 

Az alcím tartalmazza még az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos 5 400,0 millió 

forint összegű költségvetési hozzájárulást, valamint a tervezett pénzeszköz-átvétel 

14 902,3 millió forint előirányzatát. 

 

7. Alcím: Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 

 

2017. évben az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím 

előirányzatainak együttes összege 137 283,3 millió forint, amely az összes bevétel 

6,7 százalékát teszi ki.  

Az alcím az alábbi bevételi előirányzatokat tartalmazza: 

−  terhesség-megszakítás egyéni térítési díja (525,0 millió forint); 

−  baleseti és egyéb kártérítési megtérítések (5 585,7 millió forint); 

−  kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek (1 192,8 millió forint); 

−  szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések (11 000,0 millió 

forint), amelyek a támogatás-volumen szerződésekből származó bevételek;  

−  folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói 

befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek (55 000,0 

millió forint), amelyek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben meghatározott 

befizetések. Az előirányzat meghatározásánál figyelembe vételre került a várható 

bevételi teljesítés; 

−  nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése jogcímcsoport együttes 

összegét (2 182,0 millió forint), amely tartalmazza az EU és nem EU tagállamokkal 

kapcsolatos elszámolásokból keletkező bevételeket (EGT tagállamokból és 

kétoldalú szerződés alapján más országokból érkező biztosítottak ellátása alapján 

benyújtott követelések megtérítése); 

−  egészségügyi szolgáltatók visszafizetése (450,0 millió forint); 

−  baleseti adó (29 012,8 millió forint); 

−  népegészségügyi termékadó (31 795,0 millió forint) ; 

−  dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (540,0 millió forint). 
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III. Az Egészségbiztosítási Alap 2017. évi kiadásai 

 

Az Egészségbiztosítási Alap kiadási előirányzata 2 059 121,8 millió forint, mely az alábbi 

tételeket tartalmazza: 

 

2. Alcím: Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 

 

Az Egészségbiztosítási Alap 2017. évre tervezett pénzbeli ellátásai összesen 596 478,0 millió 

forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 29,0 százaléka. A pénzbeli ellátások alcím 

tartalmazza : 

− a csecsemőgondozási díj, terhességi-gyermekágyi segély (49 815,9 millió forint), 

− a táppénz (91 899,8 millió forint), 

− az egyszeri segély (450,0 millió forint),  

− a kártérítési (774,4 millió forint) és baleseti (7 947,1 millió forint) járadék, 

− a gyermekgondozási díj (124 987,8 millió forint), és 

− a rokkantsági, rehabilitációs ellátások (320 603,0 millió forint)   

fedezetét. 

 

A pénzbeli ellátások tervszámainak kialakításánál a bruttó átlagkereset növekedése és a 

naturális mutatók várható változásai, illetve a „GYED Extra” költségvetési hatása került 

figyelembevételre.  

A rokkantsági, rehabilitációs ellátások előirányzatának tervezése a 2016. évi várható 

teljesítési adatain, valamint a 2017. évi ellátás emelés várható hatásán alapul. 

 

3. Alcím: Természetbeni ellátások 

 

Az Egészségbiztosítási Alap 2017. évi természetbeni ellátások alcím kiadásai 

összesen 1 441 126,4 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 70,0 százaléka. 

 

Gyógyító-megelőző ellátás 

 

A gyógyító-megelőző ellátás 2017. évi finanszírozására meghatározott keretösszeg 

1 039 759,9 millió forint, mely 57 400,0 millió forinttal több, mint a 2016. évi törvényi 

előirányzat összege.  

 

Alapellátás 

A háziorvosi ellátásban a teljesítménydíjazás alapját meghatározó indikátor 

(minőségbiztosítási) rendszer működését, az előző évhez hasonlóan 2017. évben is külön 

díjazás segíti. Az indikátorrendszer célja, hogy az egyes praxisok tevékenysége között 

szakmai alapon tegyen különbséget; értékeli a háziorvos prevenciós, szűrési és gondozási 
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tevékenységét, gyógyszerrendelési szokásainak egy részét, valamint "kapuőri" szerepének 

hatékony működését is vizsgálja. 

 

A háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása, a védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és 

ifjúságvédelem és a fogászati ellátás előirányzatai a 2016. évi megvalósult és tervezett (az 

alapellátás megújításának II. üteme előirányzatát érintő) átcsoportosításokat bázisba építve 

kerültek megállapításra. 

 

Az otthoni szakápolás fejlesztését 2017-ben 1 000,0 millió forint többletforrás biztosítja. 

 

Az alapellátás és népegészségügy fejlesztése előirányzaton 4 500,0 millió forint többletforrás 

áll rendelkezésre a 2017. évre.  

 

Célelőirányzatok 

A 2017. évi előirányzat 15 056,3 millió forint, amely az előző évi előirányzathoz viszonyítva 

csökkenést mutat az alábbiak miatt: 

- A méltányossági alapon történő térítésekből 3 000,0 millió forint  szerkezeti változásként az 

összevont szakellátásra került (így  a fennmaradó összeg 2 611,3 millió forint). 

 

- A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének, 

valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására 

szolgáló összeg 2017-ben 1 250,0 millió forint, amely 500,0 millió forinttal több, mint az 

előző évi keret. 

 

- Az egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetére szolgáló 53 486,9 millió forint, 

továbbá az egészségügyi dolgozók mozgóbér elemeinek támogatására biztosított 12 813,2 

millió forint a 2017. költségvetési évben beépül a járóbeteg- és fekvőbeteg szakellátás 

finanszírozásának rendszerébe. Az előbbi szerint összesen 66 300,1 millió forint került 

szerkezeti változásként átcsoportosításra az összevont szakellátásra a célelőirányzatok terhére. 

 

A jogcím a nyugdíj mellett tovább dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-

kiegészítésére 8 600,0 millió forintot, a fiatal szakorvosok támogatására 2 520,0 millió 

forintot tartalmaz. 

 

Szakellátás 

Az összevont szakellátás a jogcímcsoport feladataiban és összegszerűségében is kiemelkedő 

helyet foglal el. Az előirányzat tervezett összege 746 096,6 millió forint, amely a szerkezeti 

változások, szintrehozások, fejlesztések hatására 25 877,5 millió forint többletforrást tartalmaz a 

jogcímcsoporton belüli és a jogcímcsoportok közötti átcsoportosításokon túl.  

 

A jogcím 2 000 millió forintot tartalmaz a többletkapacitások finanszírozásával összefüggő és 

a gyógyító-megelőző ellátás céltartalék előirányzat terhére megvalósult 2016. évi 

átcsoportosítás bázisba építésével. 

 

A HBCS revízióval és bérbeépítéssel összefüggésben jelentkező kiadások fedezetére jövőre 

10 000,0 millió forint többletforrás áll rendelkezésre a fent hivatkozott, béremeléshez 

kapcsolódó előirányzatok átcsoportosításán túl.   

 

A 2016-os évben az uniós fejlesztésekkel összefüggésben, valamint a pályázat keretében 

befogadott többletkapacitások jövő évi szintrehozását együttesen 6 877,5 millió forint 

többletforrás biztosítja. A 2017. évben belépő és többletkapacitási igényt jelentő fejlesztések, 
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illetve egyéb többletkapacitások finanszírozásának fedezetét együttesen 2 000,0 millió forint 

szolgálja az alábbiak szerinti bontásban: 

 
millió forint 

Járóbeteg szakellátás 500,0 

Aktív fekvőbeteg szakellátás 1 000,0 

Krónikus fekvőbeteg szakellátás 500,0 

Összesen: 2 000,0 

 

 

Az összevont szakellátáson belül új finanszírozási elemként kerül elkülönítésre a nagyértékű 

gyógyszerfinanszírozás 70 000,0 millió forint összegű kerettel, melynek fedezete a speciális 

beszerzésű gyógyszerkiadás 17 000,0 millió forint összegű szerkezeti változásként történt 

átcsoportosításán  túl részben a speciális finanszírozású szakellátás, részben a méltányossági 

alapon történő térítések – Magyarországon a szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még 

be nem fogadott eljárások, az ultra ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek 

finanszírozására szolgáló – előirányzataiból került átcsoportosításra. Az előirányzat 2017. évi 

fejlesztési kerete 5 000,0 millió forint. 

 

Egyéb ellátások 

A betegszállítás, és orvosi rendelvényű halottszállítás, a mentés, továbbá a művesekezelés 

előirányzatai a 2016. évi értékkel megegyezően kerültek megállapításra. 

 

A kritikus gazdálkodási helyzetbe került egészségügyi szolgáltatók anyagi megsegítésére, a 

működési költségelőleg soron kamatmentesen, tárgyévi visszafizetési kötelezettség mellett 

nyújtható előlegként, az előző évhez hasonlóan 2 000,0 millió forint áll rendelkezésre.  

 

A laboratóriumi ellátás esetében a 2017. évi előirányzat növekedést mutat az előző évi 

előirányzathoz viszonyítva, szintrehozás és fejlesztési keret 522,5 millió forint. 

 

A gyógyító-megelőző ellátás céltartalék előirányzata 10 000,0 millió forint többletforrás 

biztosítása mellett, a jogcím terhére megvalósult 2016. évi - az összevont szakellátás és 

védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem előirányzatainál együttesen 2 480,0 

millió forint összegű bázisba épülő - átcsoportosításokat figyelembe véve 19 921,3 millió 

forintra növekedett. Az előirányzat a költségvetési törvény alapján év közben - kormányzati 

hatáskörben - a gyógyító-megelőző ellátásra használható fel. 

 
 

Gyógyszertámogatás 

 

A gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatainak együttes összege 313 000,0 millió 

forint. Ezen belül az egyes jogcímek előirányzata az alábbiak szerint alakul:  

  

- gyógyszertámogatás kiadásai:  247 000,0 millió forint  

- gyógyszertámogatási céltartalék:  66 000,0 millió forint   
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A gyógyszertámogatás kiadásai alakulásánál figyelemmel kell lenni a generikus programból 

várható további megtakarításokra, a felhasználás folyamatos emelkedésére és az elmúlt 

években befogadott készítmények forgalmára.  

A speciális beszerzésű gyógyszerkiadás tervezett összege szerkezeti változásként az összevont 

szakellátásra került átcsoportosításra.  

A gyógyszertámogatási céltartalék előirányzatának összege megegyezik a bevételi oldalon 

található gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései előirányzat összegével, mely 2017. 

évben 66 000,0 millió forint. 

 

Gyógyászati segédeszköz támogatás 

 

A gyógyászati segédeszközök támogatásának 2017. évi tervezett előirányzata 60 000,0 millió 

forint, amelynek jogcímenkénti bontása az alábbiak szerint alakul: 

− kötszertámogatás 7 000,0 millió forint, 

−  gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 200,0 millió forint, 

−  egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás  52 800,0 millió forint. 

 

Egyéb természetbeni ellátások 

 

A gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatás 2017. évi előirányzata 4 200,0 millió 

forint, az anyatej-ellátásra 200,0 millió forint áll rendelkezésre. A 2017. évi előirányzat a 

2016. évi várható teljesítés figyelembevételével került megállapításra.  

Az utazási költségtérítés 2017. évi előirányzata 5 468,5 millió forint a 2016. évi várható teljesítési 

adatok és a fogyasztói árindex figyelembe vételével. 

A nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások előirányzata 2017. 

évben összesen 14 698,0 millió forint. A jogcímek előirányzatai 2016. évi várható teljesítési 

adatok alapján kerültek megállapításra, az alábbiak szerint: 

− sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül (12 000,0 millió forint),  

− sürgősségi ellátás EGT-n kívül (234,0 millió forint),  

− külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése (100,0 millió forint),  

− külföldön történt speciális egészségügyi ellátások (224,0 millió forint), valamint 

− külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások 

(2 140,0 millió forint).  

 

A természetbeni ellátások céltartaléka 3 800,0 millió forint, amely a költségvetési törvény 

alapján év közben a gyógyító-megelőző ellátás, a gyógyszertámogatás, a gyógyászati 

segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire, valamint a külföldön tervezett 

egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre használható fel. 
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4. Alcím: Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 

 

2017. évre az egyéb kiadások együttes előirányzata 13 341,2 millió forint. Legjelentősebb 

tételek a gyógyszertárak juttatása 3 600,0 millió forint összegű, valamint gyógyszertárak 

szolgáltatási díja 4 500,0 millió forint összegű előirányzata. Ezen túlmenően a 

jogcímcsoportba tartozik még a kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (1 545,0 millió 

forint), a postaköltség (2 926,2 millió forint), az egyéb kiadások (760,0 millió forint), amely 

magában foglalja az orvosspecifikus vényekkel kapcsolatos kiadásokat is, valamint a 

gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése előirányzatát (10,0 millió 

forint). 

 

3. Cím: Vagyongazdálkodás  

 

Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 2017. évi bevételi előirányzata 

15,0 millió forint, kiadási előirányzata 12,0 millió forint.  

 

5. Cím: Egészségbiztosítási költségvetési szervek költségvetése 

 

A 2017. évi kiadási előirányzat 8 164,2 millió forint, míg a bevétel 419,8 millió forint, 

amelyet 7 744,4 millió forint összegű támogatás egészít ki. Az átlagos statisztikai állományi 

létszám 1131 fő. 

 

 

2017. évben működésre rendelkezésre álló erőforrások: 

     adatok millió forintban, egy tizedessel 

LXXII. Fejezet Kiadás Bevétel Támogatás 

 Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 8 164,2 419,8 7 744,4 1 131 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 0,0 0,0 0,0  

Központi kezelésű előirányzatok 0,0 0,0 0,0  
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              adatok millió forintban, egy tizedessel 

LXXII. Fejezet Kiadás Bevétel Támogatás 

 Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 8 828,1 424,6 8 403,5 1 241 

Változások jogcímenként:     

….intézménytől átvett/átadott 

feladat  
-913,9 -4,8 -909,1  

Fejezeti kezelésű előirányzatról 

átvett feladat  
- - -  

egyéb változások  - - -  

Többlet (jogcímenként) - - -  

      Dologi kiadások - - 250,0  

2017. évi javasolt előirányzat 8 164,2 419,8 7 744,4 1131 

 

1. Alcím: Központi hivatali szerv 

            adatok millió forintban, egy tizedessel 

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár 

2017. évi előirányzat 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám  
(fő) 

Központi Hivatali szerv     7 744,4 1 131 

Működési költségvetés   419,8     

      Személyi juttatások 4 670,5       

      Munkaadókat terhelő járulékok 

      és szociális hozzájárulási adó 1 169,9       

      Dologi kiadások 1 948,8       

      Egyéb működési célú kiadások 175,0       

Felhalmozási költségvetés         

      Beruházás 200,0       

 

Bevétel 

A saját bevételi előirányzat 2017. évi összege 419,8 millió forint. A legjelentősebb bevétel a 

törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 

társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a 

támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint az OEP 

részére a gyógyszer befogadási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakból adódik. 

Fentieken túl bevételi forrást jelentenek a működési bevételek (alkalmazottak térítése, 

oktatási, gépi adatfeldolgozás, egyéb bevételek), továbbá a korábban folyósított munkáltatói 

lakáskölcsönök visszatérülései. 
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Gazdaság- és költségvetés-politikai kitekintés 
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1. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZÉS 

A magyar gazdaság növekedésének szerkezete 2013 óta stabilabbnak és kiegyensúlyozottabbnak 

tekinthető, melyet több tényező is alátámaszt. Egyrészt fontos kiemelni, hogy míg 2013 előtt az 

export volt a magyar gazdaság motorja, addig az elmúlt két évben a belső kereslet is egyre 

markánsabban járul hozzá a bruttó hazai össztermék bővüléséhez. Másrészt az egyensúlyi mutatók 

is kedvezően alakulnak, vagyis a gazdasági teljesítmény javulása nem eladósodásból származik. A 

növekedés fenntarthatóságát tükrözi ugyanis, hogy a külkereskedelmi egyenleg meghaladta tavaly 

a 8 milliárd eurót, illetve hogy az államháztartás hiánya rendre tartósan, jóval a GDP 3% alatt 

alakul. 

1.1. A NÖVEKEDÉS ÖSSZETEVŐI 

Az Európai Bizottság a tavaszi előrejelzésében jelentősen felfelé módosította mind 2016, mind 2017 

tekintetében hazánk növekedési prognózisát. Jelenleg a szakértők 2,5%-os és 2,8%-os GDP-bővülést 

vetítenek előre Magyarországon, tehát a Kormány és a Bizottság hasonlóan ítéli meg a kilátásokat. A 

fő különbség a két makrogazdasági pálya mögött, hogy az Európai Bizottság 0,3 százalékponttal 

visszafogottabb GDP-prognózissal számol jövőre. Ennek hátterében az áll, hogy a szakértők egyelőre 

még nem tudták figyelembe venni a jelentés készítésekor a közelmúltban bejelentett kormányzati 

intézkedéseket, amelyeket a Konvergencia Program és a költségvetési kitekintő már tartalmaz. 

 
1. táblázat: Az Európai Bizottság és az NGM makrogazdasági előrejelzéseinek összehasonlítása 

 NGM Európai Bizottság 
 2016. évi KP 2016. tél 2016. tavasz 
növekedés %-ban 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

GDP 2,9 2,5 3,1 2,7 2,1 2,5 2,9 2,5 2,8 

Háztartások fogyasztási kiadása 3,1 3,9 3,7 3,0 3,2 2,5 3,0 3,2 3,0 

Közösségi fogyasztási kiadás 0,6 0,4 0,9 0,2 0,3 0,5 0,6 2,9 0,5 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás 1,9 -1,8 9,1 0,0 -2,0 3,6 1,9 -1,7 4,0 

Export (áruk és szolgáltatások) 8,4 6,7 6,3 8,5 6,2 6,4 8,4 6,2 6,4 

Import (áruk és szolgáltatások) 7,8 6,4 7,4 7,3 5,8 6,6 7,8 6,0 6,6 

Munkanélküliségi ráta 6,8 5,5 5,2 6,7 6,0 5,2 6,8 6,4 6,1 

Infláció -0,1 0,4 0,9 0,1 1,7 2,5 0,1 0,4 2,3 

Államháztartás egyenlege (GDP %-a) -2,0 -1,9 -2,4 -2,1 -2,0 -1,9 -2,0 -2,0 -2,0 

strukturális egyenleg -1,4 -2,1 -2,1 -2,2 -2,5 -2,2 -2,0 -2,9 -2,5 

Államadósság (GDP %-a) 75,3 74,5 73,6 75,8 74,3 72,4 75,3 74,3 73,0 

Magyarország kiegyensúlyozott gazdasági teljesítményt mutatott 2013 és 2015 között, a növekedés 

üteme tavaly 2,9%-ra gyorsult. E folyamatoknak köszönhetően az elmúlt években mind az Európai 

Unió átlagánál, mind Németországnál rendre kedvezőbb GDP-adatokat regisztráltak Magyarországon. 

Azaz hazánk ismét konvergált a fejlettebb régióhoz. Amellett, hogy a magyar gazdaság dinamikusan 

bővül, annak szerkezete egyúttal kiegyensúlyozottnak és fenntarthatónak is tekinthető, amit több 

tényező is alátámaszt. Egyrészt a legtöbb szektor kedvező és stabil teljesítményt produkál, azaz a 

növekedésből szinte minden ágazat egyaránt profitál. Másrészt az adatok nem párosultak a külső és a 

belső egyensúly megbomlásával, vagyis nem hitelfelvétel táplálta a magyar gazdaság felzárkózását.  
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A költségvetési kitekintő és a 2016. évi Konvergencia Program makrogazdasági pályája azonos. A 

Kormány várakozásai alapján idén 2,5%-kal, jövőre 3,1%-kal bővülhet a magyar gazdaság 

teljesítménye. A kilátásokat, azaz a belső és a külső kereslet alakulását negatív és pozitív tényezők 

egyaránt befolyásolják. Előbbiek között említhetjük egyrészt, hogy míg tavaly az előző, 2007-2013-as, 

illetve az új, 2014-től induló programozási időszak forrásai egyaránt felhasználhatók voltak, addig 

idén már csak az új ciklus támogatásai hívhatók le. Vagyis az uniós források ciklikussága 

következtében a beruházások idén elmaradhatnak a tavalyi szinttől. Másrészt a külső kereslet 

visszafogottabban alakulhat, ami többek között a kínai gazdaság lassulására, valamint az 

olajexportáló országokat övező fiskális és reálgazdasági nehézségekre vezethető vissza.  

A másik oldalról viszont kiemelendő, hogy bár tavaly a magyar GDP elérte a válság előtti szintet, a 

belső kereslet még nem zárkózott fel teljesen. Azaz mind a fogyasztás, mind a beruházás 

tekintetében élénkülést vetít előre, hogy létezik egyfajta helyreállási potenciál. Ezen túlmenően a 

kilátásokat fundamentális tényezők és fiskális ösztönzők is erősítik. Hosszabb távon serkentik ugyanis 

a keresletet többek között a továbbra is kedvező munkaerő-piaci trendek és a tartósan alacsony 

olajárak. Ezzel párhuzamosan, a növekedés támogatása érdekében hozott korábbi és közelmúltbeli 

kormányzati intézkedések, mint például az szja és a bankadó csökkentése, valamint az új 

lakásépítések ösztönzése, számottevő mértékben tompíthatják az EU-s transzferek ciklikusságából 

fakadó lassulást. 

A felsorolt pozitív és negatív tényezőket a Kormány aktuális makrogazdasági alappályája tartalmazza, 

ugyanakkor az előrejelzést további kockázati tényezők alakíthatják. Ezek közül két alternatív 

forgatókönyvet az 1. számú keretes írás ismertet. 

Összességében 2016-ban a növekedés üteme az EU-s transzferek természetes ciklikussága miatt 

enyhén elmaradhat a 2015-östől. Az egyszeri hatás kifutásával, 2017-től kezdve viszont a bruttó hazai 

össztermék volumene ismét 3% körül bővülhet, amit az elmúlt időszak tartósan magas GDP-adatai is 

alátámasztanak. Ez a stabil bővülés a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően várhatóan még a 

3%-os ütemet is felülmúlja az elkövetkező évek során. 

1. számú keretes írás: érzékenységvizsgálatok – pozitív és negatív forgatókönyvek 

A makrogazdasági pályát pozitív és negatív kockázati tényezők egyaránt övezik. Ezek közül két 

aktuális, alternatív forgatókönyv kiválasztására került sor. A pozitív szcenárió a fogyasztói és üzleti 

bizalom erősödésén, míg a negatív forgatókönyv a külső kereslet lassabb élénkülésén alapul. Az 

érzékenységvizsgálatok azt mutatják meg, hogy a sokkhatások következtében milyen mértékben 

térne el a főbb makrogazdasági változók szintje az alappályától. Az 1-2. ábra illusztrálja a 

Nemzetgazdasági Minisztérium DINAMO modelljével1 készült becsléseket. 

A pozitív szcenárió azon a feltételezésen alapul, hogy a kedvezőbb növekedési kilátások 

következtében a hitelezési aktivitás az alappályában becsültnél gyorsabban élénkülhet. A 

forgatókönyvben ezt a hatást az ragadja meg, hogy többek között a mérsékeltebb kockázati prémium 

és alacsonyabb kamatkörnyezet következtében a vállalati beruházások hosszú távú egyensúlyi szintje 

tartósan 2 százalékponttal emelkedik az előrejelzési horizonton. 

Az üzleti környezet javulásába vetett bizalom erősödésének következtében a vállalatok termelési 

tényezők iránti kereslete is megnő. Azaz a sokkhatás többletfoglalkoztatást és pótlólagos 

                                                 
1 A Dinamikus Nemzeti számlák Alapú Modell (DINAMO) leírása az alábbi linken érhető el: http://2010-
2014.kormany.hu/download/5/34/41000/Dinamo%20NGM%20El%C5%91rejelz%C3%A9si%20M%C3%B3dszertan.pdf 
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beruházásokat generál. A konjunkturális kilátások javulása érdemben emelkedő bérdinamikát is 

eredményez, ami a fogyasztás jelentős mértékű bővülését is maga után vonja. Következésképp, mind 

a háztartások, mind a vállalatok esetében a bizalom javulása az óvatossági motívumok enyhülésével 

és a megtakarításaik csökkenésével, és ezen keresztül a gazdasági szereplők kiadásainak növelésével 

párosul. Ugyan a belföldi felhasználás importvonzata pótlólagos behozatalt eredményez, a kiépült 

többletkapacitások hazánk kivitelének további erősödését is eredményezik. Az aggregált kereslet 

élénkülése ezen túlmenően egyfelől enyhe inflációs nyomást gerjeszt, másfelől viszont növekvő 

adóbevételekkel is párosul, javítva így a kormányzati szektor egyenlegét. 

1. ábra: A bizalom erősödése* 

 

 
 Forrás: NGM számítás a DINAMO modell alapján 

 *A diagramok a változók szintjének alappályához viszonyított százalékos eltérését mutatják be. A vízszintes 

tengely osztásai az éveket jelölik: az első osztás a 2015-ös, az utolsó a 2020-as évet reprezentálja. 

 

A negatív forgatókönyv tárgyát a külső kereslet vártnál lassabb élénkülése képezi, ugyanis a 

közelmúltbeli tapasztalatok alapján a külső konjunktúra alakulását negatív kilátások övezik. Egyrészt a 

kínai gazdaság lassulása Magyarország autóipari kitettségén keresztül hordoz kockázatokat. Másrészt 

az Egyesült Királyság kiválása az Európai Unióból az eurózóna lassulásához vezethet, illetve az uniós 

költségvetés bevételi oldalát is veszélyeztetné. Ezeken túlmenően, a geopolitikai feszültségek 

eszkalálódása is romló globális növekedési adatokat eredményezhet. Miután sokrétű és szerteágazó 

e faktorok hatásmechanizmusa, az érzékenységvizsgálat során csak a központi csatorna vizsgálatára 

került sor: a külső kereslet 2 százalékpontos átmeneti (egy évig tartó) romlásán alapul az alternatív 

forgatókönyv. 

A vártnál mérsékeltebben élénkülő külső konjunktúra következtében hazánk kivitelének növekedése 

is lassulna, amely a hazai termelési kapacitások vártnál visszafogottabb bővülését is eredményezné. 

Azaz a foglalkoztatás és a beruházások, és így az export dinamikája is elmaradna az alappályában 

feltételezettől. A sokkhatást érdemben tompítja ugyanakkor, hogy a kivitelnek magas az 

importtartalma, így a behozatal is alacsonyabb lenne az alappályához képest. A kereslet lassabb 

élénkülése az infláció mérséklődését, és ezzel párhuzamosan a versenyszféra béreinek enyhén 

mérsékeltebb bővülését vonná maga után. Összességében az államháztartás egyenlege is 

valamelyest romlana a külső kereslet gyengülésének következtében. 
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2. ábra: Külső környezet romlása* 

    

    

 Forrás: NGM számítás a DINAMO modell alapján 

 *A diagramok a változók szintjének alappályához viszonyított százalékos eltérését mutatják be. A vízszintes 

tengely osztásai az éveket jelölik: az első osztás a 2015-ös, az utolsó a 2020-as évet reprezentálja. 

 

 

1.1.1. KÜLGAZDASÁG 

Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése és a Kormány prognózisa közel azonos exportdinamikát 

mutat. Ez annak köszönhető, hogy az NGM külső kereslet előrejelzése szokásosan a Bizottság számain 

alapul. A kismértékű eltérés arra vezethető vissza, hogy a Bizottság megítélése szerint a külső 

kereslet némileg visszafogottabban alakul majd 2016-ban. 

 

 

A tavalyi kiemelkedő exportteljesítményt követően 2016 során továbbra is magas, 7% körüli 

növekedés prognosztizálható a kivitel tekintetében, amit az ipari export-rendelésállományok magas 

szintje is támogat. Magyarország számára egyre fontosabb a külső kitettségből származó kockázatok 

mérséklése, így a 2017. évtől induló új iparstratégia egyik célja az ország külkereskedelmének 

diverzifikálása. Ennek keretében kiépülő többletkapacitások további lendületet adnak majd a 

külkereskedelemnek, amelynek hatására várhatóan a járműipari termelés mellett a többi kiemelt 
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ágazat kivitele is dinamizálódhat. A szolgáltatások exportja a belső kereslet élénkülésével 

összhangban várhatóan továbbra is jelentősen bővül. 

Az elkövetkező években az import növekedésében meghatározó szerepet játszik az EU-s transzferek 

felhasználásának alakulása. Az uniós támogatások ciklikussága miatt ugyanis a belső kereslet 

importvonzata várhatóan mérsékeltebb lesz 2016-ban, ugyanakkor a transzferek 2017-től kezdődő 

felfutásával összhangban újra növekedésnek indul majd. Ennek eredményeként, valamint az olcsó 

kőolaj miatt kedvezően alakuló cserearány következtében a nettó export a tavalyi évet követően 

ismét erőteljesen járulhat hozzá a GDP növekedéséhez, mindazonáltal 2017-től gyengülhet a 

hozzájárulás mértéke. A fentiek tükrében a külkereskedelmi többlet 2016-ban számottevően tovább 

emelkedhet, túlszárnyalva a tavalyi évi rekordtöbbletet. 

1.1.2. BERUHÁZÁSOK 

Az elkövetkező időszak beruházásait illetően az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése és a Kormány 

makrogazdasági pályájában felvázolt 2016-os folyamatok között érdemi különbség nem mutatkozik. 

Mindazonáltal, 2017-ben a Kormány az EU-s források és az Otthonteremtési Program fokozottabb 

felfutásával számol, így erőteljesebb beruházási dinamikát vetít előre.  

 

2016-ban a beruházások alakulásához várhatóan a privát szektor fejlesztései fognak pozitívan 

hozzájárulni, miközben az EU-társfinanszírozással megvalósult állami projektek kifutása a 

költségvetés beruházásainak mérséklődésében tükröződik majd. Vélhetően a vállalatok és a 

háztartások élénkülő beruházási aktivitása nem tudja majd ellensúlyozni a költségvetés 

fejlesztéseinek ideiglenes megtorpanását, így 2016-ban átmenetileg negatív tartományba fordulhat a 

növekedési szám. Ezt követően viszont az uniós forrásfelhasználás felgyorsításának, valamint az 

Otthonteremtési Program felfutásának együttes hatásaként 2017-re és 2018-ra a beruházások 

erőteljes megugrása prognosztizálható, amelyhez mindhárom szektor egyaránt hozzájárul majd. Ezzel 

összhangban hazánk beruházási rátája előreláthatóan a teljes előrejelzési időszakon folyamatosan 

emelkedik és stabilan 20% felett alakul majd, amely azért is kedvező, mert a fejlesztések a 

kapacitások kiépülése után, a termelés beindulását követően is támogatják a gazdaság növekedését.  

A vállalati szektor elkövetkező időszakban várható élénkülését alátámasztják az elmúlt hónapokban 

bejelentett fejlesztések és a feldolgozóipari kapacitáskihasználtság tartósan magas szintje is. A 
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közeljövőben megvalósuló beruházások között olyan autóipari zászlóshajók fejlesztései is 

szerepelnek, mint például az Audi és a Mercedes, amelyek a beszállítói hálózatuk révén már eddig is 

jelentős beruházásokat vonzottak az országba. Emellett a kis- és középvállalkozások beruházási 

aktivitására továbbra is ösztönzően hat az alacsony hozamkörnyezet és a kedvező üzleti klíma, 

forráshoz jutásukat pedig az MNB hitelprogramja segíti. Az elkövetkező évek során elérhető, 

túlnyomóan gazdaságfejlesztésre felhasználható uniós forráskifizetések is támogatják majd a kkv-k 

fejlesztéseit.  

A háztartások beruházási kedvét illetően számottevő élénkülés várható az elkövetkező évek során, 

amelyhez több tényező is hozzájárul. Az erősödő keresletet a stabilan alacsony kamatkörnyezet és az 

emelkedő reáljövedelmek mellett a kiterjesztett Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) is 

kifejezetten segíti. A kínálati oldal és így az építőipar élénkülésében a 2016-2019-es évekre vonatkozó 

kedvezményes 5%-os lakásáfa játszik majd meghatározó szerepet. 

Az állami beruházások alakulását elsősorban az EU-s transzferek felhasználásának dinamikája 

befolyásolja az előrejelzési horizonton. Az elkövetkező évek során a 2014-2020-as költségvetési 

időszak keretei között 21,9 milliárd eurós támogatási összegben részesül Magyarország, ugyanakkor a 

prioritások jelentősen eltolódnak a gazdaságélénkítés irányába. Kiemelkedő mértékben emelkedik a 

foglalkoztatásra és a munkapiac fejlesztésére fordított támogatások aránya, míg a közlekedési 

projektek az előző időszakhoz viszonyítva kevésbé lesznek hangsúlyosak. 

1.1.3. FOGYASZTÁS 

Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése a háztartások fogyasztásának jelentős mértékű 

növekedésével számol 2016-2017-ben. A személyi jövedelemadó csökkentése mellett kiemeli a 

devizamentő intézkedések pozitív hatását, valamint előrevetíti az óvatossági motívumok enyhülését 

is. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a prognózis készítésekor még nem számolt az idén 

tavasszal hozott intézkedések, így a jövőre hatályba lépő adócsökkentések fogyasztást erősítő 

hatásaival. Ezeket figyelembe véve a Bizottság háztartások fogyasztására adott előrejelzése 

összhangban van a Kormány várakozásaival. 

A 2015-ben a fogyasztás 3,1%-kal bővült, összhangban a háztartások javuló jövedelmi helyzetével. Az 

idei évben tovább gyorsulhat a háztartások fogyasztásának dinamikája, melynek hátterében több 

tényező áll. Egyrészt, a munkaerő-piaci folyamatokkal párhuzamosan tovább javul a családok 

jövedelmi helyzete. Másrészt az alacsony inflációs környezet növeli a bérek reálértékét. Harmadrészt, 

a devizahitelek rendezésén túlmenően a Kormány további intézkedései is támogatják a fogyasztás 

élénkülését. A személyi jövedelemadó 1 százalékpontos csökkentésének köszönhetően 

összességében több mint 100 milliárd forint marad a háztartásoknál. Ezen túlmenően a 

kétgyermekes családi adókedvezmény fokozatos megemelése, egyes állami közszolgáltatások 

díjának, valamint bizonyos illetékeknek a mérséklése vagy eltörlése, illetve a sertés tőkehús általános 

forgalmi adójának 27%-ról 5%-ra történő csökkentése is serkentik a fogyasztást. 

Mindezek eredőjeként, valamint a tényadatokat is figyelembe véve 2016-ban a háztartások 

fogyasztási kiadása 3,9%-kal növekedhet. 
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Bár a fogyasztás 2006 óta nem látott mértékben növekedett a tavalyi évben, a bővülés üteme 

továbbra is elmaradt a reáljövedelmek emelkedésétől. Ennek hátterében az áll, hogy a lakosság 

fogyasztási döntéseiben továbbra is meghatározó szerepe van az óvatossági motívumnak. 

Ugyanakkor több tényező is az óvatossági motívumok enyhülésének irányába mutat. Egyrészt, a 

forintosítás, az elszámolás és a fair bankokról szóló törvény mérsékelte a családok külső kitettségét, 

az árfolyam ingadozásából fakadó kockázatot. Így a bizonytalanság mérséklődésén keresztül arra 

ösztönzi a háztartásokat, hogy növeljék fogyasztásukat. Emellett az elszámolás következtében a 

lakosság hátralévő tőketartozása és a törlesztőrészletek is csökkentek, amely magasabb jövedelmi 

pozíciót eredményez. Másrészt, a hitelezésben már megmutatkoztak az élénkülés jelei, mivel az új 

lakáscélú hitelszerződések volumene jelentősen emelkedett 2015-ben. Különösen kedvező, hogy a 

növekvő reálbérekkel és a csökkenő hitelkamatokkal összhangban az elkövetkező negyedévek során 

a lakáscélú hitelkereslet erősödése várható, amelyhez a Családi Otthonteremtési Kedvezmény is 

számottevően hozzájárul. 

2017-től az alapvető élelmiszerek, illetve az internet általános forgalmi adójának csökkentése is 

serkenti a fogyasztást. Az előrejelzési horizonton a lakossági fogyasztás további bővülése várható, 

amit az óvatossági motívumok enyhülésén túl az emelkedő reáljövedelmek, illetve a rekordmértékű 

foglalkoztatás egyaránt támogatnak.  

1.2. MUNKAERŐPIAC 

A Kormány makrogazdasági pályája az Európai Bizottság tavaszi előrejelzésével összhangban 

folytatódó foglalkoztatásbővülést vetít előre, ugyanakkor annak mértékét a Kormány 

erőteljesebbnek gondolja. A foglalkoztatási és az aktivitási ráta növekedése mellett mindkét 

előrejelzés csökkenő munkanélküliségi rátát jelez előre. 

A foglalkoztatás korábbi években megindult bővülése 2015-ben is folytatódott. Elsősorban a 

szolgáltató ágazatoknak köszönhető, hogy nemzetgazdasági szinten a foglalkoztatottak száma 2,7%-

kal növekedett, de az ipar is növelte foglalkoztatását. A kedvező folyamatoknak köszönhetően a 15-

64-es korcsoport foglalkoztatási rátája 63,9%-ra emelkedett. A közfoglalkoztatás a megelőző évnél 

lényegesen kisebb mértékben járult hozzá a növekedéshez. Ezzel összhangban a munkanélküliség 
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7. ábra: A kiskereskedelmi forgalom, 

reálkeresetek, illetve fogyasztási kiadás 

növekedése 

(éves alapon, százalék)

Kiskereskedelmi forgalom
Reálkeresetek
Fogyasztási kiadás Forrás: KSH, NGM számítás
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8. ábra: Háztartások fogyasztási, 

megtakarítási és beruházási rátája 

(a rendelkezésre álló jövedelem 
százalékában)

háztartások beruházási rátája

megtakarítási ráta, beruházások nélkül

fogyasztási ráta (jobb tengely)
Forrás: KSH, NGM számítás
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csökkenéséhez a versenyszféra növekvő munkakereslete járult hozzá legnagyobb mértékben, 

amelynek eredményeként az éves átlagos munkanélküliségi ráta 0,9 százalékpontos csökkenést 

követően 6,8%-ra süllyedt. 

  
1 Feltételezve, hogy közfoglalkoztatás hiányában a program keretében munkát vállalók fele munkanélküli, másik fele pedig inaktív státuszban lenne. 

A beindult kedvező munkaerő-piaci folyamatok várhatóan az előrejelzési horizonton is 

fennmaradnak, amelynek eredményeként tovább növekvő foglalkoztatás, valamint 6% alá csökkenő 

munkanélküliségi ráta prognosztizálható. A foglalkoztatottak számának emelkedése – a konjunktúra 

élénkülésével párhuzamosan – a versenyszektorban megnövekvő munkakereslet, valamint kisebb 

részben a bővülő közfoglalkoztatási programok hatására realizálódhat. A következő években a 

szakképzési rendszer átalakítása is hozzájárulhat a szakképzett, középfokú végzettséggel rendelkező 

munkavállalók iránti kereslet kielégítéséhez. 

A Kormány célja, hogy növelje a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra visszalépők 

arányát. Ennek érdekében a „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” program keretében a 

közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacra lépését elhelyezkedési juttatással támogatja a 

Kormány, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok pedig munkaerő-piaci információkat nyújtanak és 

munkaerő-közvetítést végeznek az optimális elhelyezkedés érdekében. A program segítségével akár 

20 ezer közfoglalkoztatott versenyszférában történő foglalkoztatása valósulhat meg. Az idei év 

elejétől elindult az álláskeresők kategorizálásának rendszere is (profiling) annak meghatározására, 

hogy kinek indokolt a közfoglalkoztatás lehetőségét felajánlani és mely esetekben indokolt a nyílt 

munkaerő-piaci elhelyezkedéshez segítséget nyújtani. 

A feszesebbé váló munkaerőpiac 2015-ben még nem fokozta érdemben a versenyszféra béreinek 

növekedési ütemét. Azonban a feszesebbé váló munkaerő-piaci kondíciók következtében a 

versenyszféra bérei a tavalyinál gyorsabb ütemben növekedhetnek idén, amit tompíthat az aktivitás 

növekedése következtében megjelenő munkaerő-kínálat. Az előrejelzési horizonton a versenyszféra 

bruttó átlagkereseteinek 4,6-5,0%-os bővülése prognosztizálható. A nettó bérek emelkedését 2016-

ban tovább segítheti, hogy az idei év elejétől a személyi jövedelemadó kulcsa 16-ról 15%-ra csökkent. 

A közszféra átlagos bérdinamikájára várhatóan kevésbé lesz hatással a közfoglalkoztatás bővülése, 

ugyanakkor a bejelentett életpályamodellek különösen 2017-ben jelentősen emelhetik a 

költségvetési szektor bérindexét. 
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9. ábra: Foglalkoztatásbővülés 

szektoronként

(előző év azonos negyedévéhez, ezer fő)

Belföld közfoglalkoztatottak nélkül
Közfoglalkoztatottak
Külföld
Összesen Forrás: KSH
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10. ábra: Munkanélküliségi ráta 

alakulása1

(szezonálisan igazított, százalék)

Munkanélküliségi ráta

Közfoglalkoztatottságtól szűrt munkanélküliségi ráta
Forrás: KSH, NGM számítás
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1.3. INFLÁCIÓS FOLYAMATOK 

A Kormány inflációs előrejelzése 2016 vonatkozásában teljes összhangban van az Európai 

Bizottságéval, 2017 tekintetében ugyanakkor lényeges eltérést tapasztalunk. E mögött leginkább az 

egyes élelmiszereket és szolgáltatásokat terhelő általános forgalmi adó csökkentésének figyelembe 

vétele állhat, amellyel a Bizottság még nem számolt előrejelzése készítésekor. Emellett az inflációs 

várakozások alacsony szintje, az alacsony nyersanyagárak más termékekbe való begyűrűződése, 

valamint a gazdaság ciklikus helyzete is alapvetően mérsékelt áremelkedés irányába hat.  

 

2014-hez hasonlóan a 2015-ös év egészét is rekord alacsony, nulla százalék körüli árdinamika 

jellemezte, főként az Európa-szerte tapasztalt alacsony inflációs környezet és az olajárak jelentős 

csökkenése következtében. Bár az infláció lényegében a Kormány várakozásaival összhangban 

alakult, az egyes hatásokat tekintve pozitív és negatív irányú meglepetések egyaránt történtek, 

amelyek közül a lefelé mutató tényezők 2016-ban is érvényesülnek. Az importált hatásokat tekintve a 

legjelentősebb az olajár további csökkenése, valamint hogy az euroövezetben az infláció historikusan 

alacsony szinten ragadt. A belföldi folyamatok szintén az alacsony árdinamika felé hatnak, amit 

támogat a sertéshús forgalmi adójának csökkentése is. Így összességében 2016-ban a megelőző 

évekhez hasonlóan nulla százalék körül alakulhat az infláció. 

2017-ben az alacsony energiaár bázisból való kikerülésével jelentősen gyorsul az árdinamika. Emellett 

bár az EKB monetáris lazításának hatása csak jelentős késéssel jelenik meg Magyarországon, 

összességében az Európából importált infláció is közelítheti a megszokott mértéket. A belföldi 

folyamatokat tekintve ugyanakkor jelentős hatást eredményez az alapvető élelmiszerek, valamint 

egyes szolgáltatások forgalmi-adójának csökkentése. Főként az áfa mérséklés miatt az infláció 2017-

ben is alacsony szinten maradhat. Ezt követően a külföldről érkező dezinfláció hatás kifutásával és a 

kibocsátási rés fokozatos záródásával párhuzamosan az infláció 2018 végére megközelítheti az MNB 

középtávú célját. Ugyanakkor az elmúlt évek folyamatai alapján kijelenthető, hogy egy mérsékeltebb 

inflációs környezet jellemzi a magyar gazdaságot, ami a várakozásokba beépülve megteremti a tartós 

árstabilitás feltételeit. 
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11. ábra: Az infláció felbontása

(hozzájárulás az év/év változáshoz, százalékpont)

Maginfláció Energia és feldolgozatlan élelmiszer

Szabályozott kör Általános fogyasztói árindex

Forrás: KSH, NGM számítás
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1.4. CIKLIKUS FOLYAMATOK 

Az NGM az Európai Bizottság pályájához hasonlóan a potenciális növekedés folyamatos gyorsulását 

feltételezi a javuló foglalkoztatottság, az erőteljes tőkefelhalmozás és a technológiai fejlődés 

eredményeként. A ciklikus pozíció megítélésében ugyanakkor némi eltérést tapasztalunk, amelynek 

hátterében az eltérő modellkeret, illetve az a tényező állhat, hogy a Kormány figyelembe veszi a külső 

egyensúlyi folyamatokat is. 

Az elmúlt évek kedvező adatai elvben a kibocsátási rés gyors záródását okozzák. Mivel azonban a 

nem várt mértékű bővülés mögött nagyrészt fundamentális tényezők húzódnak meg, a magyar 

gazdaság potenciális növekedése is jelentősen emelkedett ebben az időszakban. A Kormány aktív 

munkaerő-piaci politikája a strukturális munkanélküliség csökkenésén és az inaktív rétegek 

bevonásán keresztül hosszú távon is érdemben javíthatja a foglalkoztatást és a növekedési 

potenciált. Mindeközben a beruházások mértéke a folyamatosan érkező külföldi feldolgozóipari 

működőtőke, a historikusan alacsony kamatkörnyezet és az EU források gyorsított lehívásának 

eredményeként tovább emelkedhet. 

A munkaerő-piaci reformok keretében bevont, gyengébb képzettségű rétegek a hatékonyság 

átmeneti mérséklődését okozzák. Ugyanakkor hosszabb távon a korábban gazdaságilag inaktívak 

ismeretei a foglalkoztatásának és képzésének köszönhetően fokozatosan javulnak, amely 

termelékenységükben is megmutatkozik. A hatékonyság javulását elősegíti továbbá a globális 

értékláncokban való aktív részvétel és a gazdaság nyitottságából eredő versenykörnyezet is. Emellett 

az elmúlt években a technológia élvonalát képviselő külföldi feldolgozóipari vállalatok jelentős 

aktivitást mutattak Magyarországon. Ez egyrészt segíti a hazai beszállítók műszaki színvonalának 

fejlődését, másrészt javítja az oktatás színvonalát is, így idővel a gazdaság egészére pozitívan hat. 

 

1.5. KÜLSŐ EGYENSÚLY 

Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzésében, valamint a Kormány prognózisában hasonlóan ítéli meg 

a külső egyensúlyi folyamatok alakulását. A külfölddel szembeni finanszírozási képesség stabilan 

masszív többletet mutathat az elkövetkező években.  
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12. ábra A potenciális növekedés tényezői

(növekedési hozzájárulás, százalékpont)

Tőkeállomány Munkaórák Termelékenység Potenciális növekedés

Forrás: NGM számítás
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Magyarország külfölddel szembeni finanszírozási képessége 2015-ben elérte a GDP 8,8%-át, ami 

historikusan és nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő. Ennek hátterében egyrészt az áll, hogy 

a dinamikusan bővülő export következtében a külkereskedelem többlete évről évre nőtt, másrészt a 

csökkenő külső adósságnak köszönhetően mérséklődött a jövedelem kiáramlás, míg az Európai 

Unióból egyre erőteljesebbé vált a forrásbeáramlás.  

A magas finanszírozási képesség a külső adósság csökkenésével párosult az elmúlt években, 

köszönhetően az MNB önfinanszírozási programjának, valamint annak, hogy javuló fundamentumok 

és alacsony hozamkörnyezet jellemzi Magyarországot. Ennek eredményeként a 2014 végén mért 

85,2%-ról 2015 végére 75,6%-ra csökkent a nemzetgazdaság külfölddel szembeni GDP-arányos bruttó 

adóssága. 

Az elkövetkező időszakban a külkereskedelem élénküléséhez változatlanul hozzájárul a 

feldolgozóipar, valamint hosszú távon a Kormány iparstratégiája is. Ugyanakkor a fenti hatásokat 

ellensúlyozza, hogy 2016-tól már csak az aktuális uniós ciklus támogatásait hívhatja le Magyarország, 

ezért idén a tavalyinál visszafogottabb EU-transzferbeáramlás várható. Bár az elmúlt években 

végrehajtott strukturális reformok elősegítik az új programozási időszak forrásainak gyorsabb 

felhasználását, összességében a finanszírozási képesség idén átmenetileg mérséklődhet. 

A külfölddel szembeni finanszírozási képesség az elkövetkező években változatlanul magas szinten, a 

GDP 8%-a körül stabilizálódhat. A masszív többlet és a dinamikus gazdasági növekedés 

eredményeként erőteljesen csökkenhet a nemzetgazdaság külfölddel szembeni bruttó adóssága, a 

GDP 60%-a alá is süllyedhet, ami tovább mérsékli az ország sérülékenységét. 
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13. ábra: A külfölddel szembeni finanszírozási képesség 

alakulása

(a GDP százalékában négy negyedéves kumulált adatok)

Jövedelmek egyenlege EU transzf. nélkül Áruforgalom és szolgáltatás egyenleg

EU transzferek Tőkemérleg egyenlege EU transzf. nélkül

Külső finanszírozási képesség
Forrás: MNB, NGM számítás
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1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HELYZETE 

Az elkövetkező éveket tekintve a Kormány költségvetés-politikai prioritása továbbra is a 

GDP-arányos költségvetési hiány tartósan 3% alatti tartása, az államadósság fokozatosan 

csökkentése, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása, a foglalkoztatás bővítése, 

és a versenyképesség javítása. Ezen célkitűzések szem előtt tartásával a kitekintés az uniós 

módszertan szerinti hiány tekintetében 2018. évre 1,8%-os, 2019-re 1,5%-os, 2020-ra pedig 

1,2%-os GDP arányos hiánnyal számol. 

1.1. KÖLTSÉGVETÉSI FOLYAMATOK ALAKULÁSA 

A 2018-2020-as évekre vonatkozó költségvetési kitekintés a törvénytervezetet megalapozó 

makrogazdasági pályára épül.  

A számítások az alábbiak figyelembevételével készültek (feltételezve az ún. „változatlan 

költségvetési politika” forgatókönyvet, magyarán amely esetekben nincs a hatályos 

szabályozástól eltérő országgyűlési vagy kormányzati döntés, ott a kalkuláció a hatályos 

szabályozást, közpolitikai irányt veszi alapul): 

A társasági adónál egységes kulcs bevezetésével nem számol a kitekintés.  

A pénzügyi szervezetek különadójából a 2017. évivel azonos szintű bevétel várható a 

későbbi években is.  

Az áfa kiutalási-határidő rövidítése két lépésben 2017-ben és 2018-ban történik meg. Az 

éttermi étkezés áfakulcsa 2017-ben 27%-ról 18%-ra, majd 2018-ban 5%-ra csökken. 

A személyi jövedelemadó – technikai feltevésként – a teljes időhorizonton 15%. A 

számítások tartalmazzák a friss házasok adókedvezményének felfutását, továbbá a két 
gyermekesek kedvezményének 2018-2019. évi fokozatos emelését.  

A közmunkára fordított kiadások a 2017. évivel azonos szinten maradnak a „segély helyett 

munka” elvének megfelelően. A ma még foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő 

polgár közmunka révén való aktivizálásának lehetősége megjelenik a középtávú tervekben. 

Folytatódik a pedagógus és a rendvédelmi életpálya-modell ütemezett bevezetése és a 

2016. július elsejével kezdődő állami tisztviselői életpálya program felfutása is.  

A kitekintés számol a 2017. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, az egészségügyi, a 

kulturális, és a szociális ágazatnál dolgozók jelentős bérnövekedésével. A kutatók, illetve a 

felsőoktatásban és az állami köznevelési intézményekben a nevelési-oktatási munkát segítő, 

nem pedagógus végzettségű dolgozók számára is megjelenik többletforrás a számokban. 

2018-2020 között tovább folytatódik a Munkahelyvédelmi Akció, amelynek keretében a 

szociális hozzájárulási adó kedvezményeknél további létszámbővülést a kitekintés nem vesz 

figyelembe. 

A lakástámogatások esetében a családi otthonteremtési kedvezmény és az adó-
visszatérítési támogatás felfutása, valamint a Nemzeti Otthonteremtési Közösségek 

létrehozásával és a lakás-takarékpénztári támogatások bővülése szerepel a prognózisban. 

A családi pótlék esetében a születések számának alakulásában érvényesül a 

Népesedéspolitikai Akció hatása. 

A korhatár előtti ellátásoknál létszámfogyás várható, így megtakarítással lehet számolni, 

mivel az érintettek betöltik a nyugdíjkorhatárt, új belépők viszont már nem lesznek. 
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A nyugdíj kiadások és a jövedelempótló ellátások megőrzik reálértéküket, az inflációt követő 

mértékben emelkednek.  

Folytatódnak a Kormány által meghirdetett, hazai forrásból finanszírozott beruházások, így 

például a paksi atomerőmű beruházásának kivitelezése, a Liget-projekt, a kiemelt 
közútépítések, valamint a Modern Városok Program beruházásai. A közúthálózat 

fenntartása miatti többletek is beépültek a számításokba. 

A Honvédelmi Minisztérium költségvetése a GDP arányos finanszírozásra vonatkozó 

szabályok miatt nő. A többletben benne foglaltatnak a rendvédelmi életpálya felfutásával 
kapcsolatos kiadások is. 

Az állami vagyonhoz kapcsolódóan a tervek 2017-től nem tartalmaznak egyszeri 

bevételeket, valamint jelentősebb üzleti tranzakciókat. 

Az adósságszolgálati kiadásoknál az évről-évre kisebb deficit mellett a nettó kamatkiadás az 

időszak végére nominálisan is csökken az állampapírhozamok kedvező alakulása 

következtében. A nettó pénzforgalmi kamatkiadás a GDP arányában fokozatosan, a 2017. évi 

2,4%-os szintről 2020-ra 2,0%-ra mérséklődik. 

A 2017. évihez hasonló nagyságrendben állnak majd rendelkezésre a kitekintés időszakában 

is a központi tartalékok, az Országvédelmi Alap és az általános jellegű Rendkívüli 
kormányzati intézkedések tartaléka. A tartalékok rendszerét erősíti továbbra is a 

költségvetési fejezetenként megképzett stabilitási tartalék, amelynek felhasználása a 

Kormány döntése alapján csak az adott év utolsó negyedévében lehetséges. 

A számítások tartalmazzák az Adócsökkentési és fejlesztési alapot, amely az adó- és 

járulékterhek mérséklését célzó kormányzati intézkedések és fejlesztési célok forrásául 

szolgálhat. Amennyiben az alapot részben vagy egészben adócsökkentésre fordítja a 

Kormány, a mérlegben szereplőnél értelemszerűen dinamikusabban csökkenhet az 

újraelosztási ráta és az adócentralizáció. 

Az önkormányzati alrendszer hiánya 2017-ben tovább csökken, majd 2018-tól teljesen 

megszűnik. 

1.2. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELŐREJELZÉSÉVEL VALÓ ÖSSZEHASONLÍTÁS 

Az Európai Bizottság 2016. május 3-án megjelent tavaszi előrejelzésében 2017-re 2,0%-os 

európai uniós módszertan szerinti hiánnyal számol, míg a költségvetési törvényjavaslat 2,4%-

os hiánycélt tűzött ki. Az eltérés jelentős részben azzal magyarázható, hogy az előrejelzés 

lezárásáig még nem volt ismert a 2017. évi költségvetési törvényjavaslat, ezért az Európai 

Bizottság nem számolt a konvergencia programban és a benyújtott költségvetésben lévő új 

intézkedésekkel, prognózisát a „változatlan költségvetési politikára” vonatkozó feltevést 

alkalmazva készítette el.  

Az előrejelzési horizonton a bevételek erőteljes dinamikájának, a kedvező bázishatásnak, a 

kamatkiadások csökkenésének, valamint a 2016-ban várható jelentős nagyságú egyszeri 

bevételnek köszönhetően kitágul a költségvetési mozgástér. Az Európai Bizottság a nyugdíj 

és kamatkiadások csökkenését jelzi előre, ezt a megtakarítást ellentételezi az uniós 

forrásokhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás, a 2016. évi vagyonértékesítési bevételek 

kiesése, valamint a már elfogadott hiánynövelő döntések hatása. 

A bizottsági hiányprognózis a maastrichti adósságmutató 1,3 százalékpontos csökkenését 

teszi lehetővé. 
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Százalékban 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tény Előrejelzés Előrejelzés Előrejelzés Előrejelzés Előrejelzés

1. GDP növekedése,% 2,9 2,5 3,1 3,4 3,1 3,2

2. GDP értéke folyó áron  (milliárd forint) 33 712 35 194 37 279 39 617 41 906 44 293

3. GDP deflátor,% 1,8 1,8 2,7 2,8 2,6 2,5

4. Fogyasztói árindex változása (éves átlag) -0,1 0,4 0,9 2,4 3,0 3,0

5. Munkatermelékenység növekedési üteme 0,3 0,0 1,4 2,3 2,3 2,6

6. Bruttó bér-és keresettömeg 6,9 7,1 6,8 5,4 4,8 4,0

7. Beruházási hányad (a GDP %-ában) 21,3 20,4 21,3 22,4 22,9 23,1

8. Háztartások fogyasztása 2,6 3,2 3,0 2,3 2,2 2,2

 8/a. Ebből: háztartások fogyasztási kiadása 3,1 3,9 3,7 2,8 2,7 2,7

9. Közösségi fogyasztás 0,6 0,5 1,5 1,0 -1,5 -0,9

10. Bruttó állóeszköz-felhalmozás 1,9 -1,8 9,1 9,6 5,5 4,0

11. Belföldi felhasználás                      1,9 1,8 3,9 3,8 2,6 2,5

12. Termékek és szolgáltatások exportja 8,4 6,7 6,3 6,8 7,0 7,3

13. Termékek és szolgáltatások importja 7,8 6,4 7,4 7,6 7,0 7,1

14. Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró) 4,8 6,2 6,2 6,4 7,3 8,5

15. Folyó fizetési mérleg egyenlege (GDP százalékában) 4,4 5,5 5,2 5,0 5,4 6,0

16. Foglalkoztatottak számának növekedése, % 2,7 2,5 1,7 1,0 0,8 0,5

 16/a. Ebből: versenyszféra 3,0 2,2 2,0 1,3 1,0 0,7

 16/b. Ebből: közszféra 1,6 3,9 0,9 0,0 0,0 0,0

17. Bruttó átlagkereset növekedése, % 4,2 4,3 5,1 4,5 4,1 3,5

 17/a. Ebből: versenyszféra 3,9 4,8 5,0 4,9 4,6 4,5

 17/b. Ebből: közszféra 5,1 3,2 5,3 3,4 2,5 0,7

18. Nettó átlagkereset növekedése, % 4,2 5,6 5,1 4,5 4,1 3,5

 18/a. Ebből: versenyszféra 3,9 6,2 5,0 4,9 4,6 4,5

 18/b. Ebből: közszféra 5,1 4,5 5,3 3,4 2,5 0,7

19. HUF/EUR árfolyam, éves átlag 309,9 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0

20. HUF/USD árfolyam, éves átlag 279,5 282,8 282,8 282,8 282,8 282,8

21. Brent olajár (USD/hordó, éves átlag) 53,6 39,6 42,6 46,3 49,9 49,6

22. Jegybanki alapkamat (Reuters) 1,8 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9

A növekedés forrásai: százalékos változás, változatlan áron

Külső egyensúly 

A gazdasági fejlődés főbb jellemzői 

Technikai feltevések 

Foglalkoztatás és bérek
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AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS FŐBB JELLEMZŐI
(pénzforgalmi szemléletben)

milliárd forintban

2016. évi 
előirányzat

2017. évi 
előirányzat

2018. évi 
irányszám

2019. évi 
irányszám

2020. évi 
irányszám

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
1 Elsődleges bevételek 10 111,6 11 504,6 12 298,4 12 580,1 12 434,8
2 Elsődleges kiadások 9 893,0 11 797,3 12 331,5 11 812,6 11 685,1
3 Elsődleges egyenleg (1-2) 218,5 -292,7 -33,1 767,5 749,6

Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 0,6 -0,8 -0,1 1,8 1,7
4 Kamatbevételek 73,9 42,8 61,7 56,9 63,9
5 Kamatkiadások 1 048,1 955,1 983,3 984,8 970,6
6 Bevételek (1+4) 10 185,5 11 547,4 12 360,1 12 637,0 12 498,7
7 Kiadások (2+5) 10 941,1 12 752,4 13 314,9 12 797,3 12 655,7
8 Egyenleg (6-7) -755,6 -1 205,0 -954,8 -160,3 -157,1

Egyenleg a GDP %-ában -2,1 -3,2 -2,4 -0,4 -0,4
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Elsődleges bevételek 1 963,7 2 059,1 2 095,1 2 129,5 2 159,2
2 Elsődleges kiadások 1 963,7 2 059,1 2 095,1 2 129,5 2 159,2
3 Elsődleges egyenleg (1-2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4) 1 963,7 2 059,1 2 095,1 2 129,5 2 159,2
7 Kiadások (2+5) 1 963,7 2 059,1 2 095,1 2 129,5 2 159,2
8 Egyenleg (6-7) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Egyenleg a GDP %-ában 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Elsődleges bevételek 3 059,3 3 118,8 3 287,4 3 445,9 3 581,9
2 Elsődleges kiadások 3 059,3 3 118,8 3 287,4 3 445,9 3 581,9
3 Elsődleges egyenleg (1-2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4) 3 059,3 3 118,8 3 287,4 3 445,9 3 581,9
7 Kiadások (2+5) 3 059,3 3 118,8 3 287,4 3 445,9 3 581,9
8 Egyenleg (6-7) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Egyenleg a GDP %-ában 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK

1 Elsődleges bevételek 2 478,5 2 763,9 2 897,3 2 697,3 2 640,3
2 Elsődleges kiadások 2 510,4 2 793,8 2 907,4 2 706,7 2 647,1
3 Elsődleges egyenleg (1-2) -31,9 -29,9 -10,1 -9,3 -6,8

Elsődleges egyenleg a GDP %-ában -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0
4 Kamatbevételek 12,5 15,5 15,8 16,0 12,5
5 Kamatkiadások 5,6 5,6 5,7 6,7 5,7
6 Bevételek (1+4) 2 491,0 2 779,4 2 913,1 2 713,3 2 652,8
7 Kiadások (2+5) 2 516,0 2 799,4 2 913,1 2 713,3 2 652,8
8 Egyenleg (6-7) -25,0 -20,0 0,0 0,0 0,0

Egyenleg a GDP %-ában -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK

1 Elsődleges bevételek 591,9 649,6 678,8 712,6 738,9
2 Elsődleges kiadások 597,9 611,0 616,9 617,2 617,6
3 Elsődleges egyenleg (1-2) -6,0 38,6 61,9 95,4 121,3

Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4) 591,9 649,6 678,8 712,6 738,9
7 Kiadások (2+5) 597,9 611,0 616,9 617,2 617,6
8 Egyenleg (6-7) -6,0 38,6 61,9 95,4 121,3

Egyenleg a GDP %-ában 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3
ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖSSZESEN

1 Elsődleges bevételek 18 204,9 20 096,0 21 256,9 21 565,5 21 555,1
2 Elsődleges kiadások 18 024,4 20 380,0 21 238,3 20 711,8 20 690,9
3 Elsődleges egyenleg (1-2) 180,6 -284,0 18,6 853,6 864,2

Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 0,5 -0,8 0,0 2,0 2,0
4 Kamatbevételek 86,4 58,3 77,5 72,9 76,4
5 Kamatkiadások 1 053,6 960,7 989,0 991,4 976,3
6 Bevételek (1+4) 18 291,4 20 154,3 21 334,4 21 638,4 21 631,4
7 Kiadások (2+5) 19 078,0 21 340,7 22 227,3 21 703,2 21 667,2
8 Egyenleg (6-7) -786,6 -1 186,4 -892,9 -64,9 -35,7

Egyenleg a GDP %-ában -2,2 -3,2 -2,3 -0,2 -0,1
GDP 35 188 37 279 39 617 41 906 44 293

Megnevezés

1345



millió forintban

B E V É T E L E K
2016. évi 

előirányzat
2017. évi 

előirányzat
2018. évi 

irányszám
2019. évi 

irányszám
2020. évi 

irányszám
K I A D Á S O K

2016. évi 
előirányzat

2017. évi 
előirányzat

2018. évi 
irányszám

2019. évi 
irányszám

2020. évi 
irányszám

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Társasági adó és társas vállalkozások különadója 400 500,0 734 700,0 526 500,0 565 800,0 607 000,0 Helyközi személyszállítás támogatása 274 114,0 286 204,9 288 377,2 290 067,0 292 823,9
Hitelintézeti járadék 6 300,0 Egyéb vállalati támogatások 30 270,0 25 225,0 25 225,0 25 225,0 25 225,0

Pénzügyi szervezetek különadója 79 200,0 66 500,0 66 500,0 66 500,0 66 500,0 Összesen  304 384,0 311 429,9 313 602,2 315 292,0 318 048,9

Energiaellátók jövedelemadója 41 300,0 55 500,0 61 700,0 65 100,0 68 800,0 KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 69 861,0 70 140,4 70 771,7 72 470,2 74 644,3

Cégautóadó 27 700,0 27 600,0 26 600,0 25 600,0 24 600,0 SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS 104 000,0 104 000,0 104 000,0 104 000,0 104 000,0

Bányajáradék 31 500,0 30 000,0 33 000,0 38 000,0 40 000,0 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 104 000,0 211 300,0 219 600,0 228 600,0 219 000,0

Játékadó 41 200,0 30 800,0 30 800,0 30 800,0 30 800,0 NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP

Energia adó 16 700,0 18 600,0 19 200,0 19 800,0 20 500,0 Családi támogatások 414 965,0 413 856,6 413 816,0 414 462,5 415 791,9

Környezetterhelési díj 5 300,0 5 300,0 5 000,0 4 700,0 4 400,0 Korhatár alatti ellátások 112 917,8 95 932,3 90 682,8 87 985,1 86 289,5

Egyszerűsített vállalkozói adó 75 200,0 80 600,0 78 700,0 76 600,0 74 500,0 Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 133 128,0 124 037,6 111 689,3 99 777,4 100 013,7

Kisvállalati adó 13 800,0 13 500,0 14 500,0 15 500,0 16 100,0 Különféle jogcímen adott térítések 23 037,2 23 652,9 23 698,8 23 753,1 23 809,0

Kiasadózok tételes adója 70 100,0 75 500,0 79 400,0 80 100,0 80 800,0 Összesen  684 048,0 657 479,4 639 886,9 625 978,1 625 904,1

Közműadó 52 200,0 52 200,0 52 200,0 52 200,0 52 200,0 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

Reklámadó 10 900,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 Költségvetési szervek kiadásai 3 472 334,1 3 981 342,3 4 038 417,3 4 062 411,4 4 139 265,8

Egyéb központosított bevételek 369 423,3 389 536,8 395 789,8 399 742,1 405 848,0 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 1 369 666,7 2 007 156,5 2 014 963,7 2 007 364,7 2 039 526,1

Egyéb befizetések 26 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 Uniós programokból támogatott kiadások 1 432 021,4 2 239 161,5 2 614 109,8 1 590 571,6 985 344,2

Összesen     1 267 323,3 1 616 036,8 1 425 589,8 1 476 142,1 1 527 748,0 Összesen  6 274 022,2 8 227 660,3 8 667 490,8 7 660 347,7 7 164 136,1

FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 3 809,8 3 809,8 3 809,8 3 809,8 3 809,8

Általános forgalmi adó 3 351 850,0 3 531 100,0 3 761 000,0 4 071 500,0 4 273 800,0 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK TÁMOGATÁSA 409 567,6 383 647,5 332 190,1 302 631,9 266 945,7

Jövedéki adó 952 200,0 1 029 500,0 1 066 100,0 1 079 900,0 1 105 000,0 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA 662 041,7 668 384,2 670 098,6 664 511,6 669 218,6
Regisztrációs adó 20 700,0 23 200,0 23 700,0 24 200,0 24 700,0 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA 224 994,1 31 884,2 30 061,9 30 230,7 30 401,5

Pénzügyi tranzakciós illeték 200 900,0 205 700,0 207 900,0 210 000,0 212 000,0 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK 12 644,1 8 671,5 7 558,0 7 369,2 7 184,6

Távközlési adó 56 000,0 54 400,0 54 200,0 54 000,0 53 800,0 ADÓSSÁGSZOLGÁLATI JÁRULÉKOS KIADÁSOK 31 536,7 47 344,2 48 149,2 44 876,9 48 411,0

Biztosítási adó 30 000,0 31 500,0 32 600,0 33 600,0 34 700,0 EGYÉB KIADÁSOK 27 452,1 35 666,7 29 478,7 30 658,7 31 258,7

Összesen     4 611 650,0 4 875 400,0 5 145 500,0 5 473 200,0 5 704 000,0 RENDKÍVÜLI KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK 100 000,0 110 000,0 100 000,0 120 000,0 120 000,0

LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI CÉLTARTALÉK 161 425,5 205 200,0 285 087,2 348 678,1 353 878,1

Brutto személyi jövedelemadó bevétel 1 658 400,0 1 787 400,0 1 887 300,0 1 967 000,0 2 049 900,0 ORSZÁGVÉDELMI/ADÓCSÖKKENTÉSI és FEJLESZTÉSI ALAP 70 000,0 60 000,0 120 000,0 120 000,0 350 000,0

Magánszemélyek 75%-os különadója 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 3 721,5 3 285,8 2 875,8 2 492,1 2 102,9

Adóbefizetések 2 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 KEZESSÉGÉRVÉNYESÍTÉS 27 631,1 31 599,3 23 000,0 23 000,0 24 000,0

Illeték befizetések 121 700,0 147 200,0 153 200,0 159 200,0 165 200,0 ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 303 044,6 308 774,4 338 643,3 769 679,9 922 069,7

Gépjárműadó 45 500,0 43 500,0 43 300,0 42 800,0 42 300,0 HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 314 849,0 317 044,8 325 222,4 337 953,7 350 127,6

Összesen     1 828 500,0 1 987 000,0 2 092 700,0 2 177 900,0 2 266 300,0 KIADÁSOK  ÖSSZESEN 9 893 033,0 11 797 322,4 12 331 526,6 11 812 580,6 11 685 141,6

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS SZAKMAI  FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ADÓSSÁGSZOLGÁLATI KAMATKIADÁSOK 1 048 094,8 955 062,7 983 336,5 984 757,4 970 578,7
Költségvetési szervek bevételei 1 191 476,6 1 224 267,8 1 264 267,8 1 264 267,8 1 264 267,8           KIADÁSI FŐÖSSZEG 10 941 127,8 12 752 385,1 13 314 863,1 12 797 338,0 12 655 720,3

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei 17 310,3 13 828,2 13 828,2 13 828,2 13 828,2

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása 889 665,6 1 545 165,9 2 022 271,1 1 725 906,2 1 207 660,6

Összesen     2 098 452,5 2 783 261,9 3 300 367,1 3 004 002,2 2 485 756,6

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK 25 559,9 57 339,9 57 339,9 57 339,9 57 339,9

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK BEFIZETÉSE 72 643,4 126 671,1 134 332,5

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE 8 004,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSE 17 000,0 17 000,0 17 000,0 17 000,0 17 000,0

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 242,9 39,9 39,9 39,9 39,9

ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 231 183,4 110 874,4 99 202,0 98 493,6 92 316,9

EGYÉB BEVÉTELEK 7 841,0 7 870,0 8 367,0 8 967,0 8 967,0

UNIÓS TÁMOGATÁSOK UTÓLAGOS MEGTÉRÜLÉSE 5 057,5 30 850,0 60 000,0 120 000,0 120 000,0

VÁM ÉS CUKORILLETÉK KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE 10 768,3 11 971,8 12 672,1 13 372,1 13 972,1

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 10 111 582,8 11 504 644,7 12 298 421,2 12 580 127,9 12 434 772,9
ELSŐDLEGES EGYENLEG 218 549,8 -292 677,7 -33 105,4 767 547,3 749 631,3
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 0,6% -0,8% -0,1% 1,8% 1,7%

KAMATBEVÉTELEK 73 917,0 42 767,5 61 667,0 56 908,0 63 880,0
          BEVÉTELI FŐÖSSZEG 10 185 499,8 11 547 412,2 12 360 088,2 12 637 035,9 12 498 652,9
          KIADÁSI  FŐÖSSZEG 10 941 127,8 12 752 385,1 13 314 863,1 12 797 338,0 12 655 720,3
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE -755 628,0 -1 204 972,9 -954 774,9 -160 302,1 -157 067,4

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ és JÁRULÉKOK 3 030 534,0 3 084 500,6 3 251 285,7 3 408 129,6 3 542 604,1

NYUGDÍJAK 3 041 682,8 3 101 532,0 3 197 301,7 3 301 613,5 3 429 695,6

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ és JÁRULÉKOK 1 199 243,8 1 303 670,3 1 383 330,2 1 437 624,6 1 492 707,4

EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS 164 190,1 170 277,8 174 124,8 179 281,3 184 646,8

GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁS 982 359,9 1 039 759,9 1 051 760,0 1 060 560,0 1 067 673,4

GYÓGYSZERTÁMOGATÁS 305 100,0 313 000,0 314 000,0 315 000,0 316 000,0

ELKÜLÖNÍTETT PÉNZALAPOK EGYENLEGE -6 006,5 38 615,8 61 888,4 95 430,5 121 339,3

SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ és JÁRULÉKOK 150 476,4 383 341,5 404 041,9 423 436,0 440 373,4

PASSZÍV ELLÁTÁSOK 47 000,0 47 000,0 47 000,0 47 000,0 47 000,0

START MUNKAPROGRAM 340 000,0 325 000,0 325 000,0 325 000,0 325 000,0

KÖPONTI ALRENDSZER EGYENLEGE -761 634,5 -1 166 357,1 -892 886,5 -64 871,6 -35 728,1

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYENLEGE -25 000,0 -20 000,0 0,0 0,0 0,0

ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENLEGE -786 634,5 -1 186 357,1 -892 886,5 -64 871,6 -35 728,1

ESA HÍD 82 106,6 291 844,8 177 098,5 -579 012,9 -493 362,8

KORMÁNYZATI SZEKTOR ESA EGYENLEGE -704 527,9 -894 512,3 -715 788,0 -643 884,5 -529 090,9

KORMÁNYZATI SZEKTOR ESA EGYENLEGE a GDP %-ában -2,0% -2,4% -1,8% -1,5% -1,2%

GDP milliárd forintban 35 188 37 279 39 617 41 906 44 293

Az államháztartás mérlege (2016-2020)
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A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli 

feladatok a 2017. évi költségvetési törvényjavaslatban 
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millió Ft-ban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése
Finanszírozott feladat megnevezése*

2017. évi tervezett 
kiadás

4/4/2

A Kárpát-medencei Magyar 
Képviselők Fóruma, Magyar 
Nemzeti Közösségek Európai 
Érdekképviseletéért Alapítvány 
támogatása

Az Alapítványt a közvélemény magyar nemzeti 
közösségi kérdésekkel kapcsolatos ismeretei 
elmélyítése, a nemzeti közösségek jogainak európai 
politikai kultúrán belüli kiterjesztésének támogatása 
és a nemzeti közösségeknek az európai folyamatokba 
történő bekapcsolódásának elősegítése érdekében 
hozták létre. Az Alapítvány e célok megvalósítása 
érdekében állandó brüsszeli irodát működtet.

80,0   

80,0 

30/3/1
Nemzetpolitikai tevékenység 
támogatása

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 6 666,4   

30/1/47
Határon Átnyúló Kezdeményezések 
Közép-európai Segítő Szolgálata

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

70,0   

30/1/50
Határontúli műemlék-felújítási 
program

A határon túli magyar vonatkozású épített kulturális 
örökség értékeinek feltárását, megóvását, 
megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 
1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján 
támogatás kerül biztosításra a határon túli épített 
örökség megóvása céljára

200,0   

30/1/81
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 
Kárpátalja fejlesztési feladatok

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 
fejlesztési feladatok támogatása

500,0   

7 436,4 

20/3/4 
Határon átnyúló agrár- és 
környezetvédelmi feladatok 
támogatása

100,0   

100,0 

20/32/34
Határ menti közúti fejlesztések 
előkészítése

1 000,0   

1 000,0 

7/2/13
Határmenti gazdaságfejlesztési
vajdasági programok támogatása

Határmenti gazdaságfejlesztési programok 7 600,0   

7/2/14
Kárpátaljai gazdaságfejlesztési
stratégia támogatása

Határmenti gazdaságfejlesztési programok 5 200,0   

7/2/15

A horvátországi magyarok
demokratikus közössége vidék- és
gazdaságfejlesztési stratégia
támogatása

Határmenti gazdaságfejlesztési programok 500,0   

7/2/16
Muravidéki gazdaságfejlesztési
stratégia támogatása

Határmenti gazdaságfejlesztési programok 500,0   

7/2/17
Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia
támogatása

Határmenti gazdaságfejlesztési programok 1 000,0   

7/2/18
Felvidéki gazdaságfejlesztési
stratégia támogatása

Határmenti gazdaságfejlesztési programok 1 000,0   

15 800,0 

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a 2017. évi költségvetési törvényjavaslatban

I. fejezet összesen

XI. fejezet összesen

XVII. fejezet összesen

XII. fejezet összesen

XVIII. fejezet összesen

I. Országgyűlés 

XI. Miniszterelnökség           

XII. Földművelésügyi Minisztérium          

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium                    

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium           
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millió Ft-ban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése
Finanszírozott feladat megnevezése*

2017. évi tervezett 
kiadás

20/4/5 Nemzeti Tehetség Program

A pályázatok egy része a határon túli magyar
tehetségeket segítő programok támogatására, illetve a
magyarországi és határon túli intézmények közti
együttműködés elősegítésére irányul

részben, előre nem 
tervezhető

20/4/12 Erzsébet  Program támogatása
Az Erzsébet Program keretében kialakított erdélyi
táborhely és kapcsolódó eszközállomány, továbbá
táborhely és építési telek megvásárlása Kárpátalján 

430,0   

20/5/18/1
Határon túli felsőoktatási feladatok 
támogatása

A kisebbségben élő magyar értelmiség létszámának
megtartása, növelése, szellemi fejlődésének
előmozdítása, amely részben a határon túli magyar
felsőoktatás minőségorientált fejlesztésével, a határon
túli magyar szervezetekkel való kapcsolattartással, az
e tevékenységekben hatékonyan résztvevő szervezetek
támogatásával valósítható meg. A külhoni magyar
közösségek identitását, megmaradását garantáló
magyar anyanyelv és kultúra megtartása érdekében a
határon túli magyar tannyelvű felsőoktatás értékeit
megőrző, és minőségét fejlesztő támogatások
biztosítása

801,4   

20/5/18/2 
Határon túli kulturális feladatok
támogatása

97,5   

20/5/18/4
Határon túli köznevelési feladatok
támogatása

236,6   

20/11/5

Kiemelt és/vagy közösségi
nemzetközi és hazai kulturális
fesztiválok és események
támogatása

Kulturális fesztiválok támogatása
részben, előre nem 

tervezhető

20/13/5 
Előadó-művészeti törvény
végrehajtásából adódó feladatok
(működési és művészeti pályázatok)

Színházak és néptáncegyüttesek programtámogatása
részben, előre nem 

tervezhető

20/15/3/3 
Báthory István Magyar-Litván
Együttműködési Alap

Az Alap célja a 13 és 30 év közötti magyar és litván
fiatalok közötti baráti együttműködés támogatása
ifjúsági együttműködési programok, információs
programok, valamint ifjúsági és módszertani
találkozók által

3,0   

20/15/3/4
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosíthat a gyermekek és
fiatalok közösségeit és ifjúsági civil szervezeteket
célzó fejlesztő tevékenységekhez, az ifjúsággal
foglalkozó szakemberek képzéséhez, gyermekek és
fiatalok táborainak megvalósításához és a határon túli
ifjúsági szervezetek programjainak támogatásához

részben, előre nem 
tervezhető

20/22/2  
Egészségügyi ellátási és fejlesztési
feladatok

Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának
támogatása

100,0   

20/30/23/2 
Kulturális társadalmi, civil
szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása

Működési támogatás
részben, előre nem 

tervezhető

20/30/23/6  Rákóczi Szövetség támogatása Működési támogatás 50,0   

20/54 Nemzeti Együttműködési Alap

A Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint civil 
szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és 
határon túli rendezvények támogatására 
Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet 
(főpályázó) és egy határon túli (társpályázó) számára 
együttesen is nyújtható a Nemzeti Együttműködési 
Alap terhére kifizetés

256,4   

20/55/5/4

Külhonban szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek támogatása – 
Határon túli egyház és annak belső 
egyházi jogi személye

420,0   

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma             
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millió Ft-ban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése
Finanszírozott feladat megnevezése*

2017. évi tervezett 
kiadás

20/55/7
Egyházi épített örökség védelme és 
egyéb beruházások

Egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok 
állagmegóvási, felújítási, valamint egyházi 
fenntartású, hitéleti, illetve közfeladatokat ellátó 
intézmények beruházási feladatainak és egyéb 
kapcsolódó fejlesztések megvalósításának támogatása

145,0   

20/55/9 
Egyházi közösségi célú programok 
és beruházások támogatása

Közösségépítést szolgáló egyházi rendezvények, 
valamint kulturális, oktatási és vallásturisztikai 
projektek és kapcsolódó beruházások támogatása

65,0   

20/55/13
Határon túli egyházi intézmények 
fejlesztésének támogatása

300,0   

2 904,9 

20/1/4
A Magyar Foundation of North 
America támogatása

612,4

612,4 

6/2
Határon túli magyar tudósok és 
tudományos szervezetek támogatása

56,6   

56,6 

1/1
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok

Határon túli és nemzetközi feladatok 33,3   

4/2
Magyar Művészetek Háza 
programok

Határon túli művészeti szakmai programok 
támogatása

19,0   

4/3
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi tagdíjak

Nemzetközi programok támogatása 15,0   

4/7 Pályázati alapok

Határon túli kulturális értékek védelmének és 
gyarapításának, a művészeti és történeti hagyományok 
megőrzésének, a magas színvonalú művészi 
alkotómunka feltételeinek megerősítő támogatása 

20,0   

87,3 

4 Nemzetpolitikai célú támogatások

Oktatás-nevelési támogatások, a nemzeti jelentőségű
intézmények, valamint az erdélyi nemzeti jelentőségű
programok keretében szakmai és kulturális
intézmények támogatása, kulturális, oktatási,
szociális, ifjúságsegítő és egyházi intézmények
támogatása

19 822,5   

8 Magyarság Háza program 216,0   
20 038,5 

48 116,1 
*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását szolgálja, elegendő az adott előirányzat 
megnevezését beírni.

LXV. fejezet összesen

MINDÖSSZESEN

XXXIV. Magyar Művészeti  Akadémia                                      

LXV. Bethlen Gábor Alap

XX. fejezet összesen

XXI. fejezet összesen

XXXIII. fejezet összesen

XXXIV. fejezet összesen

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia                                   

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
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A költségvetési kiadások és bevételek szemléltetése  
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A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK SZEMLÉLTETÉSE 

 

A következő két diagram a központi kormányzat 2017. évi tervezett kiadásait és bevételeit hivatott szemléletesen és könnyen áttekinthetően bemutatni, célul 

tűzve az állampolgárok átfogó tájékoztatását arról, hogy az állam adóforintjaikat milyen közkiadások ellátására és milyen arányban hasznosítja, illetve a 

polgároktól és a gazdasági szereplőktől érkező adóbevételek milyen szerkezetben teljesülnek. 

A központi alrendszer 2017. évre tervezett összes konszolidált pénzforgalmi kiadása 15,4 ezer milliárd forint, amelynek főbb funkciók szerinti megoszlása a 

következő: 

 

20,1%

11,1%

10,5%

9,6%
9,4%

9,0%

7,1%

6,6%

5,0%

2,3%
2,1%

2,0%

1,4%
0,8% 0,8% 0,8%

1,4%

Nyugellátások

Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások (nyugellátások nélkül)

Oktatási tevékenységek és szolgáltatások

Általános közösségi szolgáltatások (Pl: törvényhozó és végrehajtó szervek, pénzügyi és
költségvetési tevékenységek és szolgáltatások, külügyek, alapkutatás)
Egészségügy

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

Államadósság-kezelés

Rendvédelem és közbiztonság

Mező-, erdő- , hal- és vadgazdálkodás

Kulturális tevékenységek és szolgáltatások, műsorszórási és kiadói tevékenységek és
szolgáltatások, egyéb közösségi és kulturásis tevékenységek
Védelem

Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

Környezetvédelem

Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok, Bányászat és ipar

Egyéb tételek (tartalékok)
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A központi alrendszer 2017. évre tervezett adóbevételei együttesen 13,4 ezer milliárd forintot tesznek ki, ezek főbb típusok szerinti megoszlása a következő: 

 

A központi költségvetés -1166,4 milliárd forintos egyenlege természetesen a kormányzat további bevételeinek (pl. költségvetési szervek saját bevételei) 

figyelembevételével alakult ki. 
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