
 

A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi 
működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását 
segítő szervezetek költségvetését tartalmazza. 
 
A fejezethez egy "fejezeti" jogosítvánnyal rendelkező intézménycsoport tartozik. A 
fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 
alá besorolt költségvetési intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a 
miniszter, a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím tekintetében a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter. 
 
A X. Miniszterelnökség fejezet költségvetésének összetétele – a kormányzati 
feladatellátásban történt változás miatt – jelentősen módosult az előző évihez képest.  
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 
módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény alapján a közigazgatási informatikával 
kapcsolatos feladatok ellátása átkerült a Miniszterelnöki Hivatalhoz a Nemzeti 
Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumtól, valamint a Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztériumtól. Ennek megfelelően az intézmények és a fejezeti 
kezelésű előirányzatok köre is bővült. A fejezethez került a Nemzeti Információs 
Infrastruktúra Fejlesztési Intézet és a közigazgatási informatikával kapcsolatos fejezeti 
kezelésű előirányzatok. A fejezet 2009. évi kiadási előirányzata 100,4 milliárd forint 
(fejezeti egyensúlyi tartalékkal együtt 103,9 milliárd forint), bevételi előirányzata 21,4 
milliárd forint, támogatása 79,0 milliárd forint (fejezeti egyensúlyi tartalékkal együtt 
82,5 milliárd forint).  
 
A fejezet tartalmazza továbbá a „Tartalékok” címet, amelyen belül a költségvetés 
általános tartaléka, valamint a céltartalékok előirányzatai, illetőleg a központi 
egyensúlyi tartalék szerepel. A felhasználásról a kormány dönt, kezelésük a 
Pénzügyminisztérium feladata. 

 
1. Cím: Miniszterelnöki Hivatal 
 
A költségvetési cím feladata a miniszterelnök, a miniszter, a tárca nélküli miniszterek, 
valamint a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) kormánybiztosainak, államtitkárainak és 
szakállamtitkárainak munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai 
feltételek biztosítása. Az Igazgatás alcímen az igazgatási létszámhoz kapcsolódó 
közvetlen kiadások, míg a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSzF) alcímen a 
működési feltételeket biztosító kiadások jelennek meg. 
 
1/1 Alcím: Miniszterelnöki Hivatal igazgatása 
 
A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatáskörét a 29/2008. (II. 19. ) 
Korm. rendelet határozza meg. A Hivatal szervezeti keretei között működik a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda, a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt álló más 
szervezeti egység és tanácsadó testület, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat 
irányító tárca nélküli miniszter és titkársága, a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli 
miniszter és titkársága. Ezen felül a tárca nélküli miniszterek irányítása alatt álló 



 

államtitkárok és titkárságaik, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet, a Nemzetbiztonsági 
Iroda, továbbá a kormánybiztos és titkársága, illetőleg a meghatározott szakmai 
feladattal megbízott államtitkárok, illetve szakállamtitkárok és titkárságaik, valamint a 
közvetlen felügyeletük alatt álló főosztályok. 
 
A 2009. évi költségvetési javaslat összeállításánál szerkezeti változásként (-106,7 
millió forint) szerepelnek az alábbiak: 
 
• minisztériumok átszervezésével kapcsolatos előirányzat-átrendezések miatt -12,4 

millió forint, 
• 2008. évi 5 %-os bérfejlesztés +165,5 millió forint, 
• 2009. évi járulékcsökkentés miatt -41,3 millió forint,  
• egyensúlyi tartalékképzés, báziscsökkentés -281,9 millió forint, 
• fejezeten belüli átcsoportosítás és egyéb korrekció +63,4 millió forint, 
 
A szerkezeti változásokhoz +28,2 millió forint szintre hozás kapcsolódik. 
 
A MeH 2009. évi támogatási előirányzatának és létszámának levezetése: 
 

Megnevezés Támogatás 
(millió Ft) 

Létszám 
(fő) 

1. 2008. évi eredeti előirányzat 6.976,6 752
2. Szerkezeti változások -106,7 -20
MeH-IRM -121,8 -17
NFGM-MeH 109,4 13
KHEM-MeH - 1
Fejezeten belüli átcsoportosítás -25,0 
Báziscsökkentés -139,7 
Tartalékképzés -142,2 
2008. évi bérfejlesztés  +165,5 
2009. évi járulékcsökkentés  -41,3 
Egyéb korrekció +88,4 
Létszámcsökkentés  -17
3. Bázis előirányzat (1+2) 6.869,9 735
4. Szintrehozás 28,2 2
MeH-IRM -57,7 -8
NFGM-MeH 85,9 10
5. 2009. évi alapelőirányzat (3+4) 6.898,1 737
6. Előirányzati többletek - -
2009. évi javasolt előirányzat (5+6) 6.898,1 737

 
A Hivatal bevételi előirányzata változatlanul 7,7 millió forint.  
 
 
 



 

 
1/2 Alcím: Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 
 
A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII.23.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelően a KSzF feladata, hogy a működéshez szükséges 
szolgáltatásokat egységes elvek alapján, integrált szervezetben, integrált módon 
biztosítsa. 
 
Legfontosabb tevékenységei körében változatlanul ellátja a központosított 
közbeszerzési feladatokat, emellett a HM kivételével végzi valamennyi minisztérium 
intézményi működéséhez szükséges ellátási, üzemeltetési, vagyonkezelési feladatokat. 
Közel kétszeresére növekedett kapacitással működteti a központi üdültetési rendszert. 
Megállapodás alapján több intézmény számára biztosítja az informatikai rendszer 
működtetését.  
 
A KSzF a következő évben az ellátási struktúra valamennyi minisztériumot érintő 
átalakítására készül, tekintettel arra, hogy forrást kell biztosítania az elengedhetetlen 
beruházásokhoz, ugyanakkor biztosítania kell a közüzemi díjak és az 
ingatlanüzemeltetési, gépjármű fenntartási költségek emelkedése és a jelenleg hatályos 
szerződések megállapított díjai miatti kiadásnövekedést. 
 
Az ellátási kiadások központi intézkedésekkel csökkenthetők, egyrészt a norma 
bevezetésével, másrészt a felhasználás korlátozásával, mint pl. mobiltelefon használat, 
újság előfizetés, stb.  
 
A KSzF 2009. évi támogatási előirányzatának és létszámának levezetése: 
 

Megnevezés Támogatás     
(millió Ft) 

Létszám 
(fő) 

1. 2008. évi eredeti előirányzat  14 758,9 885
2. Szerkezeti változások -337,9 -20
SzMM-MeH 24,4   
KvVM-MeH 2,2   
ÖTM-MeH 54,4   
GKM-MeH 2,7   
IRM-MeH 1,8  -8
IRM-MeH II. 1,4   
IRM(KGF)-MeH -19,8 
OKM(KESZ)-MeH -16,2 -12
NFGM-MeH 4,9   
Báziscsökkentés -295,9   
   



 

   

Megnevezés Támogatás     
(millió Ft) 

Létszám 
(fő) 

Tartalékképzés -294,9   
2008. évi bérfejlesztés  55,1   
2009. évi járulékcsökkentés  -48,9  
Egyéb korrekció 190,9  
3. Bázis előirányzat (1+2) 14.421,0 865
4. Szintrehozás -21,8 -3
ÖTM-MeH 6,4   
IRM-MeH 1,0 -3
IRM-MeH II. 1,4   
IRM(KGF)-MeH -11,5   
OKM(KESZ)-MeH -25,4   
NFGM-MeH 6,3   
5. 2009. évi alapelőirányzat (3+4) 14.399,2 862
6. Előirányzati többletek 470,0 2
Működési bevétel kiesés miatt 186,0   
ENSZ Menekültügyi Főbiztosság elhelyezése miatt 90,0   
Működési kiadások  70,9   
Kormányzati struktúraváltás miatti többlet 97,9 2
Ingatlanüzemeltetési szolgáltatások többletkiadása 25,2 
2009. évi javasolt előirányzat (5+6) 14.869,2 864
 
A költségvetési javaslatban szerkezeti változásként, szintre hozásként bemutatott 
összegek az év közben aláírt költségvetési megállapodások végrehajtását, illetve 
jogszabályok által előírt többlet feladatok finanszírozását szolgálják.  
 
A bevétel kiesés miatti többlet részben a bérleti díjakból származó bevétel csökkenése 
miatt szükséges. A csökkenés oka egyrészt az ingatlan kiürítése miatt következik be 
(FVM épületéből NFA kiköltözése) másrészt a bérlő által kisebb területre költözés 
miatt (EÜM épületben ESKI által elfoglalt terület csökkenés).  
Az egyéb előirányzati többletek az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos többletkiadások 
(közüzemi díjak, IT és telekommunikációs szolgáltatások stb.) fedezetére szolgál.  
 
 
 
 



 

2. Cím: Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
 
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSzK) 
2009. évi tervezett tevékenysége a hatályos jogszabályi rendelkezések, a KSzK 
Alapító Okirata, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzata alapján került 
meghatározásra. 
 
A Közigazgatási Képzési Igazgatóság ellátja a köztisztviselők iskolarendszeren kívüli 
képzéséhez, továbbképzéséhez, a közigazgatási vezetőképzéshez, a köztisztviselői 
vizsgarendszerhez és mindezek országos módszertani központjaként végzett 
feladataihoz kapcsolódó, továbbá az EU integrációval összefüggő egyes képzési, 
szervezési, menedzselési teendőket. A 2009. évi feladatok súlypontja a módszertani 
fejlesztésekre helyeződik, ezek során újra kell gondolni a közigazgatási szakvizsga 
tartalmát és a közigazgatási továbbképzés tervezési elemeit. A köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései értelmében a 2009. évben 
történik meg a közigazgatási versenyvizsga bevezetése, ennek során biztosítani kell a 
versenyvizsga bevezetésének módszertani feladatait.  
 
A Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság a teljes központi közigazgatást támogatja a 
pályáztatás, kiválasztás szakszerűbbé, átláthatóvá tételével. Az integrált informatikai 
rendszer működtetési, koordinálási feladatainak ellátásával a kormányzati HR 
elképzelések megvalósítására törekszik.  
 
2009-ben kiemelést érdemel a Munkaerőpiaci Alap támogatásával megvalósuló 
Ösztöndíjas Program, amely a kiválasztási, koordinálási, kommunikációs, és 
monitoring feladatok folyamatos ellátását, a KÖZIGÁLLÁS-on belül megvalósuló 
informatikai rendszer fejlesztését tartalmazza. 
 
A 2009. évi költségvetési javaslat az Igazgatóság által ellátandó egyéb feladatokra 
(TÉR működtetéséhez kapcsolódó koordinációs és monitoring tevékenység, az 
integrált informatikai HR rendszer (KSzSzR) támogató funkcióinak biztosítása) is 
fedezetet nyújt. 
 
A KSzK 2009. évi támogatási előirányzatának és létszámának levezetése: 

Megnevezés Támogatás 
(millió Ft) 

Létszám 
(fő) 

1. 2008. évi eredeti előirányzat 611,7 59 
2. Szerkezeti változások 196,9 32 
Fejezeten belüli fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosítás 223,0 - 
Feladatnövekedés - 32 
Báziscsökkentés -12,2  
Tartalékképzés -12,1  
2008. évi bérfejlesztés  3,3  
2009. évi járulékcsökkentés  -5,1   
  



 

  

Megnevezés Támogatás 
(millió Ft) 

Létszám 
(fő) 

3. Bázis előirányzat (1+2) 808,6 91 
4. Szintrehozás - - 
5. 2009. évi alapelőirányzat (3+4) 808,6 91 
6. Előirányzati többletek - - 
2009. évi javasolt előirányzat (5+6) 808,6 91 

 
 
3. Cím: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (KEKKH) 
feladatai különösen: 

• Közreműködik az elektronikus közigazgatás koncepcióban megfogalmazott 
kormányzati stratégiai célok megvalósításában; 

• ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő 
központi szerv, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás és igazgatás 
feladatait a hozzá kapcsolódó okmánykiadási feladatokkal  

• ellátja a bűnügyi nyilvántartó szerv feladatait, elsőfokú hatósági jogkörben 
eljárva elbírálja a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmeket és a 
bűnügyi előélet igazolására hatósági erkölcsi bizonyítványt ad ki; 

• ellátja a Védelmi Programban részt vevő személy nyilvántartásba-vételével és 
személyes adatainak kezelésével összefüggő feladatokat;  

• ellátja az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi 
nyilvántartását vezető szerv feladatait; 

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

• ellátja a központi útiokmány-nyilvántartó szerv, valamint a nemzeti aláírás 
hitelesítő hatóság feladatait, valamint a magán-, a szolgálati és a hajós szolgálati 
útlevél, továbbá a legfeljebb 1 évig érvényes ideiglenes magánútlevél és a 
határátlépési igazolvány kiállításával, illetőleg visszavonásával kapcsolatos 
hatósági feladatokat lát el; 

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

• végzi a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvény és a végrehajtásukról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendeletben 
meghatározott adatkezelői és adatfeldolgozói feladatokat; 

• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény, az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 
193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet, és a Központi Elektronikus Szolgáltató  



 

 
 

Rendszerről szóló 182/2007. (VII. 10.) Korm. rendelet alapján ellátja az 
Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos feladatokat, továbbá törvény, 
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában, jogszabályban meghatározott 
módon biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét, valamint az 
elektronikus közszolgáltatásokhoz való hozzáférést és elektronikus tájékoztató 
szolgáltatást működtet; 

• a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság 
szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről 
szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján ellátja a Rendeletben 
meghatározott frekvenciagazdálkodással összefüggő feladatokat; 

• az egységes digitális rádió-távközlő rendszerről szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. 
rendelet, valamint a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) 
Korm. rendelet alapján ellátja a Rendeletben meghatározott telekommunikációs 
és hálózat-fenntartási feladatokat; 

• az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 
26.) Korm. rendelet alapján országos illetékességgel szakmailag irányítja a 
körzetközponti feladatok ellátására kijelölt települési jegyzők okmányirodai 
feladatainak ellátását, felügyeli a hatósági tevékenységet, gondoskodik a 
központi adatkitöltésű okmányok előállításáról, nyilvántartásáról, előkészíti 
azok kibocsátásával kapcsolatos intézkedéseket, működteti a Központi 
Okmányirodát; 

• az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 
58/1999. (XII. 30.) BM rendelet alapján az okmányirodák feladatainak 
ellátásához a rendeletben meghatározott technikai eszközöket biztosít; 

• ellátja az N.SIS Hivatal meghatározott feladatait; 
• ellátja a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő 

együttműködésről és információcseréről szóló 2007. évi CV. törvényben 
meghatározott, jelzéselhelyezéssel összefüggő feladatokat; 

• az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. 
évi 17. tvr. rendelkezéseinek megfelelően működteti az Anyakönyvi Szolgáltató 
Alrendszert; 

• a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint annak végrehajtási 
rendeleteiben foglaltaknak megfelelően ellátja a választások és népszavazások 
előkészítésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat; 

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

 
A KEKKH 2009. évre tervezett kiadása 35.382,0 millió forint, melyet 16.487,8 millió 
forint támogatás és 18.894,2 millió forint bevétel finanszíroz. 
 
 
 
 



 

A KEKKH 2009. évi támogatási előirányzatának és létszámának levezetése: 
 

Megnevezés Támogatás 
(millió Ft) 

Létszám 
(fő) 

1. 2008. évi eredeti előirányzat 16.912,5 793
2. Szerkezeti változások -608,7 31
Báziscsökkentés -338,3 
Tartalékképzés -333,7 
2008. évi bérfejlesztés  109,4 
2009. évi járulékcsökkentés  -46,1 
Fejezeten belüli átcsoportosítás - 31
3. Bázis előirányzat (1+2) 16.303,8 824
4. Szintrehozás - -
5. 2009. évi alapelőirányzat (3+4) 16.303,8 824
6. Előirányzati többletek 184,0 
Informatikai feladatok átvétele miatt 184,0 
2009. évi javasolt előirányzat (5+6) 16.487,8 824

 
A feladatellátáshoz jelentős összegű szolgáltatási szerződések kapcsolódnak, valamint 
dologi kiadásként jelentkeznek a KEKKH teljes körű feladatellátásához szükséges 
alkalmazói-, hardver és szoftver-, valamint operációs rendszerek, okmányirodai 
rendszerek és eszközök karbantartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások. 
 
 
4. Cím: Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 
 
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) alapfeladata 1986-óta 
az NIIF Program végrehajtása. A 95/1999 (VI. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) szerint a 
Fejlesztési Program olyan országos kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi 
információs infrastruktúra-fejlesztési célprogram, amely központi költségvetési 
támogatással valósul meg.  A NIIF Program keretében a teljes felsőoktatás, 
valamennyi MTA kutatóintézet, a közgyűjtemények, a Programban résztvevő 8 tárca 
kutatóhelyei és kulturális intézményei, összességében mintegy 700 intézmény 600.000 
felhasználója számára létrehozott magyar kutatói országos számítógép-hálózat és az 
erre épülő alkalmazások működtetése, fejlesztése és szolgáltatása valósul meg. A 
NIIFI az országos rendszer működtetését, fejlesztését és a feladathoz kapcsolódó 
adminisztratív feladatokat látja el. 
 
A NIIFI által működtetett országos nagysebességű számítógép-hálózat az EU 
tagországok azonosan felépített és működtetett nemzeti kutatóhálózataival 
összekapcsolva képezi az európai, illetve globális kutatóhálózat szerves részét. Az EU 
5. és 6. Kutatási és Technológiafejlesztési keretprogramjai keretében a nagysebességű 
európai hálózat (GEANT) fejlesztési és működési költségeit a tagországok számára 
50%-ban az EU finanszírozza.  
 



 

A NIIFI hálózata – az elmúlt években elért eredményei alapján – Európa élvonalába 
került, és ennek köszönhetően a térség országainak regionális kutatóhálózati elosztó 
központjává vált. 
 
A NIIF Program költségvetését a felhasználó intézmények által a NIIFI részére 
átadott/befizetett költség-hozzájárulás egészíti ki, melynek bázisa a NIIF Program 
mindenkori éves költségvetése. 
 
A NIIFI 2009. évi támogatási előirányzatának és létszámának levezetése: 
 

Megnevezés Támogatás 
(millió Ft) 

Létszám 
(fő) 

1. 2008. évi eredeti előirányzat 1.432,7 37
2. Szerkezeti változások -55,3 0
Báziscsökkentés -28,7 
Tartalékképzés -28,2 
2008. évi bérfejlesztés  3,7 
2009. évi járulékcsökkentés  -2,1 
3. Bázis előirányzat (1+2) 1.377,4 37
4. Szintrehozás 0 0
5. 2009. évi alapelőirányzat (3+4) 1.377,4 37
6. Előirányzati többletek 0 0
2009. évi javasolt előirányzat (5+6) 1.377,4 37

 
 
6. Cím: Szülőföld Alap Iroda 
 
Az Irodát, mint költségvetési szervet 2007. január 1-i hatállyal a 364/2006. (XII. 28.) 
Korm. rendelet hozta létre, a Határon Túli Magyarok Hivatala, mint a Szülőföld Alap 
Kezelő feladatainak jogutódjaként. Az Iroda látja el az Alap működésével és az Alap 
által kiírt pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. 
 
Az Iroda működési költségeit az Alaptól érkező támogatásértékű bevétel biztosítja. Az 
Alap adott költségvetési évben teljesülő bevételeinek legfeljebb 10 %-a használható fel 
az Alapkezelő működési kiadásainak fedezetéül. Ezzel szinkronban történt az Iroda 
bevételeinek és kiadásainak megtervezése. A tervezett eredeti költségvetési kiadás és 
bevétel egyaránt 99,0 millió forint. Az Iroda közvetlen költségvetési támogatásból nem 
gazdálkodik.  
 
 
8. Cím: ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató 

Intézet 
 
Az Intézet gazdaság- és társadalom stratégiai kutatásokat folytat, gazdasági-társadalmi 
prognózisokat készít, konjunktúra elemzéseket-előrejelzéseket végez széleskörű 
adatbázisok és fejlett ökonómiai módszerek segítségével. A gazdaság- és 



 

társadalompolitika számára háttérelemzéseket készít, a közgazdasági kutatások 
valamennyi területének alkotó művelése mellett a közigazgatás szervezeti, működési 
korszerűsítési és szabályozási kérdéseivel kapcsolatos tudományos kutatásokat is 
folytat.  
Kiemelt kutatási irányok 
• gazdaság- és társadalomstratégia és konjunktúra- kutatások végzése és koordinálása, 
• gazdaság-statisztikai elemzések, hatásvizsgálatok, 
• társadalom-statisztikai elemzések, hatásvizsgálatok, 
• módszertani kutatások és fejlesztések. 
 
Az Intézet részt vesz a tudományos életben és a felsőfokú oktatásban és a 
magyarországi államigazgatási szervezetek stratégiai jellegű gazdaságirányítási, 
gazdaságpolitikai tevékenysége keretében a nemzeti fejlesztési tervek, programok 
előkészítéséhez és kimunkálásához kapcsolódó kutatásokban, azok szervezésében, 
valamint véleményezésében.  
 
A tervezett költségvetés fedezetet biztosít: 

• az informatikai háttér biztosításához (hardware és szoftver fejlesztések),  
• a kutatásokhoz szükséges adatfelvételek költségeire,  
• a konjunktúra-kutatáshoz nélkülözhetetlen lakossági megkérdezések kiadásaira, 
• a modellezéshez és az előrejelző-elemző tevékenységhez szükséges adatbázis 

kiadásaira,  
• a publikációs (nyomdai és internetes kiadványok) tevékenységgel kapcsolatos 

költségekre, 
• a kutatások elvégzéséhez szükséges alvállalkozói, külső kutató kör bevonásának 

költségeire. 
 
Az intézmény kiadásait 39 millió forint saját bevétel mellett 369 millió forint 
költségvetési támogatás finanszírozza. 
 
Az ECOSTAT 2009. évi támogatási előirányzatának és létszámának levezetése: 
 

Megnevezés Támogatás 
(millió Ft) 

Létszám 
(fő) 

1. 2008. évi eredeti előirányzat 380,9 52
2. Szerkezeti változások -11,9 0
Báziscsökkentés -7,6 
Tartalékképzés -7,6 
2008. évi bérfejlesztés  6,2 
2009. évi járulékcsökkentés  -2,9 
3. Bázis előirányzat (1+2) 369,0 52
4. Szintrehozás 0 0
5. 2009. évi alapelőirányzat (3+4) 369,0 52
6. Előirányzati többletek 0 0
2009. évi javasolt előirányzat (5+6) 369,0 52

 



 

9. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
9/2 Alcím: Célelőirányzatok 
 
1. Központilag kezelt fejezeti feladatok 
 
Az előirányzat biztosít fedezetet a különböző elismerésekkel – így pl. az Életmentő 
Emlékérem, a Magyar Corvin-lánc, a Magyary Zoltán Emlékérem –, valamint a 
Miniszterelnöki Ösztöndíjakkal kapcsolatos kiadásokra és egyéb feladatokra. A 
feladatok támogatására 558,6 millió forint áll rendelkezésre. 
 
4. „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó 
feladatok támogatása  
 
Az előirányzat a közkiadások hatásosságának mérésére, az ehhez szükséges eszközök 
kimunkálására, hasznosítási rendje kialakítására irányuló feladatok finanszírozására 
szolgál a jóléti újraelosztási területen, valamint támogatást biztosít a „Legyen jobb a 
gyermekeknek” Nemzeti Stratégia végrehajtásához kapcsolódó kísérleti kutatási 
programokhoz. 
 
A költségvetési támogatás elősegíti a gyerekszegénységet enyhítő kormányzati 
beavatkozások esetében monitoring feladatokhoz módszertan kidolgozását, a 
rendelkezésre álló és hiányzó információk, szakértői elemzések feltérképezését, a 
gyerekszegénység helyzetével foglalkozó, az Országgyűlés részére készített éves 
jelentések adatigényének kialakítását, elkészítését.  
 
A feladatok megvalósításához 137,9 millió forint áll rendelkezésre. 
 
5. Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 
 
A program célja a stratégiai fontosságú kutatások eredményeinek kormányzati 
munkában való hasznosítása, az ország gazdasági teljesítőképességének javítása. 
 
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia között 2003. 
május 5-én, a stratégiai kutatások megvalósításáról aláírt Együttműködési 
Megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a MeH, illetve a Magyar Tudományos 
Akadémia Titkársága minden évben külön megállapodás keretében határozza meg az 
adott évi támogatási forrásokból elvégzendő fő feladatokat, és rögzíti a stratégiai 
kutatások célterületeit.  
 
A feladatok elvégzésénél a korábban megkezdett, folyamatban lévő stratégiai 
kutatások eredményeit is figyelembe kell venni, azokat hasznosítani kell.  
 
A feladatra tervezett támogatás összege 250,0 millió forint. 
 
 



 

 
6. Szabályozási és monitoring feladatok támogatása 
 
Az előirányzat biztosít fedezetet  a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat-és 
hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendeletben foglalt, a kormányzati 
tevékenység összehangolásáért, a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási 
feladatok ellátásáért, valamint az audiovizuális politikáért viselt felelősségét érintő 
szabályozási tevékenységekre.  Az előirányzatból kerül továbbá biztosításra egyes 
kormányzati döntések végrehajtásának és megszületett szabályozások hatásának 
nyomon követése, elemzése, és értékelése. Az audiovizuális politika területén a 
Nemzeti Audiovizuális Stratégia megalkotása után, valamint a digitális átállásról szóló 
törvény elfogadást követően megkezdődött tényleges átállási folyamat mellett a 
hagyományos értelemben vett médiaszabályozás kerül előtérbe (média felügyelet, 
piacra lépés szabályozása, finanszírozás, tartalomszabályozás, közszolgálat). 
  
A 2009. évi feladatokra tervezett támogatás 123,8 millió forint. 
 
 
7. Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása  
 
A program elsődleges célja: méltó megemlékezés az állami, nemzeti és kiemelt 
ünnepekről. 
 
A feladatok közé tartozik az állami és nemzeti ünnepek és az egyéb – országos 
jelentőségű – kiemelt ünnepek, események, évfordulók, világnapok méltó, 
szakemberek bevonásával történő megszervezése és lebonyolítása, az ünnepségek 
egyes elemeinek megtervezése. 
 
Az ünnepek méltó megünneplésével kapcsolatos feladat a konkrét események tartalmi 
és szervezeti elemeiről megfelelő szintű döntés előkészítése, tervek, tanulmányok 
elkészítése és finanszírozása, az egyes rendezvények lebonyolítására és 
megszervezésére közbeszerzési pályázatok kiírása, szakemberek felkérése, 
felkészítése, díjazása, infrastrukturális háttér megteremtése, tárgyi feltételek 
biztosítása, biztonsági szolgálat felkérése. A rendezvényekhez kapcsolódóan 
gondoskodni kell a lakosság széleskörű és részletes tájékoztatásáról, ünnepi 
tájékoztató kiadványok összeállításáról, kiadásáról, megemlékezések teljes körű 
megszervezéséről, az ünnepségek, valamint szükség szerint a rendezvényekhez 
kapcsolódó sajtóesemények lebonyolításáról.  
 
Nemzeti és állami ünnepek és egyes kiemelt rendezvények, események 

1. Március 15. az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern 
parlamentáris Magyarország megszületésének napja 

2. Augusztus 20., államalapító Szent István ünnepe 
3. Október 23., az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a 

Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja 
4. November 16. az 1918-as  I. Magyar Köztársaság ünnepe 



 

5. Február 1. az 1946-os II. Magyar Köztársaság ünnepe 
6. Május 1. az uniós csatlakozás évfordulója 
7. Június 16. az Ötvenhatos vértanúk emléknapja 
8. Július 1. a Köztisztviselők Napja 
9. Szeptember 10. az 1989. évi határnyitás évfordulója 

 
A feladatra tervezett támogatás 1.000,0 millió forint. 
 
8. Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 
 
A kormányzati kommunikáció alapvető célja a lakosság maradéktalan tájékoztatása, 
valamint az Új Magyarország kormányprogram végrehajtásának bemutatása, a 
program megvalósításához szükséges kultúraváltás kommunikációja. Egységes, 
koherens kommunikációt folytatni proaktív módon. 
 
2009-ben folytatódnak az ország valamennyi állampolgárának életére hatást gyakorló 
reformok (egészségügy, oktatás, közigazgatás, stb.). A Kormány kiemelten kezeli az 
adóreformmal, a gázár támogatással, a feketegazdaság elleni küzdelemmel, az 
adómorállal és az adótudatossággal kapcsolatos feladatokat. A kormány egyebek 
mellett fizetett hirdetések (reklámkampányok) lebonyolítása, rendezvények 
szervezése, illetve nyomtatott tájékoztató anyagok segítségével kívánja tájékoztatni a 
lakosságot az intézkedésekről. 
 
A fizetett kommunikáció mellett ez az előirányzat tartalmazza az alapvetően 
közvélemény kutatások elvégzéséhez szükséges forrásokat is, amelyek a többi 
minisztérium és egyéb állami szerv munkájának megalapozásához is támogatást 
jelentenek. Továbbá a lakosság tájékoztatása érdekében szükség esetén az előirányzat 
forrást biztosíthat a nemzeti és kiemelt ünnepekkel, egyéb rendezvényekkel, 
eseményekkel kapcsolatos kommunikációs kiadásokra is.  
 
A feladatra tervezett támogatás 944,0 millió forint. 
 
10. Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása 
 
Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított 
juttatásokról és azok feltételeiről szóló 136/2006.(VI.26.) Korm. rendelet 12. § alapján 
az állami vezetők egészségügyi ellátását a MeH és a SOTE Kútvölgyi Klinikai Tömb 
között létrejött szerződés alapján látja el az egészségügyi intézmény. 
 
Az előirányzat 68,0 millió forintos összege alapvetően ennek a feladatnak a 
finanszírozását teszi lehetővé. 
 
11. Nemzetközi tagdíjak 
 
Az előírásoknak megfelelőn külön előirányzaton került tervezésre a nemzetközi 
szervezeteknek fizetendő tagdíjak összege, amely 2,0 millió forint, és például az 



 

International Council for IT in Government Administration (ICA) szervezetben 
Magyarország éves rendes tagságát biztosítja. 
 
12. Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása 
 
A továbbképzési rendszer működtetése elengedhetetlenül szükséges a kormány 
személyzetpolitikai feladatainak ellátásához.  
  
Az előirányzat biztosítja a különböző képzéseket, melyek kormányzati döntések és a 
Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának részeként született szerződéses 
kötelezettségek formájában jelentkeznek. Ezek közül kiemelendő a köztisztviselői 
továbbképzési program. 
 
A célelőirányzatból kerül finanszírozásra a módszertani központ működésének 
személyi kiadásai, valamint a rendszer egyéb működési költségei. Ezen feladatokra 
177,0 millió forint áll rendelkezésre. 
 
13. Kormányzati személyügyi feladatok támogatása 
 
Az előirányzat az alábbi feladatok ellátásához nyújt fedezetet: 
 

• a kormányzati személyügyi feladatok szervezeti és működési feltételeinek 
(szervezetek teljesítménynövelése és mérése a minisztériumokban, egyéni 
karrierutak segítése, kompetencia alapú munkaköri tervezés, 
teljesítményösztönzés; elszámoltathatóság; vezetői készségfejlesztés, vezetővé 
válás segítése; köztisztviselők kiválasztási folyamatának megújítása; gyakornoki 
rendszer; módszertanok kialakítása, bevezetésükhöz kapcsolódó képzések, e-
learning-fejlesztés, vezetőképzés, változás-kezelési programok, egyetemi 
kooperáció, stb.) megteremtése,   

• a KÖZIGTAD rendszer üzemeltetése és szakmai irányítása, valamint 
• a közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységet támogató 

módszertani útmutatók készítése és kiadása. 
 
A feladatok lebonyolítására 188,0 millió forint áll rendelkezésre. 
 
14. Helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása 
 
A közrend, a közbiztonság – és ezen keresztül a magánbiztonság – a Kormány kiemelt 
célkitűzése. Fontos kormányzati feladat a lakosság biztonságérzetének javítása, az 
emberek mindennapi életminőségét irritáló és veszélyeztető cselekmények elleni 
fellépés. A hatósági fellépés mellett nagy hangsúlyt kell helyezni a civil társadalmi 
szerveződésekre és összefogásra, a biztonságot szolgáló tudatos magatartásra 
nevelésre, oktatásra és képzésre. Ezt szolgáló programokkal segíteni kell a 
közbiztonság fenntartásában résztvevő szervezeteket, különösen a lakosság tagjaiból 
szerveződő Polgárőrséget, és a kormányzat részéről együtt kell működni velük a 
feladat végrehajtásában. 



 

 
Az „Új rend és szabadság” program nevesített feladata a rend, a biztonság, az érték és 
a minőség megteremtésére, valamint az Európai Unió Hágai programjában 
meghatározott szabadság, biztonság és jog célkitűzések végrehajtására irányuló 
kormányzati tevékenység összehangolása és koordinálása. Kiemelten kezelt feladata 
az „Új rend és szabadság” program Kormánybiztosságának ennek keretében az 
ismeretterjesztés, képzés, a lakosság felvilágosítása, valamint a közbiztonságért és 
magánbiztonságért tevékenykedő civil szervezetekkel, egyesületekkel való 
együttműködés, közös feladatvállalás, programszervezés. 
 
2009-ben a Polgárőrséggel közösen több ismeretterjesztő, felvilágosító rendezvény, 
közbiztonsági oktató programok, továbbképzések, tanfolyamok, szakmai 
tanácskozások, bemutatók kerülnek szervezésre. A programok kiemelt célközönsége a 
vidéki települések lakossága, ahol a rend védelméért felelős hatóságok folyamatos 
jelenléte gazdaságosan és hatékonyan nem biztosítható a lakosság által igényelt 
mértékben. Ezért a közbiztonság fenntartásához, a lakosság biztonságérzetének 
javításához, életének és testi épségének, valamint javainak védelméhez hatékony civil 
közreműködés szükséges. 
 
15. A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentőségű történelmi évfordulókkal 
kapcsolatos rendezvények, események lebonyolítása, nemzetközi médiában való 
népszerűsítése 
 
Az előirányzat célja, hogy a Köztársaság születésének 20. évfordulóját, valamint a 
rendszerváltás szimbolikus és formális történelmi eseményeire való emlékezést a 
Kormányzat kiemelt témaként kezelje. E kiemelkedő történelmi eseményen túl, az 
1989-es esztendőben számos, a rendszerváltás és a parlamentáris demokrácia 
kialakulása szempontjából alapvető fontosságú társadalmi és politikai esemény történt.  
 
A kezdeményezés célja társadalmi összetartozás erősítését szolgáló programok, 
rendezvények, események előkészítése és lebonyolítása. Az évfordulók kiváló 
alkalmat biztosítanak a belföldi kommunikáción (kulturális pályázatok, rendezvények) 
túlmutató, kifejezetten külföldre irányuló országkép kommunikációra. 
A javasolt támogatás 100 millió forint. 
 
16. EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 
 
A Kormány 2006-ban döntött a Magyar Köztársaság hivatalos állami szintű 
részvételéről a 2010. május 1. – november 30. között Sanghajban megrendezésre 
kerülő EXPO 2010 Világkiállításon.  
 
A Világkiállításon való részvétellel mód nyílik kétoldalú kapcsolataink további 
fejlesztésére, újabb együttműködési irányok és formák kialakítására. A jelenléttől a 
gazdasági kapcsolatok fejlődése, a kereskedelmi forgalom növekedése várható. A 
Világkiállítás hozzájárulhat a gazdasági szereplők közötti kapcsolatok elmélyítéséhez, 
lehetőséget teremt a világ előtt kialakult Magyarország kép formálására, erősítésére, 



 

kétoldalú kapcsolataink teljes spektrumának javítására. A Magyar Gazdasági Napok 
keretében pedig lehetőség teremthető a magyar cégeknek más országokból származó 
partnerekkel a gazdasági párbeszédre. 
 
A 815,0 millió forint támogatás a részvétel előkészítésének 2009. évben jelentkező 
kiadásait finanszírozza. 
 
24. Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 
 
Az előirányzat biztosít fedezetet az általános napi feladatokon 
túlmutató kormányzati szintű közpolitikai és igazgatási célfeladatokra, a kormányzati 
közpolitikák megalapozását segítő tanulmányok, javaslatok, felmérések 
elkészítéséhez, illetve nyilvánosságra hozatalához, továbbá a döntéshozatalt támogató 
modellek központi igazgatásban történő magasabb fokú alkalmazásához, valamint a 
kormánydöntések előkészítése és végrehajtása ellenőrzését támogató monitoring 
rendszer létrehozásához és működtetéséhez. 
 
A javaslat szerint a feladat elvégzésére 417,3 millió forint költségvetési támogatás áll 
rendelkezésre.  
 
25. Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 
 
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzeti és etnikai kisebbségek országos 
önkormányzatai által kizárólagosan vagy részben működtetett kisebbségi kulturális, 
vagy oktatási intézmények működésének, valamint fejlesztésének támogatására. Ezen 
felül az előirányzat biztosítja az ilyen intézmények alapításának elősegítését, valamint 
országos, regionális tevékenységű kisebbségi intézmények más intézményfenntartótól 
való átvételének támogatását.  
 
A feladatra 120,0 millió forint a javasolt támogatás. 
 
26. Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 
 
Az előirányzat részben a pénzügyi nehézségekkel küszködő, válságos helyzetbe jutott 
kisebbségi intézmények, szervezetek, önkormányzatok működési zavarainak 
elhárítására, illetve kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos rendezvények, 
programok eseti támogatására szolgál. 
 
A Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995.(IX. 28.) ME rendelet alapján a hazai 
nemzeti és etnikai kisebbségek díjazására minden év december 18-án kerül sor. Az 
előirányzat fedezetet nyújt a kiemelt munkát végző hazai nemzeti és etnikai 
kisebbségek képviselőinek elismerésére. 
 
Az előirányzat tartalmazza a szomszédos országokkal létrehozott kisebbségi 
kormányközi vegyes-bizottságok ülésein elfogadott kormányzati kötelezettség-
vállalások finanszírozására szolgáló keretet, mely a Miniszterelnöki Hivatal 



 

feladatkörébe tartozó kötelezettségek teljesítésének finanszírozását biztosítja. Ez a 
keret szolgál továbbá egyes kiemelt kisebbségpolitikai projektek nem pályázati úton 
történő támogatására 
 
A feladatra 195,0 millió forint a javasolt támogatás. 
 
9/3  Alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
 
1. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 
 
A Közalapítvány a 1125/2002. (VII.17.) Korm. határozattal jött létre. Működésének 
célja a Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának tudományos megalapozása, a 
magyar kisebbségpolitika szakmai képviselete a nemzetközi emberi jogi és 
kisebbségvédelmi fórumokon. A kisebbségpolitika stratégiai céljainak megvalósítása 
érdekében projekteket dolgoz ki, és javaslatokat fogalmaz meg, továbbá végzi a 
Kormány, mint alapító, által a nemzetpolitikai és kisebbségpolitikai témakörökben 
meghatározott szakmai feladatokat. A 87,4 millió forintos támogatás forrást biztosít a 
Közalapítvány működési költségeire, illetve finanszírozza a közhasznú kutatási 
tevékenységét. 
 
2. Puskás Tivadar Közalapítvány  
 
A Közalapítvány az információs társadalom stratégiájával kapcsolatos kormányzati 
célkitűzések megvalósítása érdekében jött létre. 
 
A tervezett 33,0 millió forint a Közalapítvány működésének és közhasznú 
tevékenységének támogatását szolgálja, melyek közül kiemelendő a CERT-Hungary 
Központ, az Országos Informatikai és Hírközlési Főfelügyelet közös jelentési 
rendszerének, és az IRC (technológiatranszfer és innováció-közvetítés) működtetése, 
valamint a TRANSFER-EAST projektben való közreműködés, illetőleg az AiF 
elnevezésű kapcsolatközvetítés.  
 
3. Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása  
 
A közalapítvány működésének célja a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek 
önazonosságának megőrzése, anyanyelvének ápolása. A javaslat a 2009. évi 
működéshez, a feladatok ellátásához 462,0 millió forint összegű támogatást irányoz 
elő. 
 
4. Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása 
 
Az előirányzat célja olyan szervezetek működésének segítése, amelyek különféle 
eszközökkel próbálnak választ adni a magyar társadalmat, illetve a 
demokratikus berendezkedést érő kihívásokra. Az egyedi támogatások célja a 
civil társadalom erősítése. A támogatott szervezetek akár tudományos tevékenységet, 
akár közösségi fejlesztő munkát is végezhetnek 



 

 
A feladatra 611,8 millió forint a tervezett támogatás összege. 
 
9/4  Alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása 
 
A külhoni magyarok érdekében a megújított nemzetpolitikai koncepcióból fakadó 
kormányzati feladatok, kiemelten a nemzeti jelentőségű intézmények és programok 
támogatása határozta meg az előirányzat tervezését.  
 
1. Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 
 
Az előirányzat az erdélyi magyar felsőoktatás - Sapientia Alapítvány meghatározó 
támogatását tartalmazza, amely az akkreditáláshoz elengedhetetlen, máshonnan nem 
finanszírozható működési támogatást jelent. 
 
A Sapientia Egyetem működése nemzeti érdek. A támogatás mértékét a 2008/2009. 
évi tanév során a normatív finanszírozásra áttérő tervezésen nyugvó számítások 
támasztják alá.  
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló költségvetési forrás összege 1.003,0 millió forint. 
 
2. Kedvezmény törvény alapján járó oktatási- nevelési támogatás, valamint a 
szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása  
 
A felülről nyitott előirányzat a kedvezménytörvény végrehajtását biztosítja, évek óta 
változatlan nagyságrendű normatív támogatás folyósításával: az oktatási, nevelési 
támogatás célja nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz támogatás nyújtása a 
szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján 
nyújtott támogatások rendjéről szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet szerint. A 
szomszédos államokban élő magyar nemzetiségű alap-, illetve középiskolában tanuló 
diákok, valamint felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatása – határon túli 
közreműködő szervezetek bevonásával – pályáztatás útján történik. Ezen felül az 
előirányzat szolgál fedezetül összesen 100,0 millió forint nagyságrendben, a 
szórványoktatás hangsúlyosabb támogatására, kiemelten a csángó magyarok 
önazonosság-tudatának, nyelvi, kulturális autonómiájának megőrzését elősegítő 
támogatások nyújtására.  
 
Az eredeti előirányzat összege 3.475,3 millió forint.  
 
3. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 
 
Az előirányzat nyújt támogatást a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön 
való boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, a külhoni magyarok 
kiemelten fontos rendezvényeihez, külhoni média- és kiemelt kulturális programok 
támogatásához, az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és 
fenntartásához. Az előirányzat teremti meg a határon túli szervezetekkel egyeztetve 



 

kialakított nemzeti jelentőségű intézményi kör, illetve programok, fejlesztési célok 
kormányzat által vállalt középtávú finanszírozását. A nemzeti jelentőségű intézmények 
körének meghatározásakor a vállalt cél ezek kiszámítható, tervezhető működtetése, az 
állandó létbizonytalanság feloldása. Ezen felül az előirányzat forrásul szolgál a határon 
túli gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési kezdeményezésekhez is. Az 
előirányzatból kerül biztosításra a Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 
28.) ME rendeleten alapuló Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozata 
kitüntetés költségeinek fedezete. A rendelkezésre álló forrás összege 2.407,1 millió 
forint.  
 
4. A magyar-magyar kapcsolattartás erősítése 
 
Az előirányzat fedezetet nyújt a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói 
igazolvánnyal rendelkező szerb, valamint ukrán állampolgárok átalánydíjas 
támogatására, akik oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, 
hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar 
együttműködési, illetve kegyeleti okokból utaznak Magyarországra. 
 
A feladatok megvalósításához 662,4 millió forint áll rendelkezésre. 
 
 
9/5  Alcím: Informatikai feladatok támogatása 
 
2. Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása 
 
A 3.305,3 millió forint összegű támogatási előirányzat a kormányprogramhoz 
illeszkedve a szolgáltató állam – Elektronikus Közigazgatási Ügyintézés Központi 
Rendszereinek (KR); az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat és az arra épülő 
minősített információkat továbbító hálózat működtetését, illetve az EU elektronikus 
ügyintézési folyamataiba való bekapcsolódást, valamint a Kormányzati Portál, az 
Ügyfélkapu (1-2), az Elektronikus adó- és járulékbevallás, a Kormányzati Ügyfél-
tájékoztató Központ, az eLevéltár, illetve az Informatikai Biztonsági Központ és a 
Központi azonosító, hitelesítő rendszer működtetését biztosítja. 
 
Ehhez szorosan illeszkedve ellátandó a különböző rendszerek működésének 
üzembiztonságát szinten tartó eszközberuházások, a használatban lévő hardver és 
szoftver elemek frissítése, illetve cseréje, valamint megvalósítandó az üzemeltetés 
során előálló hibák kiküszöbölése, a biztonsági elemek időnkénti megújítása és a 
rendszeresen elvégzendő, minőségbiztosítási és auditálási feladatok is.  
 
Az előirányzat biztosítja az eEurope 2005 akcióprogram 20 (Magyarországon 27) 
elektronikus szolgáltatása megvalósításának támogatását, például a kapcsolódó 
szabályzások előkészítésével, valamint az új irányok megvalósíthatóságát célzó 
informatikai stratégiai kutatással, illetve koordinációs, szakértői és monitoring 
tevékenységgel. A koordinációs, képviseleti tevékenység kiterjed további informatikai 



 

feladatokra is, így például a NEB információ technológiai albizottság működtetésére, 
különböző nemzetközi együttműködésekben való részvételre, stb. 
 
Az előirányzat felhasználása kiterjed a Védelemszervezési és Légi riasztási rendszer 
fenntartási kötelezettségeire is, melyhez az ágazati katasztrófavédelmi rendszerek 
működtetését biztosító informatikai, illetve technikai feltételek, és a rendszer 
karbantartási feladatainak, valamint a Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési 
céltartalék-képzési program finanszírozása tartozik. A védelmi jellegű feladatok 
ellátása terén kiemelkedő jelentőséggel bíró minisztériumok, központi államigazgatási 
szervek, rendvédelmi szervek számára a védelmi felkészítésüket segítő informatikai 
eszközök beszerzését, a már meglevő informatikai rendszerük korszerűsítését, 
egységesítését, valamint az egyes bevetés-irányítási rendszerének fejlesztésének 
teljesebbé tételét szolgálja az előirányzat, ezáltal biztosítva a hírközlési és informatikai 
szolgáltatások folyamatosságát mind a jelen idejű, mind a rendkívüli viszonyok között. 
Az előirányzat biztosítja a Nemzeti rejtjelező eszközökkel kapcsolatos fejlesztés 
üzemeltetésének fedezetét is. 
 
3. Információs társadalom kiteljesítése és kapcsolódó feladatok támogatása 
 
Az előirányzat kiemelten biztosítja az eMagyarország Program (az ún. eMagyarország 
pontok - közösségi internet elérési pontok működtetése), a NETreKész Program (az 
infokommunikációs eszközök, alkalmazások és tartalmak iránti társadalmi nyitottság 
célcsoportonkénti növelésén keresztül az internet-ellátottság és használat bővítése), és 
a Digitális Írástudás Akcióprogram (a jelenleg digitálisan írástudatlan népesség 
digitális íráskészségének fejlesztése) lebonyolításához szükséges fedezetet.  
 
Az előirányzatból kerül finanszírozásra az elektronikus információszabadságról szóló 
2005. évi XC. törvény által előírt egyes feladatok ellátása, így a központi tárhely 
szolgáltatás kialakítása, a bírósági ítéletek nyilvánossága feltételeinek kidolgozása, 
valamint az ezt lehetővé tevő alrendszer kialakítása. A korábban már megkezdett 
tartalomfejlesztési programok, így különösen a magyar digitális tudástárak – Nemzeti 
Audiovizuális Archívum (NAVA) és a Nemzeti Digitális Adattár (NDA) – 
fenntartásának támogatása is az előirányzat terhére történik. A létrejövő, 
továbbfejlesztett rendszerek a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia 
Központ Kht. üzemeltetésében működnek. 
 
Az előirányzat biztosítja – az elektronikus információszabadság fejlesztéséhez 
kapcsolódóan – a B2C elektronikus kereskedelem fejlesztését szolgáló és az 
elektronikus közbeszerzéshez kapcsolódó szabályozási feladatok ellátását, a 
kormányzati közreműködést a piaci önszabályozásban, valamint a vállalkozások 
közötti, illetve a vállalkozások és kormányzat közötti elektronikus tranzakciók 
fejlesztését. Továbbá biztosítja a Digitális-kulturális tartalmak fejlesztését és a 
Digitális Tartalom Akcióprogram kidolgozását, valamint az Országos statisztikai 
adatgyűjtéshez (OSAP) kapcsolódó egyes feladatok finanszírozását  
 



 

Az előirányzat további célja az infokommunikációs társadalom vezetői információs 
rendszerének működtetése és az ágazati monitoring rendszer továbbfejlesztése, 
valamint a határon túli magyarság információs társadalomba való bekapcsolódásának 
elősegítése. 
 
Az előirányzat fedezetet nyújt a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5-6. §-
a és a szakképzési feladatokat meghatározó egyéb jogszabályok alapján – figyelembe 
véve, hogy az országos Képzési jegyzékbe (OKJ) foglalt informatikai, hírközlési, 
közlekedési és postai szakképesítések köre több szakképesítéssel bővült – elsősorban 
az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli OKJ képzések informatikai tárgyú 
szakmai vizsgáival kapcsolatos feladatok ellátásához is.  
 
A feladatok megvalósításához 2.046,0 millió forint áll rendelkezésre 
 
5. Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 
 
Az előirányzatból kerül finanszírozásra egyrészről az Elektronikus Közigazgatási 
Ügyintézés Központi Rendszereinek (KR) szinten tartó fejlesztése, így például az 
Ügyfélkapu, a KÜK és az IBK-KGyHSz-BHSz továbbfejlesztése, funkció és 
felhasználói kör bővítése.  
 
Másrészről ezen előirányzaton új fő feladatként jelentkezik az állampolgárok számára 
(KEKKH-val együttműködésben) nyújtandó elektronikus közszolgáltatások bővülését 
célzó, illetve az államigazgatás hatékonyságának és üzembiztonságának szükségszerű 
növelését támogató informatikai, adatgazdálkodási, távközlési és nyilvántartási 
rendszerek koordinált fejlesztési, korszerűsítési feladatainak megvalósítása. 
 
A feladatokra tervezett támogatás 1.407,2 millió forint. 
 
7. Felső és közoktatási szoftver és licenc díj 
 
Az előirányzat terhére a teljes magyar közoktatás tanulói, valamint a felsőoktatás 
oktatói és hallgatói juthatnak hozzá jogtiszta módon beszerzett zárt és nyílt forráskódú 
szoftvertermékekhez. 
 
A feladatra tervezett támogatás 1.265,2 millió forint. 
 
9. Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások 
támogatása 
 
Az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer (EDR) és a hozzá kapcsolódó 
Szolgáltatási, illetve készülékbérleti szerződések keretében válik lehetővé a készenléti 
szervek közötti hatékonyabb kommunikáció és együttműködés. Ennek további 
feltétele az Egységes európai Segélyhívó Rendszer kialakítása (ESR). A „112” 
hívásfogadó, illetve a hozzá kapcsolódó műveletirányítást támogató rendszer teremti 
meg azt az egységes háttér-támogatást, amelyen keresztül az állampolgár hatékonyan 



 

és gyorsan érheti el a készenléti szervek szolgáltatásait, javítva az együttműködést és 
csökkentve a reakcióidőt. Az előirányzatnak kell fedezetet biztosítania az érintett 
szervek által igénybevett szolgáltatások díjára. 
 
A feladatra tervezett támogatás 12.426,8 millió forint. 
 
12. A millenáris programokkal összefüggő feladatok 
 
Az előirányzat Kormányprogramban is megfogalmazott célja, hogy 2010-re a Jövő 
Háza bekapcsolódjon a nemzetközi tudományos technológiai kiállítások és oktatási 
központok hálózatába, hogy mindenki számára megismerhető legyen a modernizáció 
állandóan megújuló eszköztára. A Jövő Háza többek között az innováció és K+F 
bemutatóterme, a hazai digitális tartalomgyártás szellemi központja, valamint kortárs 
és egyéb progresszív kulturális programok és fúziós műfajok kreatív találkozási 
pontja, a Klikk kiállításnak és számos egyéb időszakos rendezvénynek is otthont adó 
komplexum. 
 
A feladatra tervezett támogatás 745,9 millió forint. 
 
13. Közháló program 
 
Az előirányzat egy országos lefedettségű nagy sebességű infokommunikációs hálózat 
„Közháló” létrehozásához és működtetéséhez biztosít fedezetet, amelynek révén 
minden település közintézményei számára elérhetővé válik a hosszabb távon várható 
infokommunikációs igények kielégítése. E hálózat, illetve „alhálói” 7200 ponton 
biztosítanak internet-szolgáltatást különböző közintézmények számára, mellyel a hazai 
és nemzetközi vérkeringésbe való hatékonyabb bekapcsolódás, a kistérségek, illetve 
kistelepülések esélyegyenlőségének megteremtése és az Európai Unió szélessávú 
hozzáférést fejlesztő célkitűzései valósulnak meg.  
 
Az informatikai közháló fontos feladata továbbá az eMagyarország Program keretében 
létesülő eMagyarország pontok megvalósításának támogatása. A program e része – a 
kistelepülések speciális helyzetére való tekintettel – lehetővé teszi az internet-
szolgáltatás összekapcsolását más közellátási feladatokkal, pl.: ügyfélkapu, postai 
szolgáltatások, stb. ezzel a kistelepüléseken élők is megfizethető áron, lakóhelyük 
közelében juthatnak hozzá az internet használathoz. 
 
A feladatra tervezett támogatás 2.552,8 millió forint. 
 
 
9/7 Alcím: Fejezeti tartalék 
 
1. Fejezeti általános tartalék 
 
Az előirányzat a fejezeti gazdálkodás szakmai célú költségvetési pénzeszköze, ami az 
előre nem tervezhető, év közben jelentkező kormányzati többletfeladatok 



 

végrehajtásával kapcsolatos kiadások fedezetéül szolgál, melyre a tervezet 490,0 
millió forint támogatást tartalmaz. 
 
 
12. Cím: Alapok támogatása 
 
12/1 Alcím: Szülőföld Alap támogatása 
 
1. Adomány-kiegészítés 
 
A Szülőföld Alap tervezett támogatása az előző évhez hasonlóan 1.000,0 millió forint. 
Forrásait az év közben esedékes pénzeszközátvételek bővítik. 
 
 
13 . Cím: K-600 hírrendszer működtetésére 
 
A K-600 távközlési és informatikai rendszer (KTIR) üzemeltetési, fenntartási, 
átalakítási, üzemvitel korszerűsítési feladatainak ellátását, illetve az ehhez szükséges 
anyagi fedezetet biztosítja az előirányzat, 1995 óta a mindenkor hatályos, vonatkozó 
kormányhatározatban megfogalmazott követelményeknek, minősített időszaki 
kormányzati vezetési feladatoknak megfelelően. A tervezet az előző évekkel 
megegyezően 400,0 millió forint kiadást tartalmaz. 
 
 
 
 
 
 

Kiss Péter       Dr. Veres János 
Miniszterelnöki Hivatalt     pénzügyminiszter 
      vezető miniszter 
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