Az Önkormányzati Minisztérium feladatait az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet rögzíti.
Eszerint az önkormányzati miniszter – a kormányzati munkamegosztás alapján –
felelős a helyi önkormányzatokért, a sportpolitikáért, a katasztrófák elleni
védekezésért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a lakásgazdálkodásért és
lakáspolitikáért, a turizmusért, a választójogi és népszavazási szabályozásért, a
választások és népszavazások lebonyolításáért, a közigazgatás-szervezésért.
A kormányzati szerkezetváltozást követően a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény
2. §-ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 2067/2008. (V. 30.) Korm.
határozat alapján a minisztérium 2009. évi költségvetésének címrendje a 2008. évihez
képest jelentősen megváltozott.
2008. június 30-tól a kormányhatározat megosztotta az ÖTM 2008. évi fejezeti
kezelésű előirányzatait az ÖM és az NFGM fejezet között. Mindezek alapján a
célelőirányzatokból a területrendezés, építésügyi célelőirányzat, azbesztcementből
készült házak szakértői vizsgálata, terület-és régiófejlesztési célelőirányzat kiváltak a
fejezeti kezelésű előirányzatokból, és átkerültek az NFGM-hez, melynek
következtében a fejezeti kezelésű előirányzatok száma 2009. évben jelentősen
csökkent.
A fent említett feladatokat a tárca a felügyelete alá tartozó, 2007. évben jelentősen
racionalizált intézményhálózaton, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatokon
keresztül látta el.
A szervezeti változások eredményeként a fejezet felügyelete alá tartozó intézmények:
- az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása;
- a Regionális Közigazgatási Hivatalok;
- az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;
- a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet.
2008. évben (a 2009. évi tervezési kereteket is meghatározó - végrehajtott - szervezeti
változás a közigazgatási hivatalok szakigazgatási egységeként működő Regionális
Szociális és Gyámhivatalok jelentős, 82 fős létszámbővítése.
A fejezet 2009. évi költségvetése 79.575,2 millió forint kiadási, 9.775,9 millió forint
bevételi előirányzatot tartalmaz, a költségvetési támogatás 69.799,3 millió forint,
melyből a fejezeti egyensúlyi tartalék 3.197,2 millió forint, támogatási előirányzat
66.602,1 millió forint. A tárca hatáskörében felhasználható:
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Megnevezés
Költségvetési intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
ebből:
- önkormányzati
és
lakásügyi
szakterület
- sport szakterület
- turisztikai szakterület
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

Kiadás
32.063,2
47.512,0
9.036,0
13.779,1
7.060,4
17.636,2

millió forint
Bevétel Támogatás
4.759,9
27.303,3
5.016,0
42.496,0
9.036,0

15,0
5.001,0

13.779,1
7.045,7
12.635,2

1. cím Önkormányzati Minisztérium igazgatása
Az ÖM Igazgatás költségvetése 3.453,7 millió forint kiadási, 20,5 millió forint
bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 3.433,2 millió
forint.
A cím 2009. évi támogatási előirányzatának levezetése
millió forintban, egy tizedessel
Engedélyezett
Támogatás költségvetési
létszámkeret (fő)

Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat

4381,9

418

-626,8
Szerkezeti változások
Igazgatás-KSZF üzemeltetési megállapodás

-54,4

2062/2008 (V. 16.) Korm. hat. 2008. évi illetményemelés fedezete
ÖM-NFGM megállapodás minisztériumi szerkezetvált.

71,5
-577,8

Általános báziscsökkentés
Bázis előirányzat
Szintrehozás
2009. évi alapelőirányzat
Előirányzati többletek
Járulékcsökkentés hatása
2009. évi javasolt előirányzat

-66,1
3755,1
-304,1
3451,1
-17,8
-17,8
3433,2

-101
317
317

317

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény
módosításáról szóló 2008. évi XX. Törvény és a 2067/2008.(V.31.) Kormány
határozat alapján a minisztérium 101 fő státuszt, és a kapcsolódó előirányzatokat adott
át a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium részére.
A tervezett intézményi bevétel 20,5 millió forint többnyire költségtérítés jellegű (pl.:
elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése, gépjárművek biztosítási díjából
a biztosító intézet által visszatérített összeg, bírálati-, szakértői díjak).
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Az intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, vállalkozási
tevékenységet nem folytat.
A személyi juttatások előirányzata 2.117,8 millió forint, melyből a rendszeres és a
nem rendszeres személyi juttatások összege 1.971,9 millió forint. Az előirányzat
fedezetet nyújt a minisztériumi állomány jogszabályból eredő kötelezően biztosítandó
juttatásainak fedezetére. A tervezett létszámkeret 317 fő.
A külső személyi juttatások 145,9 millió forintos összege tartalmazza a miniszteri
alapú díjak, emléktárgyak adományozásának, a szolgálatteljesítés közben elhunyt
beosztottak családtagjainak nyújtott támogatás, a beiskolázási, képzési- szociális
segélyek fedezetét, valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyek
részére kifizetett megbízási díjak összegét.
A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 573,4 millió forint, mely tartalmazza
a 2009. évi járulékcsökkentés hatását (17,8 millió forintos támogatás-csökkentést). Az
előirányzat fedezetet nyújt a személyi juttatásokat terhelő törvényi kötelezettségek
teljesítésére.
A dologi kiadások tervezett előirányzata 651,8 millió forint, amely a 2008. évi eredeti
előirányzat 87,9%-a. A szolgáltatási kiadások (186,5 millió forint): pl. a külföldi
szolgálatot teljesítők bérleményeinek kiadásai, postai költségek, nyomdai
szolgáltatások kiadásai fordítás, tolmácsolás.
Számolni kell a partnerek által kezdeményezett áremeléssel, így a szerződésekből
eredő kötelezettségek emelkedését prognosztizáljuk.
A Kiküldetés, reprezentáció, valamint reklámkiadásokra tervezett előirányzat, mintegy
165,0 millió forint, amely továbbra is szükségessé teszi a külföldi kiutazások –
nemzetközi kötelezettségek teljesítése melletti - szigorú szakmai indokok alapján
történő elrendelését, a minisztérium rendezvénytervének felülvizsgálatát, a
rendezvények számának, költségkihatásának a minimális szintre történő csökkentését.
Az egyéb kiadások (26,0 millió forint) között különösen a, kegyeleti kiadások, oktatás,
továbbképzés költségei szerepelnek.
Az adók, díjak, befizetések 52,0 millió forintos előirányzata tartalmazza a
reprezentációs kiadásokat és az egyéb természetbeni juttatásokat (gyógyászati térítés)
terhelő 54 %-os személyi jövedelemadót, és a MÁK utalási díjának költségeit.
A költségvetés végrehajthatósága érdekében a szakmai területek bevonásával felül kell
vizsgálni a minisztérium költségvetését terhelő valamennyi polgárjogi szerződés
szükségességét, új, az eddigieknél költségkímélőbb konstrukciókat kell kidolgozni.
Az intézményi beruházások jogcímen 2009. évben 110,7 millió forint áll
rendelkezésre, melyből többek között szerverkonszolidáció és a minisztérium
számítástechnikai eszközeinek amortizációs cseréje kerül megvalósításra.
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5. cím Közigazgatási Hivatalok
A Közigazgatási Hivatalok költségvetése 8.913,9 millió forint kiadási, 529,6 millió
forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 8.384,3 millió forint.
A cím 2009. évi támogatási előirányzatának levezetése
millió forintban, egy tizedessel
Engedélyezett
Támogatás költségvetési
létszámkeret (fő)

Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat

7854,3
478,1

1274
82

372,2
271,8
1,2
-167,1
8332,4
127,8
8460,2
-75,9
-75,9
8384,3

82

Szerkezeti változások
Gyámhivatalok létszámfejlesztése
2062/2008 (V. 16.) Korm. hat. 2008. évi illetményemelés fedezete
2008. évi intézkedések bázisba építése
Általános báziscsökkentés
Bázis előirányzat
Szintrehozás
2009.2009. évi alapelőirányzat
Előirányzati többletek
Járulékcsökkentés hatása
2009.2009. évi javasolt előirányzat

1356
1356

1356

A Közigazgatási Hivatalok a kormány területi államigazgatási szervei, amelyek
közvetlenül a közigazgatási hivatal vezetőjének vezetése alatt álló szervezeti
egységekből, továbbá ágazati szakigazgatási szervekből (gyámhivatalok, területi
főépítészi irodák) állnak. A hivatalvezető irányítása alatt álló szervezeti egységek,
valamint az igazgatási szervek egy költségvetési szervet képeznek.
A Közigazgatási Hivatalok által ellátandó feladatokat jogszabályok, illetve felügyeleti
szervi felhatalmazások határozzák meg.
A hivatalok legfontosabb feladatai:
• a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési
önkormányzatok, társulások és más szervek törvényességi ellenőrzése, illetve
felügyelete,
• a megyei, kistérségi és regionális fejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete,
• a törvényben megállapított, továbbá a Kormány által hatáskörébe utalt
államigazgatási feladatok, hatáskörök, hatósági jogkörök ellátása, illetve
gyakorlása,
• a magyar igazolvánnyal, diákigazolvánnyal és pedagógusigazolvánnyal
kapcsolatos feladatok,
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• a területi államigazgatási szervek tekintetében a Kormány által meghatározott
koordinációs, ellenőrzési, informatikai, képzési és továbbképzési feladatok
ellátása, az e feladatokhoz szükséges hatáskörök gyakorlása,
• az országgyűlési és helyi önkormányzati választások előkészítésével,
lebonyolításával kapcsolatos informatikai feladatok, közreműködés az
állampolgárok lakcím-nyilvántartási rendszerének működtetésében,
• az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztviselői
képzésének, továbbképzésének szervezése, a helyi önkormányzatok, a helyi
kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek,
képviselőinek képzésében való közreműködés,
• a polgárok személyi adatainak és lakcímének területi számítógépes rendszere
üzemeltetése, illetve a rendszergazda szerepének, valamint a választásokkal, a
népszavazásokkal kapcsolatos informatikai feladatok ellátása,
• közreműködik a regionális fejlesztési és rendezési tervekkel összefüggő területi
feladatok ellátásában, illetőleg az ezekkel kapcsolatos térségi koordinációban,
• szakhatóságként ellát jogszabály által meghatározott engedélyezési feladatokat,
• a Területi Tervtanácsok működtetése.
A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű
tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról
szóló 2229/2007.(XII. 5) Korm. határozat módosításáról szóló 2024/2008.(II.27)
Korm. határozat engedélyezett 82 fős létszámfejlesztést a regionális közigazgatási
hivatalok szakigazgatási egységeként működő Regionális
Szociális és
Gyámhivataloknál. A
finanszírozás a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása megnevezésű
fejezeti kezelésű terhére, 500,0 millió forintos átcsoportosítással történt.
A Közigazgatási hivatalok javasolt személyi juttatás előirányzata 5.822,7 millió
forint. A költségvetési létszám 1356 fő, amely tartalmazza a gyámhivatalok
megerősítését szolgáló 82 fős létszámfejlesztést.
Munkaadókat terhelő járulékok: 1.722,1 millió forint
A dologi kiadások előirányzatának javasolt összege 1.266,8 millió forint, amely a
2008. évivel gyakorlatilag megegyezik. Az előirányzat biztosítja az elhelyezési
kiadások, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó egyéb rendszeres kiadások (pl.:
telefon, üzemanyag, telekommunikációs szolgáltatások, stb.) forrását. Az egyéb dologi
kiadások finanszírozhatósága a működési bevételek teljesülésének szintjétől függ. A
korábbi években meghozott takarékossági intézkedéseket a növekvő feladatok
elláthatósága érdekében változatlanul érvényesíteni kell
A hivatalok felhalmozási kiadásainak összege 102,3 millió forint, (ebből intézményi
beruházási 95,1 millió forint, a felújítás 7,2 millió forint). Ezen előirányzatok
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főösszege csökkent a 2008. évhez viszonyítva, ezért a működőképesség biztosításához
elengedhetetlenül szükséges informatikai eszközök, illetve gépjárművek felújítása,
beszerzése biztosítható.
A Hivatalok tervezett intézményi működési bevétele 529,6 millió forint melynek
teljesíthetősége függ a köztisztviselők vizsgáztatási rendszerének átalakításától. Saját
bevételeik több mint 97%-a az alaptevékenység (közigazgatási alap- és
szakvizsgáztatás, vizsgákra való felkészítő konzultációk, az anyakönyvi
szakvizsgáztatás, az állampolgársági vizsgáztatás, hivatali képzések, továbbképzések)
bevétele és az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások ellenértéke.
A saját bevétel kiegészül az országgyűlési és önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó szolgáltatási díjakkal.
7. cím Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság költségvetése 14.073,4 millió forint
kiadási, 2.603,8 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás
11.469,6 millió forint.
A cím 2009. évi támogatási előirányzatának levezetése
millió forintban, egy tizedessel
Engedélyezett
Támogatás költségvetési
létszámkeret (fő)

Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat

11296,7
76,8

1820

Szerkezeti változások
2062/2008 (V. 16.) Korm. hat. 2008. évi illetményemelés fedezete
Általános báziscsökkentés

302,7
-225,9

Bázis előirányzat
Szintrehozás
2009. évi alapelőirányzat
Előirányzati többletek
Személyi juttatások többletigénye
Járulékcsökkentés hatása
2009. évi javasolt előirányzat

11373,5
0,0
11373,5
96,1
198,0
-101,9
11469,6

1820
0
1820

1820

Az OKF és területi szervei feladatkörében ellátja a tűzvédelmi, polgári védelmi és a
katasztrófavédelmi feladatokat. Alaptevékenysége során a katasztrófák elleni
védekezés irányításáról, szervezetéről, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben, a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvényben, valamint a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben,
továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokat látja el.
A személyi juttatás előirányzat tervezett összege 6.901,1 millió forint, amely
tartalmazza
a
költségvetési
szerveknél
foglalkoztatottak
2008.
évi
7

illetményemelésének finanszírozásakor nyújtott támogatást (2062/2008. (V.16.) Korm.
határozat). A költségvetési létszám 1820 fő volt.
A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a bérkorrekciók, valamint a 2009.
évi járulékcsökkentési kötelezettség várható hatását figyelembe véve 2053,1 millió
forint.
A 1.862,6 millió forintos dologi előirányzat nyújt fedezetet az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és háttérintézményei, a Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ, a megyei igazgatóságok, valamint a JOGAR Továbbképző Központ
dologi kiadásaira.
A katasztrófavédelem egyik jelentős projektjének, az alsó és felső küszöbértékű
veszélyes ipari üzemek környezetében telepítendő Monitoring és Lakossági Riasztó
rendszernek a legfontosabb feladata a SEVESO II. EU Irányelvben megfogalmazottak
végrehajtása, az üzemek által érintett települések lakosságának súlyos ipari baleset
esetén történő azonnali tájékoztatása, riasztása, a szükséges lakosságvédelmi
intézkedések megtétele. A rendszer kiépítése az országban kiválasztott 20 veszélyes
ipari üzem környezetében valósul meg, amely összesen 8 megyét és a fővárost érinti.
A teljes rendszer 360 monitoring és 565 riasztó és tájékoztató végpontot fog magába
foglalni. A rendszer nagysága és összetettsége miatt a kiépítés 2006 és 2012 közötti
időszakban történik meg az alábbi ütemezés szerint:
• Borsod - Abaúj - Zemplén megye (2006)
• Pest megye (2007),
• Veszprém megye (2007),
• Tolna megye (2008),
• Csongrád megye (2008),
• Fejér megye (2009),
• Komárom-Esztergom megye (2010),
• Zala megye (2011),
• Főváros 2008-2012-ig 5 ütemben.
A kivitelezés és az üzemben tartás az ütemtervnek megfelelően halad.
A külföldi kapcsolattartásra a források nagymértékű szűkülése miatt csak a
minimálisan szükséges szinten van lehetőség. A NATO kötelezettségek teljesítése
prioritást élvez.
A felhalmozási kiadások előirányzatának 3.241,6 millió forint, melyből az
intézményi beruházás 3.129,9 millió forint, a felújítás 111,7 millió forint.
Az előirányzat terhére történik részben a SEVESO II irányelveinek megvalósítására
szolgáló lakossági riasztórendszer kiépítése, valamint 2.018,3 millió forint értékben a
hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai fejlesztése. Az 56,4 millió forintos
fejlesztési keret az amortizációs cseréket finanszírozza.
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A bevételei előirányzat 2.603,8 millió forint, melynek 86%-a támogatás értékű bevétel,
mely a „Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása” megnevezésű
fejezeti kezelésű előirányzatról kerül átadásra. A bevételi előirányzat a hivatásos és az
önkéntes tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentéshez szükséges technikai eszközök,
felszerelések fejlesztésének és felújításának finanszírozásául szolgál, hároméves
szakmai program alapján.
Az OKF és intézményeinél működési bevétel keletkezik az ingatlan bérleti díjakból, a
Tűzvédelmi Laboratórium által végzett vizsgálatokból, zenekari fellépések díjából,
tanfolyami díjakból, katasztrófavédelmi prevenciós kiadványokból, autóbusz
bérbeadásából, műhelyek, illetve, szálláshely szolgáltatás bevételeiből, a gépjármű
magáncélú igénybevétel megtérítéséből, a mobiltelefonok esetében meghatározott
keret-túllépés visszafizetése.
11. cím Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 2008. évi költségvetése
5.622,2 millió forint kiadási főösszegű, melyet 1.606,0 millió forint bevétel és 4.016,2
millió forint költségvetési támogatás finanszíroz.
A cím 2009. évi támogatási előirányzatának levezetése
millió forintban, egy tizedessel
Engedélyezett
Támogatás költségvetési
létszámkeret (fő)

Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat

3962,0
-21,4

818

Szerkezeti változások
2062/2008 (V. 16.) Korm. hat. 2008. évi illetményemelés fedezete
Általános báziscsökkentés
Bázis előirányzat
2009.2009. évi alapelőirányzat
Előirányzati többletek
Megyeri Úti jégcsarnok üzemeltetése
Járulékcsökkentés hatása
2009.2009. évi javasolt előirányzat

58,3
-79,7
3962,0
3962,0
54,2
100,0
-45,8
4016,2

818
818

818

Alapító okirata szerint alapfeladatként a magyarországi olimpiai központok
működtetését, üzemeltetését látja el, biztosítva a verseny és élsport számára a
folyamatos edzés feltételeit, a hazai, nemzetközi és világversenyek lebonyolításának
lehetőségét. Szabad kapacitása értékesítésének keretében sport, kulturális és egyéb
rendezvények helyszínéül szolgálnak az olimpiai központok.
A részjogkörű Utánpótlás-nevelési Igazgatóság feladatkörébe tartoznak - a sportági
szakszövetségekkel együttműködve - a fiatal sportolók korszerű edzésmódszereinek
kidolgozása, sportkutatási, módszertani és tudományos vizsgálatok folytatása, a
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Heraklesz Alapprogram, melynek részeként működteti a Központi Sport- és Ifjúsági
Egyesületet, a Heraklesz Bajnok program, illetve a Heraklesz Csillag Program
működtetése, mely biztosítja a magas színvonalú edzésprogram megvalósításának
feltételeit. Sportkutatási-módszertani és tudományos tevékenységet folytat, hazai és
nemzetközi sportkutatási programokat szervez, azokban részt vesz. Kidolgozza,
irányítja, működteti és ellenőrzi a Sport XXI. Programot, valamint végrehajtja a
közoktatási és egyesületi típusú sportiskolai rendszer kidolgozásával, működtetésével
és ellenőrzésével összefüggő – a hatáskörébe utalt – állami feladatokat.
A részjogkörű Testnevelési és Sportmúzeum Igazgatóság feladatkörében országos
gyűjtőkörű múzeum, szakfeladata múzeumi tevékenység: hazai és nemzetközi
jelentőségű muzeális értékű tárgyi és dokumentációs anyag felkutatása, gyűjtése,
őrzése, és tudományos feldolgozása az ország területén található sporttárgyú
gyűjtemények és kiállítások szakmai felügyelete.
A Sportfolió Kht végelszámolása során az eddig nem értékesített állami tulajdonban,
és a Sportfolió Kht kezelésében lévő sportcélú ingatlanok vagyonkezelője a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet. A még átveendő sportlétesítmény
(Megyeri úti jégcsarnok) üzemeltetéséhez szükséges forrással – 100 millió forint - a
NUSI 2008. évi költségvetésének kiadási és támogatási előirányzatai növekedtek.
A személyi juttatás tervezett előirányzata 1.925,9 millió forint, mely tartalmazza a
2008. évi illetményemelés fedezeteként beépült 44,2 millió forintot, illetve a Megyeri
úti jégcsarnok üzemletetése kapcsán 20 millió forint fejlesztési többletet.
.
A 2008. évi költségvetési létszám 818 fő volt, mely nem változik 2009-ben.
A költségvetési javaslat 565,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékot
tartalmaz, amely – figyelembe véve a járulékcsökkentést – a személyi juttatások
előirányzatával arányos.
A dologi kiadások előirányzata 2.849,6 millió forint. Ezen kiemelt előirányzat 2008.
évi összege csökkent 79,7 millió forinttal az általános báziscsökkentés hatására, míg
nőtt 73,6 millió forinttal, a Megyeri úti jégcsarnok üzemletetésére biztosított fejlesztési
többlettel.
Az előirányzat terhére kerültek tervezésre az utánpótlás-nevelési feladatokhoz
kapcsolódó edzési, edzőtáborozási kiadások, az edzőtáborok és sportlétesítmények
üzemeltetési kiadásai (közüzemi díjak, készletek beszerzése, karbantartás, kisjavítás,
kommunikációs költségek, stb.), valamint a Múzeum feladataihoz kapcsolódó
kiadások.
Intézményi beruházás előirányzata 97,8 millió forint, mely alapvetően az elavult és
versenyzésre nem alkalmas sporteszközök, illetve a biztonságos üzemeltetéshez
szükséges berendezések cseréjére szolgál.
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Felújítási előirányzat 183,8 millió forint, melynek terhére a Nemzeti Utánpótlásnevelési és Sportszolgáltató Intézet által működtetett és használt létesítmény együttes
állagmegóvását biztosítja (öltözők, edzőtermek, pályák, a működéshez szükséges
gépek, épülettartozékok stb.).
A bevételei előirányzat 1 606,0 millió forint, mely a 2008. évi szinten került
meghatározásra.
Bevétel az alábbi tevékenységekből realizálható:
• edzőtábori igénybevétel
• edzés lehetőség biztosítása
• szálláshely biztosítása
• étkeztetés
• versenyrendezés
• kulturális és egyéb események rendezése
• helyiségek és eszközök bérbeadása
• uszodai szolgáltatások
A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet vállalkozási tevékenységet
nem folytat.

12. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése 47.548,1 millió forint kiadási, 5.016
millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás
42.532,1 millió forint.
12. cím 1. alcím Célelőirányzatok
Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

9.000,0 millió forint

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 35. § (1)-(2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előirányzat pályázati formában nyújt
támogatást az alábbi célokra:
• Az
iparosított
technológiával
épült
korszerűsítésének, felújításának támogatása

lakóépületek

energiatakarékos

• Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása
A hazai lakáspolitika egyik legfontosabb hosszú távú célkitűzése a korszerű
lakásállomány kialakítása és megőrzése. A folyamatosan növekvő energiaárak miatt az
energiatakarékosságot, így az épületek, illetve a lakások energia-felhasználásának
csökkentését célzó beruházások ösztönzése kiemelt kormányzati feladat. A mintegy
820 ezer lakást magában foglaló iparosított technológiával készült lakóépület
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felújítását célzó „panel-program” keretében meghirdetett pályázat célkitűzése az 1992.
július 1. előtt kiadott építési engedély alapján megépült iparosított technológiával
épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen
lakóépületek, gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása, korszerűsítése, a
megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése.
A Kormány az Új Magyarország programban igazságosabb otthonteremtési politikát
ígért, programok indítását vállalta a hátrányos helyzetű családok lakhatási feltételeinek
javítására. A növekvő energiaárak és fűtési költségek elsősorban a kedvezőtlen
hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező lakóépületben lakó családokat sújtják. Az
energiatakarékos
korszerűsítéseket
célzó
beruházások
támogatásával
a
panellakásokban elő családok lakhatással összefüggő terhei mérsékelhetők.
A termofor kémény pályázat célja az 1985-ig épült lakóépületek üzemelő, gáztüzelőberendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkéményei
biztonságtechnikai felújításának támogatásával az égéstermékek visszaszivárgása
okozta mérgezéses balesetek megelőzése.
Lakbértámogatás

24,0 millió forint

Az előirányzat a lakbér-támogatási pályázati rendszer finanszírozására szolgál, a
program célja, hogy az állam az önkormányzattal közösen vissza nem térítendő
támogatást nyújtson a gyermeket nevelő, nehéz szociális helyzetben lévő, bérlakásban
élő családok számára. E támogatás azoknak nyújt segítséget, akiknek anyagi helyzete
nem teszi lehetővé, hogy saját lakást vásároljanak. Lakhatásukat nem tudják
másképpen megoldani, mint lakásbérléssel, ez azonban számukra túlzott terheket
jelent.
Az Új Magyarország kormányprogram Lakhatási feltételek javítása című fejezetében
célul tűzte ki a jelenlegi lakbér-támogatási rendszer megújítását, annak érdekében,
hogy a rászorulók a mainál szélesebb körben vehessék igénybe ezen támogatási
lehetőséget. A jövedelmi helyzetük alapján rászoruló, gyermekes családok támogatás
nélkül nem tudnák megfizetni a piaci lakbért, így lakhatásuk veszélybe kerülne.
Turisztikai célelőirányzat

7 060,7 millió forint

Az előirányzat a Kormány által jóváhagyott, 2005-2013. évekre vonatkozó Nemzeti
turizmusfejlesztési stratégia megvalósítását szolgálja. A turizmus fejlesztési irányait
turizmusfejlesztési stratégia határozza meg, amelynek időarányos megvalósításához a
2009. évi prioritások az alábbiakban foglalhatók össze:
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adatok mFt

1. Nemzeti marketing- és promóciós tevékenység
2. Regionális turisztikai pályázatok és nagyrendezvények
(ROP pályázati célokon kívüli, csak hazai forrású
turisztikai projektek)
3. Budapesti Tavaszi Fesztivál
4. Szakmaspecifikus célok
(a stratégia intézkedési tervében megfogalmazott
feladatok, turistafogadás feltételeinek javítása, egyedi
projektek)
5. TC működtetése, pályázatkezelő szervezetek
Kiadási oldal mindösszesen:

5 000,0
1 000,0
250,0
415,7

395,0
7 060,7

1.
Nemzeti turisztikai marketingtevékenység (5.000 millió forint)
A
turizmus
intézményrendszerébe
tartozik
a
nemzeti
turisztikai
marketingtevékenységet ellátó – 100 %-os állami tulajdonban levő – Magyar Turizmus
Zrt. (MT. Zrt.), aminek működéséhez a költségvetési keret a TC-ből kerül biztosításra.
Tevékenységét, azaz a döntően kis- és középvállalkozásokat tömörítő turisztikai
szektor kínálatának összefogott bemutatását a hazai és a nemzetközi piacon elsősorban
a következő eszközökön keresztül végzi: promóciós anyagok, kiadványok, vásárok és
kiállításokon való részvétel, belföldi és külföldi idegenforgalmi hálózat és honlapok
működtetése, információszolgáltatás. Az ország turisztikai versenyképességét erősítő
promóciós tevékenység az alábbi célokat segíti elő: új turistarétegek megnyerése, az
idegenforgalmi idény széthúzása, a korábban megvalósult fejlesztések integrálása a
turizmus vérkeringésébe, a vendégek fajlagos (napi) költségének emelése, a belföldi
turizmus erősítése, arányának további növelése.
Magyarországot a nemzetközi turistaforgalom alapján a világ 15 legnépszerűbb cél
országa között tartják számon, azonban a bevételeket tekintve csupán a 35-40. helyen
áll.
A turisztikai marketing- és promóciós költségvetés legalább 2008. évinek megfelelő
szintjét indokolja az egyes fogadó országok közti egyre erősebb verseny, valamint az
a tény, hogy a marketingkeret növelése közvetlenül forgalomnövekedést, így az
adóbevételek emelkedését is eredményezi. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a
tényt sem, hogy a vendégéjszakák alakulásának tendenciája és a
marketingtevékenységre fordított anyagi források között igen szoros összefüggés
tapasztalható.
A MT. Zrt. külpiaci stratégiája – amelynek célja a magyarországi beutazó forgalom
növekedési pályára állítása, elsősorban négy kiemelt termék révén (Budapest, Balaton,
egészségturizmus és a kongresszusi-üzleti ún. MICE-turizmus) – lehetőséget ad a
versenyképesség javítására. Valamennyi piacon, az eddigiekhez képest jóval
erőteljesebb, rendszeres és folyamatos közvetlen fogyasztói kampánnyal, a
kommunikációs eszköztár összehangolt alkalmazásával nagyszabású integrált akciók
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kerülnek végrehajtásra,
lehetőségeket.

fokozottan

kihasználva

a

szakmai

partnerség

adta

Magyarország imázsának javítása érdekében szükséges a turisztikai országkép
megújítása, frissítése, vonzóbbá tétele a fiatalabb korosztályok számára is, valamint a
2008-ban kialakított új Magyarország márka (brand) bevezetése és tudatosítása is a
különböző piacokon.
2.
Regionális idegenforgalmi pályázatok és nagyrendezvények (1.000 millió
forint)
Európai uniós forrásokból az elmúlt években olyan turisztikai nagyberuházások
valósultak meg, amelyek önálló vonzerővel bírnak, ugyanakkor szükség van olyan
kisebb kísérő fejlesztésekre, amelyek szinergikus hatásuk révén tovább erősítenék a
fogadóterület vonzerejét. A komplex fejlesztést szolgálják a 9 turisztikai régióban
megvalósuló regionális pályázatok, ennél fogva a TC-ből támogatott regionális
turisztikai projektek kiegészítik a nagyobb attrakciófejlesztéseket, speciális jellegüknél
fogva erősítik a régiós arculat kialakulását, növelik a helyi turisztikai kínálatot és
hozzájárulnak a hátrányos helyzetű térségek felzárkózásához.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében meghirdetett turisztikai
vonzerő-fejlesztési pályázatok nem adnak lehetőséget a kisebb költségvetésből
megvalósítható, ugyanakkor a helyi sajátosságokhoz igazodó projektek támogatásokra.
Ez is alátámasztja annak fontosságát, hogy 2008-hoz hasonlóan, 2009-ben is
meghirdetésre kerüljenek regionális turisztikai pályázatok, elsősorban rendezvények és
marketing támogatására (700 millió forint).
Ezen kívül az önálló turisztikai attrakciót jelentő nagyrendezvények támogatása élvez
prioritást (300 millió forint). A visszatérően megrendezésre kerülő, turisztikai hatással
bíró országos és nemzetközi vonzerővel bíró nagyrendezvények (pl: Savaria
Történelmi Karnevál, Zempléni Fesztivál, Mesterségek Ünnepe, Szegedi Szabadtéri
Játékok) szélesítik a programkínálatot. Ezáltal elérhető a devizabevételek és a
tartózkodási idő növelése.
3. Budapesti Tavaszi Fesztivál (250 millió forint)
A nagyszabású program 28. alkalommal kerül megrendezésre. Az előszezoni
idegenforgalmat nagyban fokozó, a kulturális értékeket és hagyományokat őrző és
közkinccsé tevő rendezvénysorozat jövő évi támogatása az e tárgykörben kötött több
éves együttműködési megállapodás alapján történik.
4. Szakmaspecifikus célok (415,7 millió forint)
Ez a keret ad lehetőséget az alábbi szakmaspecifikus feladatok megvalósítására:
• A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia Intézkedési tervében megfogalmazott
stratégiai célok
A megfogalmazott feladatok végrehajtása során a 2009. évre vonatkozó
feladatok a következők:
- Turisztikai munkaerő piaci felmérés
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Ennek keretében szükség van a munkaerő piaci tendenciák alapján a munkaerő
piaci kereslet összhangjának kialakítására.
- Fogyasztóvédelmi pályázat
A fogyasztóvédelemnek a turizmus területén való hangsúlyos érvényesítése
érdekében azokat a kezdeményezéseket kívánjuk ösztönözni, amelyek
hozzájárulnak
a
turisták
mint
fogyasztók érdekeinek
könnyebb
érvényesítéséhez, tudatosságuk javításához.
- Az esélyegyenlőség (ajánlások kidolgozása)
Az esélyegyenlőség érvényesítése a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia
horizontális célja. Annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők turistaként
és/vagy munkavállalóként szélesebb körben bekapcsolódhassanak a turizmusba,
szemléletformáló kampányra van szükség.
- Egészségturisztikai stratégia
Az Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia megvalósításához
kapcsolódóan indokolttá vált az egészségturisztikai kereslet és kínálat 2002.
évben készült elemzésének aktualizálása. A Széchenyi turizmusfejlesztési
program keretében támogatott és megvalósult projektek jelentős kínálatbővülést
eredményeztek, ami a keresleti viszonyokban is számottevő változásokat
eredményezett (pl. új helyszínek bekapcsolódása az egészségturizmusba,
szolgáltatási színvonal jelentős emelkedése). Az ÚMFT 2007-2008. évi ROPpályázatai keretében további fürdő- és szálláshely beruházások részesülnek
támogatásban. A megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések következtében
kialakuló keresleti és kínálati viszonyok vizsgálata alapozhatja meg a további
fejlesztési elképzelések szakmai értékelését.
- Ökoturizmus stratégia
A 2008. évben elkészült ökoturizmus fejlesztési stratégiában kormányzati
beavatkozást igénylő feladatokat a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériummal együttműködve tervezzük megvalósítani (Így: ökovédjegy
kidolgozása, minősítési rendszer működtetése).
- Fenntarthatóság mérése
A turisztikai desztinációkban (fogadóterületeken) összetett – a gazdasági,
társadalmi és környezeti hatásokat is feltáró – módszertan kialakítását igényli.
A módszer alkalmazásának elősegítését- a legjelentősebb vendégforgalmat
lebonyolító turisztikai desztinációkban-támogatási pályázat keretében tervezzük
megvalósítani.
• a pályázati felhívásokon belül nem kezelhető egyedi projektek megvalósítása
(100 millió forint)
• a vendégek biztonságérzetének, közérzetének javítása érdekében a turisztikai
háttérfeladatok ellátásának támogatása, a turistafogadás feltételeinek javítása,
így kiemelten a szúnyoggyérítés (80 millió forint) valamint turisztikai
együttműködések és kutatások megvalósítása.
5. TC működtetése, pályázatkezelő szervezetek (395 millió forint)
A stratégiai feladatok megvalósítása érdekében a TC-ből finanszírozott pályáztatások
lebonyolításában, az ellenőrzési, kommunikációs és egyéb feladatokban részvevő
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közreműködő szervezetek részére a korábbi évek tapasztalatainak megfelelő mértékű
forrásfelhasználás szükséges.
12. cím 6. alcím Beruházások
Lakástámogatás

60,0 millió forint

A támogatási előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a tárcához tartozó rendvédelmi
szervek dolgozóinak lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéshez, bővítéséhez
nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz.
12. cím 14. alcím Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

70,0 millió forint

A Nemzetközi kötelezettségek alcím tartalmazza a turisztikai vonatkozású UNWTO és
IFTTA tagdíjak, hazánk OECD Turisztikai Bizottságban való közreműködéséből
adódó tagdíj, a sport terület WADA, „Sport Részegyezmény”, és ANADO szervezeti
befizetések, valamint az EASTR, CECODHAS, valamint a LOSZ által jelzett tagdíjak
fedezetét.
12. cím 20. alcím Ágazati célfeladatok
Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes
nyugellátásához

1.440,0 millió forint

Az előirányzat a fejezet felügyelte alá tartozó hivatásos állomány kedvezményes
nyugellátásához biztosít fedezetet. A támogatási előirányzat technikai jellegű, amely az
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság rendelkezése alapján a társadalombiztosítás
ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. Tv. 18 § (3) bekezdése szerint havi rendszerességgel kerül utalásra a
Nyugdíjbiztosítási Alap számlájára.
Kincstári Tranzakciós díj elszámolása

40,0 millió forint

Az előirányzat a kincstári tranzakciók, valamint a rendelkezésre állási díjat -amennyiben
a fejezeti kezelésű soron lévő előirányzat nem nyújt fedezetet - finanszírozza.
Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi
hozzájárulása

5.000,0 millió forint

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 43.§. 44. §. És a 47.§ alapján a Kormány
rendeletben határozza meg a befizetés és elszámolás, valamint a felhasználás
ellenőrzésének rendjét.
A felhasználást 3 éves szakmai program keretében határozza meg a tűzvédelem
felügyeletét ellátó miniszter. Ez a program jelenleg a 2006-2009 évben végrehajtandó
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feladatokat határozza meg. Ezen időszakban beszerzésre kerül 111 db különféle
speciális tűzoltó gépjármű, gépjárműfecskendők, műszaki mentők, vízszállítók és
magasból mentő gépjárművek és egyéb járművek. Felújításra kerül 45 db különböző
tűzoltó gépjármű, valamint különféle konténerek, és nagyértékű eszközök, melyek
között szerepelnek egyéni védőeszközök, feszítő-vágó berendezések, stb. Ebből a
keretből kerül finanszírozásra a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ technikai
eszközállománya is. Új feladatként jelentkezik a MOLARI üzemeltetése és a laktanyaépítési beruházás is.
Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása

20,0 millió forint

Az előirányzat forrást biztosít a:
• Polgári védelmi mozgalom dinamizálása projekt”-ben megfogalmazott célok
megvalósításához,
• Lakosság-, ifjúság, polgári védelmi szervezetek és polgármester segítők
felkészítéséhez,
• Ifjúsági területi, megyei, és budapesti polgári védelmi versenyek szervezéséhez,
továbbá a szövetségek szakmai és sportrendezvényeinek támogatásához,
működési költségek (adminisztrációs kiadások, székhely, működési hely
fenntartása, kommunikációs költségek) finanszírozásához,
• Tájékoztató és Oktató szakmai anyagok készítéséhez és terjesztéséhez,
• Magyar Polgári Védelmi Szövetség működési költségeihez,
• Rendezvényeken való részvétel költségeihez (pl: Polgári Védelem Napja és a
Katasztrófák Elleni védekezés Világnapja megemlékezések, hazai és
nemzetközi konferenciák, szakmai versenyek).
Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása

202,6 millió forint

Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek részére pályázati rendszerben
biztosítandó támogatás forrásául szolgál, mely összeg az egyesületek működésének, az
önkéntes tűzoltók oktatásának, képzésének, a technikai ellátás javításának
támogatásául szolgál.
Szakszervezetek támogatása

15,0 millió forint

Az Önkormányzati Minisztérium Ágazati Érdekegyeztető Tanácsának munkavállalói
oldalát képező azon érdekképviseletek részére nyújt vissza nem térítendő támogatást,
amelyek a minisztérium és felügyelete alá tartozó intézmények foglalkoztatottait
képviselik, illetve ahol ezt az adott foglalkoztatási törvény előírja, reprezentatívnak
minősülnek. A támogatás kizárólag az érdekképviselet alapszabályában rögzített
feladatok végrehajtására, így különösen érdekvédelemre, érdekképviseletre, valamint
működési költségekre fordítható.
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Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása

42,0 millió forint

Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei működéséhez, és az
általuk szervezett rendezvények (pl: Flórián napi megemlékezések, hazai és
nemzetközi konferenciák és tűzoltóversenyek) támogatásához és az egyéb kiemelt
feladataik végrehajtásához járul hozzá.
• önkéntes, ifjúsági területi, megyei, és budapesti tűzoltó versenyek
szervezésének, továbbá a szövetségek szakmai és sportrendezvényeinek
támogatására, működési költségek (adminisztrációs kiadások, székhely,
működési hely fenntartása, kommunikációs költségek) finanszírozására
• önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai - 40 órás, gépjárműfecskendő-kezelői és
kisgépkezelői - tanfolyamainak költségeire
• önkéntes tűzoltó parancsnokok tanfolyamainak támogatására
• önkéntes tűzoltó egyesületek, köztestületi tűzoltóságok parancsnokainak
továbbképzésére
• Magyar Tűzoltószövetség Szövetség működési költségeire
Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok
Országos Szövetségének támogatása

21,0 millió forint

A Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok feladat és hatáskörét az 1996. évi XXXI.
Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint
annak végrehajtására kiadott 118/1996. (VII. 24.) Korm. Rendelet a létesítményi
tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról, valamint a 119/1996. (VII. 24.)
Korm. Rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról,
szabályozzák és ezek a szervezetek a magyar tűzvédelem szerves részét képezik.
Az előirányzat az
• önkéntes, létesítményi, ifjúsági területi, megyei, és budapesti tűzoltó versenyek
szervezésének, továbbá a szövetségek szakmai és sportrendezvényeinek
támogatására, működési költségek (adminisztrációs kiadások, székhely,
működési hely fenntartása, kommunikációs költségek) finanszírozására,
• a létesítményi és önkéntes tűzoltóságok szakmai - 40 órás alap,
gépjárműfecskendő-kezelői és kisgépkezelői - tanfolyamainak költségeire,
• létesítményi és önkéntes tűzoltóságok parancsnokai tanfolyamainak
támogatására,
• LÖTOSZ működési költségeire biztosít forrást.
Önkéntes tűzoltósággá váló tűzoltóegyesületek támogatása

15,0 millió forint

Az előirányzat azon önkéntes tűzoltó egyesületek támogatását szolgálja, melyek
vállalják az önkéntes tűzoltósággá történő fejlesztést. Az előző évhez képest változást
jelent, hogy az 1. számú mellékletben elkülönítetten, önálló fejezeti kezelésű
előirányzatként jelenik meg.
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A hét önkormányzati érdekszövetség működésének
támogatása

12,0 millió forint

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok
Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és
Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok
Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége nemzetközi
kapcsolatai élénkülnek, melynek során lehetőség nyílik más nemzetek kedvező
tapasztalatainak megismerésére, átvételére, a nemzetközi kapcsolatok elmélyülésére.
Az előirányzat a szervezetek működésének kiadásához biztosít támogatást.
Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása

270,0 millió forint

Az előirányzat a fejezetnél bevezetett integrált pénzügyi-számviteli rendszer
kiterjesztésére és működtetésére szolgál. Fedezetet biztosít továbbá az Önkormányzati
Minisztérium és irányítása alá tartozó intézményeknél végrehajtandó informatikai
fejlesztések finanszírozására.
Hivatásos állomány életbiztosítása

36,0 millió forint

Az előirányzat fedezetet nyújt az ÖM felügyelete alá tartozó Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és szervei hivatásos, köztisztviselői és
közalkalmazotti állományának tagjai, az önkormányzati tűzoltók hivatásos és
közalkalmazotti állományának tagjai, a tűzoltó szakiskola oktatói és alkalmazottai, az
önkéntes tűzoltók, valamint a berendeltek csoportos élet- és balesetbiztosítására,
illetve ezzel kapcsolatos kiadásokra.
Címzetes főjegyzői címek adományozása

132,9 millió forint

A címzetes főjegyzői címadományozással összefüggésben, a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 30/B. § (3) bekezdése alapján a címzetes
főjegyző címe alapján évente egyszeri címadományozásra jogosult, mely összege a
költségvetési
törvényben
megállapított
köztisztviselői
illetményalap
huszonnégyszerese.
Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak
nyújtott támogatás

380,0 millió forint

A támogatási előirányzat fedezetet nyújt az ÖM és a Duna Palota Kulturális
Közhasznú Társaság között megkötött közhasznú szerződésben vállalt
kötelezettségekre. A Társaság oktatási, ismeretterjesztési, tudományos, kulturális,
kiadói tevékenységet lát el, valamint biztosítja az Önkormányzatok Szolgáltató
Központjának feladatellátását.
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12. cím 21. alcím Társadalmi önszerveződések támogatása
Társadalmi szervezetek és segítők támogatása

40,0 millió forint

A „Civil szervezetek támogatása” az állami és önkormányzati szervek feladatellátását
segítő, illetve fontos társadalmi igényt kielégítő civil szervezetek (kivéve pártok,
egyházak, munkaadói érdekszövetségek) támogatását szolgálja. Különösen
támogatandó: emberi és kisebbségi jogvédelem, közigazgatás-fejlesztés és
korszerűsítés, turizmus, sport, lakásügy és települések biztonsága témakörökhöz
kapcsolódó tevékenység, kutatás, továbbá a feladatellátás átvállalásának ösztönzése. A
támogatás civil szervezetek működési, projekt-, illetve programköltségeinek a
finanszírozására használható fel.
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos
Egyesület

40,0 millió forint

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és
Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, melyek
végrehajtását az Infokommunikációs Országos Egyesület látja el.
A központi támogatás felhasználási jogcímei:
• Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó (DISR, TISR és BISR)
rádiós rendszer, diszpécserközpont működtetése,
• informatikai rendszer (intranet, webszerverek, hálózatok) üzemeltetése,
felügyelete, rendszerek karbantartási és javítási díjai,
• frekvenciahasználati díjak (mikrohullámú, konvencionális),
• bérelt vonali szolgáltatások díjai, telefon- és faxköltségek, bérek és járulékaik,
közüzemi díjak, biztosítások.
12. cím 22. alcím Önkéntes tűzoltóságok normatív
támogatása

1.711,3 millió forint

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az önkéntes tűzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat az önkéntes tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt
feladattal arányos állami támogatást a Ttv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának
(3) bekezdése értelmében a XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet 12 cím 22
Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása alcímének előirányzatából a következő
feltételek és normatívák alapján veheti igénybe:
a) a támogatást az az önkormányzat veheti igénybe, amelynek területén
tárgyévet megelőző december 1-jén, a Ttv. 34. §-ának (1) bekezdése alapján önkéntes
tűzoltóság működik;
b) valamennyi önkéntes tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos
összegű, 10,0 millió forint alaptámogatásra jogosult;
c) a b) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden
önkéntes tűzoltóság, az általa ellátott elsődleges működési körzet veszélyeztetettsége
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mértékét kifejező, a szervezési kategóriába sorolást meghatározó, jogszabályban
rögzített pontszámok arányában részesül.
12. cím 23. alcím Segítsünk az árvízkárosultakon

1,0 millió forint

A tiszai árvíz kapcsán állampolgári összefogás eredményeként adománygyűjtést
kezdeményezett a Kormány. A magánszemélyek és gazdasági társaságok különböző
mértékű adományainak éves befizetéseit az Önkormányzat Minisztérium elkülönített
számlán kezeli, és a befolyt összeg felhasználására rendkívüli katasztrófahelyzetek
esetén kerül sor.
12. cím 25. alcím Választások lebonyolítása
Az európai parlamenti választások támogatása, és
a 2010. évi Országgyűlési választások előkészítése

4.562,0 millió forint

Az európai parlamenti választásokra várhatóan 2009. év júniusában, míg az
Országgyűlési választásokra 2010. április-május hónapban kerül sor. A 2009. évi EP
választás várható költségeire 4.562,0 millió forintot kell biztosítani, valamint az OGY
választás előkészítésére 438,0 millió forint előrehozott költség prognosztizálható.
Az EP költségeinek fő költségvetési tételeit az alábbi táblázat tartalmazza.
Kód

Költség nem

Összeg (mFt)

11

Személyi kiadások

35,0

12

MAJ

11,2

13

Dologi kiadások

1 487,6

15

Egyéb működési célú pénzeszközátadás

2 508,2
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Intézményi beruházás

520,0

Összesen:

4 562,0

Az egyes sorok tartalmát tekintve:
• a személyi juttatások és a munkaadói járulékok előirányzatán szereplő összeg
biztosítja a választási feladatok ellátásában közreműködő OVB, OVI valamint
külsős munkatársak díjazását;
• a dologi valamint az intézményi beruházási kiadások szolgálnak fedezetéül a
lakossági tájékoztató tevékenység, a névjegyzék és értesítőgyártás
alapanyagainak, a szavazásnapi nyomtatványok, kellékek és szavazólapok
előállításának, az oktatásoknak, a választási központ kialakításának és
működtetésének, a közbeszerzések lebonyolításának, az informatikai
üzemeltetés és minőségbiztosítás valamint a projektmenedzsment felmerülő
költségeinek;
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• az egyéb működési célú pénzeszközátadás előirányzata tartalmazza a központi
kiadásokon kívüli – helyi, területi (megyei, közigazgatási hivatali),
külképviseleti – szintre a pénzügyi rendeletben meghatározásra kerülő
normatívák forrását. (szavazókörök szavazásnapi kiadásai – 7.500,- Ft; értesítők
borítékolása, postázása 50,- Ft/választópolgár; szavazatszámláló bizottságok és
jegyzőkönyvvezetők díja 15.000,- Ft/fő; TVI dologi kiadásai – 500.000,Ft/megye; HVI vezetők, tagok, TVI vezetők tagok díja, stb.)

Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása

150,0 millió forint

Az időközi választások száma éves szinten megközelítőleg 100-150-re tehető. E
fejezeti kezelésű előirányzat terhére kell biztosítani:
• az arra jogosult önkormányzatoknak az évközben kitűzött helyi időközi
választások dologi és személyi kiadásait;
• az időközi országgyűlési egyéni választókerületi képviselőválasztás költségeit;
• az országos népszavazások és népi kezdeményezések aláírás hitelesítési
feladataihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeket;
• az Országos Választási Bizottság működéséhez kapcsolódó személyi és dologi
kiadásokat;
• a választások lebonyolításához kapcsolódó képzések (bentlakásos, távoktatásos)
felmerülő költségeit;
• a választási eljárási törvény megújítása érdekében megkezdett jogalkotási
feladatok támogatását szolgáló szakmai munkálatok, eszközbeszerzések
költségeit;
• egyéb a szakmai munkát támogató szükségletek költségeit.

12. cím 26. alcím Sporttevékenység támogatása
Utánpótlás-nevelési feladatok

1.576,6 millió forint

A Nemzeti Sportstratégiában megfogalmazott Utánpótlás-nevelési Programban
foglaltaknak megfelelően, valamennyi sportágfejlesztési program egységes
rendszerben, azonos alapelveken nyugszik. A Sport XXI. Program a 2007. és 2008
évben is a következő 13 sportágat foglalta magába: atlétika, kajak-kenu, kézilabda,
kosárlabda, labdarúgás, tenisz, sakk, vízilabda, vívás, ökölvívás, röplabda, triatlon és
úszás. A Sport XXI. Programra épülő Héraklész Bajnok Program (HBP) és Héraklész
Csillag Program (HCSP) jelenleg 21 sportágat foglalkoztat. Szükségszerű a Sport XXI.
Programban foglalkoztatott sportágak számának lépcsőzetes felzárkóztatása a HBP-,
és HCSP-hez. A program következő szakmai előre lépése az utánpótlás-nevelési
centrumok megszervezése, az utánpótlás-nevelési műhelyek kijelölése és
finanszírozása. Az előirányzat magában foglalja valamennyi sportágfejlesztési

22

program indokolt mértékű támogatását, mely programok a Nemzeti Utánpótlásnevelési és Sportszolgáltató Intézet felügyelete alatt működnek.
A program célkitűzései:
• a rendszeresen sportoló 6-14 éves fiatalok számának emelése, kiemelten a
11-14 éves fiatalok minőségi foglalkoztatásuk támogatása;
• a különböző programokba bevont fiatalok sportos életmódjának kialakítása;
• a legjobbak folyamatos kiválasztásának biztosítása egy átfogó
teljesítménymérési rendszer alkalmazásával;
• a kiválasztott sportolók folyamatos képzésének megvalósítása;
• a sportszakember képzési, továbbképzési rendszer megújításával a
programok szakember-feltételeinek biztosítása;
• egységes versenyrendszer működtetése;
• egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése, amely valamennyi
a programban résztvevő sportoló és szervezet (alap)adatait rögzíti.
Az integrált rendszer részeként a közoktatási és egyesületi típusú sportiskolai rendszer
kidolgozásának támogatása is az előirányzat terhére valósul meg. A sportiskolai
támogatást az elfogadott felmenő rendszerű bővülést figyelembe véve növelni
szükséges, mint ahogy a sportiskolai kerettanterv tantervi moduljai kidolgozásának
(20-25 sportágban), az ehhez kapcsolódó pedagógiai és pszichológiai kézikönyv
kiadásának, továbbá modelliskolák, módszertani központok működésének támogatása,
valamint az új modelliskolák bekapcsolása.
A 2009. évben is tervezni szükséges a permanensen visszatérő egyéb feladatok
finanszírozását, különös tekintettel a rövidesen (2010-ben) megrendezésre kerülő
Ifjúsági Olimpiára. Az Ifjúsági Olimpiára való felkészülés jegyében támogatni
szükséges a páratlan évben megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon, a Duna Kupa versenysorozaton, valamint az Olimpiai Reménységek
Versenyén való részvételt is.
Az előirányzat biztosítja a magyar versenysport egyik utánpótlás-nevelési bázisaként,
sportiskolai módszertani központként működő Csanádi Árpád Általános Iskola és
Gimnázium fenntartási költségeinek támogatását. Az iskola fenntartója 2004.
szeptember 1-je óta a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány. A tantestület kiváló
munkájának köszönhetően a 2008/2009. tanévre is nagy a túljelentkezés. Az iskola
tanulói magas létszámban vesznek részt a kiemelt utánpótlás-nevelési programokban
(Héraklész Bajnok és Csillag Program).
Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása

456,7 millió forint

Az előirányzat terhére megvalósítani tervezett feladatok:
• diák-, szabadidősport programok;
• a Magyar Diáksport Szövetség által működtetett Diákolimpiai versenyrendszer;
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• a
Nemzetközi
Iskolai
Sportszövetség
által
rendezett
sportági
világbajnokságokon való részvétel;
• a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség által működtetett Egyetemi –
Főiskolai Országos Bajnokság;
• hozzájárulás a főiskolai sportági világbajnokságokon való részvételhez;
• a felsőoktatási intézményekben működő sportegyesületek szakmai munkájának
segítése;
• a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar által ellátott
feladatok támogatása;
• az iskolai sporttal és diáksporttal kapcsolatos szakmai fórumok és
továbbképzések, valamint innovatív projektek (felsőoktatás sportjának
fejlesztése és a területi alapú versenyrendszer kiszélesítése).
Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

326,4 millió forint

Az állam sportegészségüggyel kapcsolatos feladatait a sportról szóló 2004. évi I.
törvény (továbbiakban: Stv.), valamint a sportorvoslás szabályairól és a
sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet határozza meg.
A válogatott keretek sportegészségügyi ellátása a társadalombiztosítás által nem
finanszírozott szolgáltatások körébe tartozik. A mintegy kétezer kerettag ellátása
magában foglalja az évenkénti kötelező szűrővizsgálatokat, a terhelhetőséget
megállapító ergometriás laboratóriumi vizsgálatokat, a válogatott keretorvosok,
gyúrók, sportpszichológusok, gyógytornászok foglalkoztatását. Emellett az előirányzat
terhére történik sportgenomikai laboratórium működtetésének támogatása, az olimpiai
központok sportegészségügyi ellátásának megszervezése, valamint a Sport XXI.
Nemzeti Sportstratégiában meghatározott primer prevencióban való közreműködés és
– a Magyar Olimpiai Bizottság javaslata alapján – egyes sportágak részére nyújtott
természetbeni sportegészségügyi szolgáltatások biztosítása is. A feladatokat külön
megállapodás alapján az Országos Sportegészségügyi Intézet látja el.
Az előirányzat forrásául szolgálhat a sportorvosi szakrendelések fejlesztésére és
működtetésének támogatására is.
A nemzetközi doppingellenes egyezményekhez történő csatlakozásunk a
doppingellenes tevékenység egyes feladatainak ellátását, így többek között a
költségvetési hátterének megteremtését is állami feladattá teszi. Az állam által
ellátandó – az Stv.-ben és a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004.
(III. 31.) Korm. rendeletben foglalt - feladatok közé tartozik továbbá a felvilágosítás, a
megelőzés, a doppingellenőrzés egyes részelemeinek ellátása, valamint a komplex
doppingellenes politika koordinálása, nemzeti szintű érvényesítése. A doppingellenes
állami feladatok keretei között a nemzeti doppingellenes szervezet, a NADO feladatait
- közbeszerzési eljárás eredményeként - megbízás alapján ellátó gazdálkodó szervezet
támogatása is az előirányzat terhére történik. A megbízási szerződés az egyes évekre
bontva, meghatározott keretek között rögzíti a NADO feladatai között szereplő, az
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állami sportirányítási szerv által megrendelt doppingellenőrzések számát, továbbá az
egyéb NADO feladatokat. Az előirányzat ezen részéből megvalósított feladatok között
- összhangban a 2009. január 1-jén hatályba lépő módosított WADA Kódex
rendelkezéseivel - a 2009. évben prioritást kell kapnia a megelőző, felvilágosító
feladatoknak, valamint az alternatív, doppingmentes felkészülést biztosító programok
támogatásának.
Versenysport támogatása

2.613,0 millió forint

Az előirányzat terhére a versenysporttal kapcsolatos feladatok támogathatók. Az
előirányzat célja ezen belül a mindenkori olimpiai, illetve paralimpiai felkészülés
finanszírozása, az olimpiai/paralimpiai sportágak versenyzőinek edzőtáboroztatása,
versenyeztetése, a kiemelt nemzetközi eseményeken való részvétel, a szakmai munka
hátteréül szolgáló infrastrukturális háttér megteremtése (sportegészségügyi feltételek,
sporteszközök, felszerelések, szakemberek munkájának támogatása stb.).
A versenysportban fontos elvárás az eredményesség fenntartása és növelése, indokolt
tehát az ennek érdekében kidolgozott szövetségi szakmai fejlesztési és felkészülési
programok támogatása, a sportolók felkészüléséhez szükséges pénzügyi és
infrastrukturális háttér megteremtése. A közép- és hosszútávú eredményesség
érdekében kiemelt fejlesztési cél a már több éve működő edzői Patrónus-program
folytatása és kiterjesztése, amelynek lényege, hogy sportáganként egy vagy több
edzőpáros (Patrónus és Patronált) támogatására van lehetőség, így biztosítva a
sportban felhalmozódott tudástőke fiatalabb generációknak történő átadását. Ezen
kívül fontosnak tartjuk a sportban dolgozó vezetők és alkalmazottak szakmai, és
gazdasági-pénzügyi jellegű képzését, továbbképzését.
A célok megvalósítása érdekében elsősorban a versenysport területén működő
sportszövetségek (jelenleg mintegy 80 országos sportági szakszövetség, országos
sportági szövetség illetve szakági szövetség) – működési és szakmai – támogatása
szükséges, mivel ezek látják el a sportágak irányítási, szabályozási és koordinatív
feladatait, működtetik a válogatott kereteket. Ezen kívül az előirányzat fedezi a sport
elsődleges színterének a finanszírozását is, mely a sportszervezetek, illetve
sportegyesületi műhelyek, szakosztályok feladatai ellátásának támogatását jelenti. E
komplex rendszer garantálja a hazánkat képviselő ép és fogyatékos élversenyzők
eredményes felkészülését és versenyeztetését.
A korábbi széttördelt címrend módosításra került, minden, a versenysporttal
összefüggő előirányzat összevonásra kerül, így ennek keretében került tervezésre a
hazai rendezésű sport világesemények támogatása is.
Az előirányzat a Magyarországon megrendezésre kerülő jelentős sportesemények
kiegészítő támogatásának forrásául szolgál. A felnőtt és az azt követő utánpótlás
korosztályos világbajnokságok, Európa-bajnokságok és felnőtt világkupák esetében
kérelem alapján adható támogatás, melynek előfeltétele, hogy a rendezvény
regisztrációja az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkárságán
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megtörténjen. A 2009-ben megrendezésre kerülő legjelentősebb események: Öttusa
Női és Férfi Világkupa, Kézilabda Női Junior Európa-bajnokság, Gerevich-KovácsKárpáti Kard Világkupa, Vívó U23 Európa-bajnokság, Műugró Ifjúsági Európabajnokság, Vitorlás 470-es és 420-as Junior Európa-bajnokság, Tájékozódási Futó
Világbajnokság.
A sporteseményekkel kapcsolatban megjelent nézőtéri erőszak visszaszorításához
komoly erőfeszítésekre van szükség, az ezzel kapcsolatos feladatokat a
sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.
A rendeletet alkalmazni kell a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong
sportágakban a hivatásos és vegyes versenyrendszer (nemzeti bajnokság) keretében
szervezett mérkőzésekre, az első osztályú mérkőzésekre, a nemzetközi
kupamérkőzésekre, és a nemzeti válogatottak mérkőzéseire. Az előirányzat terhére
biztosítható forrás a feladat elvégzéséhez.
Az előirányzat fedezi a Magyar Olimpiai ill. Paralimpiai Csapat 2010. februárjában
megrendezésre kerülő Téli Olimpiai ill. Paralimpiai Játékokon történő felkészülésének
és részvételének, valamint a magyar sportolók 2009. évi AGFIS Világjátékokon való
felkészülésének és részvételének költségeit.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2007 évben hivatalos közleményben jelentette be,
hogy 2010-ben első alkalommal Ifjúsági Olimpiai Játékokat kíván rendezni. Az
Ifjúsági Olimpiai Játékokon újabb példaképek születnek, akik vonzzák majd az újabb
fiatal generációk tagjait a sportos életmód felé. Ez lehet az Ifjúsági Olimpiai Játékok
egyik legfontosabb üzenete. Olimpiai hagyományainknak megfelelő eredményes
szerepléshez a felkészülést időben szükséges megkezdeni. A felkészülés a sportági
keretek kialakítására, a szakmai költségek (edzőtábor, versenyeztetés, edzői
felkészítés, továbbképzés, sportegészségügyi ellátás) finanszírozására fordítható.
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

2.169,2 millió forint

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok finanszírozása történik:
- az olimpiai járadék (az Stv., valamint a 41/2004. (III.12) Korm. rendelet alapján, az
Olimpián, Paralimpián,
Siketlimpián és Sakkolimpián érmes helyezést elért
személyek, edzőik és özvegyeik olimpiai járadékra jogosultak, melyet az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a jogosult kérelmére
államigazgatási eljárás keretében állapít meg, és havonta folyósít);
- a „Nemzet sportolója” cím (az Stv., valamint a 40/2004. (III.12.) Korm. rendelet
alapján 12 fő, 60. életévét betöltött, kimagasló eredményt elért sportoló kaphatja meg a
„Nemzet Sportolója” címet és ezzel járó életjáradékot („Nemzet Sportolója” címmel
járó életjáradék és az olimpiai járadék együtt nem folyósítható);
- Idős sportolók szociális támogatása (Mező Ferenc Sportközalapítvány)
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A közalapítvány célja a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok
özvegyei, valamint a kiemelkedő sporteredmények elérésében közreműködő nyugdíjas
sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülésben, támogatásban részesítése;
- Gerevich Aladár-sportösztöndíj
A már elért sportteljesítménye alapján, az olimpián, paralimpián vagy a speciális
világjátékokon kiemelkedő sporteredmény elérése érdekében, a válogatott kerettag
sportolók és a felkészítésükben közreműködő sportszakemberek részére - legfeljebb
négy évre - Gerevich Aladár-sportösztöndíj adható. A Gerevich Aladár-sportösztöndíj
mértékét és adományozásának részletes feltételeit a Magyar Olimpiai Bizottság által
összeállított szempontrendszer figyelembevételével a Wesselényi Miklós
Sportközalapítvány állapítja meg. Az ösztöndíjakat a Közalapítvány folyósítja.
- a sportolók és sportszakemberek eredményességi támogatása, elismerése (az Európaés világbajnokságokon I.-III. helyezést elért versenyzők és felkészítésüket végző
sportszakemberek tevékenységének támogatása, ezáltal a társadalom megbecsülésének
kifejezése a nemzetközi viszonylatban is eredményes magyar sportolók és az őket
felkészítő sportszakemberek iránt);
Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

3.140,0 millió forint

Az előirányzat alapvetően a FORMA-1 Magyar Nagydíj megrendezésének forrásául
szolgál. A Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 1985 óta kerül megrendezésre
hazánkban. A Magyar Nagydíj futamok megrendezését a Formula One Administration
Limited (FOA) és a Hungaroring Sport Zrt. (HS Zrt.) között 1999. november 29-én
létrejött „Szerződés”, valamint annak 1. sz. melléklete, a FOA és a HS Zrt. között
létrejött „Szervezői Szerződés” szabályozza. A Szerződésben foglalt fizetési
kötelezettségek teljesítéséért a Magyar Állam garanciát vállalt a Szerződés 2. számú
melléklete III. pontjában. A Szerződés hatályának meghosszabbításával a Kormány a
Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2001 utáni megrendezésével kapcsolatos
további kormányzati szerepvállalásról, és a 2002–2006. közötti időszakra vonatkozó, a
Formula One Management és a Hungaroring Sport Rt. között létrejött szerződés
jóváhagyásáról szóló 1101/2001. (IX. 1.) Korm. határozatban értett egyet. A
hivatkozott Szervezői Szerződést a FOA a 2006. évben egyoldalú jognyilatkozattal
további öt éves időtartamra (vagyis a 2007–2011 közötti időszakra)
meghosszabbította. A meghosszabbításról szóló jognyilatkozatban a FOA tájékoztatta
a Hungaroring Sport Zrt-t, hogy a meghosszabbítás feltétele, hogy a Kormány
biztosítsa a 2002–2006 közötti időszakra vonatkozó állami szerepvállalással azonos
további költségvetési szerepvállalást a 2007–2011 közötti időszakra. Ennek lényege,
hogy a HS Zrt-t terhelő rendezői jogdíjat, ha azt a HS Zrt. nem tudja kifizetni, a
Kormány a központi költségvetés terhére biztosítja a HS Zrt-nek.
A Kormány a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2007-2011 közötti években
történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 2094/2006.
(V. 9.) Korm. határozat 1. pontja szerint döntött a FOA és a HS Zrt. között létrejött
szerződés szerinti, a HS Zrt-t terhelő rendezői jogdíj-fizetési kötelezettség
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teljesítéséhez szükséges összegű költségvetési támogatásnak a HS Zrt. részére a 20072011 közötti évekre vonatkozó éves költségvetési törvényekben való tervezéséről úgy,
hogy az adott évekre esedékes rendezői jogdíj kifizetésének fedezetét az egyes évek
költségvetésében tervezni kell.
A jogdíj összege évente az előző évhez viszonyítva 10%-kal emelkedik, a szerződés
szerint USD-ban kell megfizetni. Az előirányzat egyéb kiemelt nemzetközi
sportesemények előkészítésével,megvalósításával összefüggő feladatok támogatását is
biztosíthatja.
Nemzeti Sporttanács támogatása

7,0 millió forint

A sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései alapján a Nemzeti Sporttanács a
Kormány mellett működő javaslattevő, illetve véleményt nyilvánító testület, amelynek
működési költségeit tartalmazza az előirányzat.
Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása

61,7 millió forint

A MOB köztestület, feladatairól az Stv., valamint az annak felhatalmazása alapján
kiadott alacsonyabb szintű jogszabályok rendelkeznek. Az előirányzat a MOB
működésének támogatása mellett a Magyarországon székhellyel rendelkező nemzetközi
szövetségek (Nemzetközi Súlyemelő Szövetség, Fair Play Bizottság, Világ
Olimpikonjainak Szövetsége) működésének támogatását is finanszírozza.
Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása

16,0 millió forint

Az előirányzat terhére valósul meg a köztestületként működő Magyar Paralimpiai
Bizottság működési támogatása. Az MPB részletes feladatairól az Stv., valamint az
annak felhatalmazása alapján kiadott alacsonyabb szintű jogszabályok rendelkeznek.
Nemzeti Sportszövetség működési támogatása

31,6 millió forint

A Nemzeti Sportszövetség az országos sportági szakszövetségek, illetve a sportági
szövetségek önkéntes részvételével működő köztestület. A Nemzeti Sportszövetség
részletes feladatait az Stv., valamint annak végrehajtási jogszabályai határozzák meg.
Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása

13,3 millió forint

Az előirányzat terhére működési támogatásban részesül a Nemzeti Szabadidősport
Szövetség, amely az országos szabadidősport szövetségek önkéntes részvételével
működő köztestület, részletes feladatait az Stv., valamint annak végrehajtási rendeletei
határozzák meg.
Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása

2,8 millió forint

A Sportegyesületek Országos Szövetsége feladata a Szövetségbe belépett
sportegyesületek közös érdekeinek képviselete a minisztérium, a Nemzeti Sporttanács, a
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Magyar Olimpiai Bizottság, valamint a Nemzeti Sportszövetség közötti együttműködés
terén. Célja az egyesületek közötti vitás kérdések megoldásának elősegítése, az
egészséges életmód és a sport népszerűsítése, az egyesületi alapszabályokban
megfogalmazott célkitűzések érvényesítése.
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása

28,8 millió forint

Az Stv. alapján köztestületként működő Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének
(FONESZ) a működési támogatása. A FONESZ részletes feladatait az Stv. és
végrehajtási rendeletei határozzák meg.
Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
működési támogatása

49,7 millió forint

Az előirányzat terhére valósul meg a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
működésének támogatása. A Közalapítvány működteti a Gerevich Aladár egységes
sportösztöndíj rendszert, a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartója,
valamint szabadidő- és diáksport támogatására pályázatokat ír ki.
Szabadidősport támogatása

325,9 millió forint

Az előirányzat felhasználásnak céljai: a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia által
megfogalmazott „Sportoló Nemzet” jelmondat megvalósítása, a népesség
egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű
felkeltése, a lakosság rekreációs sporttevékenységének ösztönzése, a mozgás-gazdag
életmód és a szabadidősport népszerűsítése, valamint a mindenki által végezhető
rendszeres sportolási lehetőségek feltételeinek biztosítása.
Az előirányzat forrásként szolgál továbbá
• a lakosság helyi sportjának és a rétegsportok szervezésének támogatására,
kiemelt figyelemmel a társadalom hátrányos helyzetű csoportjaira;
• a szabadidősport területén működő sportszövetségek támogatására;
• kiemelt jelentőségű szabadidősport események támogatására;
• a megyei jogú városok önkormányzatai, illetve a megyei önkormányzatok által
szervezett helyi szintű szabadidősport támogatására;
• Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiában megfogalmazott szabadidősport
prioritásainak és céljainak megvalósítása
• egyéb szabadidősport programok, illetve egyéb a szabadidősport fejlesztésével
összefüggő feladatok ellátásának támogatására.
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Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

57,0 millió forint

Az előirányzat terhére a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007 (VII. 27.)
OGY határozatban meghatározott prioritások, értékek közvetítése, valamint a sport
népszerűsítésével összefüggő kiadások támogathatók. Célja a Nemzeti Sportstratégia
gondolatainak, szemléletváltó üzeneteinek, gyakorlati lépésjavaslatainak eljuttatása a
célcsoportokhoz, valamint megvalósulását elősegítő önálló kommunikációs projektek,
kampányok létrehozása.
Egészségjavítást célzó sporttevékenység
(szabadidősport- és diáksport programok támogatása)

226,4 millió forint

Az előirányzat felhasználásának célja a lakosság egészségügyi helyzetének javítása, a
rekreációs sport növelése és népszerűsítése, az egészséges, mozgásgazdag életmód, a
fizikai aktivitás és ezek előnyei iránti figyelem széleskörű felkeltése a szabadidősport
és a diáksport területén.
Stratégiai és sporttudományi innovációs
folyamatok működtetése és projektjei

301,7 millió forint

Az előirányzat terhére a sporttudománnyal, a szakképzéssel és a Nemzeti
Sportinformációs Rendszerrel kapcsolatos feladatok támogathatók.
Az előirányzat forrásként szolgál továbbá a kiemelt jelentőségű szabadidősport
események támogatására, valamint a Tárt Kapus létesítmények program
finanszírozására.
A sporttudomány körébe tartozó tevékenységek közül: a sporttudomány területén
elért eredmények publikálási lehetőségei, az egyes magyarországi sporttudományos
műhelyek, intézetek kutatásai, a tehetséges sporttudósok tudományos munkája, illetve
külföldi szakmai tanulmányutak támogathatók.
Az előirányzat biztosítja továbbá a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiában
megfogalmazott innovatív sporttudományi feladatok támogatását, az ehhez kapcsolódó
konferenciák szervezésének és szakmai anyagok kiadásának, a sport
társadalomfejlesztő hatása bemutatásának és népszerűsítésének, továbbá a
hiányterületnek mutatkozó sportkutatások indításának, a kutatási területek rendszerbe
szervezésének, a sportszakmai tudás elérhetősége és hozzáférhetősége fejlesztésének,
bővítésének támogatását.
Az előirányzat terhére támogatható a Magyar Edzők Társasága és a Magyar
Sporttudományi Társaság működése, nemzetközi tevékenysége, továbbképző
konferenciák és módszertani fórumok szervezése, szakkiadványok beszerzése.
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Az előirányzat szolgál forrásul továbbá a sportszakmai terület elemzéseihez szükséges
adatbázisok, kutatások megrendelésére, megvásárlására is.
A szakképzés területén az előirányzatból támogatható:
• a sportedző „szakképesítés-családhoz” tartozó egyes szakképesítések központi
programjainak kidolgoztatása és kiadása,
• a szakmai tantárgyak tankönyveinek és egyéb tanulmányi segédleteinek
kidolgoztatása, illetve megújítása,
• a szakmai elméleti és gyakorlati képzést ellátó pedagógusok továbbképzésének
megszervezése,
• a képzést és a vizsgát szervező intézmények részére az új jogszabályok és
képzési dokumentumok egységes értelmezését és alkalmazásuk egységes
gyakorlatának elősegítését szolgáló továbbképzések szervezése,
• az országos szakértői és az országos vizsgáztatási névjegyzékre pályázat útján
felkerült szakemberek felkészítésének és továbbképzésének megszervezése,
• a szakmai vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarésze tételeinek elkészíttetése.
Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Sportinformációs Rendszer kialakításával és
működtetésével kapcsolatos feladatok, valamint a rendszerrel összefüggő innovatív
projektek támogatását.
Fogyatékkal élők sportjának támogatása

279,5 millió forint

A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítása a fogyatékosok sportjának
többcélú támogatásán keresztül valósul meg. Az előirányzat terhére több, önállóan
elkülönülő feladat ellátása kerül támogatásra: felkészülés, nemzetközi versenyeken
való részvétel, hazai versenyrendszer működtetése, a sportágfejlesztési és
műhelytámogatási programok, valamint a sporton keresztüli rehabilitációs és
akadálymentesítési programok.
Az előirányzat forrásul szolgál a fogyatékosság szerint specifikusan elkülönülő
országos sportszövetségek (Magyar Siketek Sportszövetsége, Magyar Speciális
Olimpia Szövetség, Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, Magyar Parasport
Szövetség, Magyar Látássérültek Sportszövetsége és a Magyar Szervátültetettek
Országos Sport-, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége) működésének, illetve
Alapszabályukban foglalt feladataik ellátásának támogatására.
Az előirányzat biztosítja a fogyatékosok diák- és szabadidősport terültén az országos,
megyei és helyi rendezvények megvalósításának támogatását az alábbi szervezeteken
keresztül:
• fogyatékosok diák- és szabadidősportját megyei szinten szervező
sportszövetségek,
• megyei (fővárosi) sport-szakigazgatási szervek,
• valamint a fogyatékosok sportja területén működő sportegyesületek.
További támogatható feladatok, programok:
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• A fogyatékosok sportjában megyei szinten, valamennyi fogyatékossági ágban
és több sportágban működő sportszövetség, sportszervezet működésének,
szakmai programjai.
• A fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló sportegészségügyi és
sporttudományi programok.
• A sport által megvalósuló integrációt elősegítő programok.
• Sportrehabilitációs programok.
• A fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres, terápiás jellegű sportoktatás
és programjai.
• Sportszakember-képzési feladatok.
• Egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével összefüggő feladatok.
Az előirányzat forrásául szolgál a fogyatékosok sportjában megrendezésre kerülő négy
világesemény (Siketlimpia, Speciális Olimpia Téli Világjátéka, Szervátültetettek Nyári
Világjátéka, Global Games) részvételének dologi költségeire. Költségnemek szerint:
szállás, ellátás, utazás, biztosítás, formaruha, és egyéb szervezéssel, részvétellel
összefüggő költségek.
12. cím 27. alcím Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése

1.499,5 millió forint

Az előirányzat forrásul szolgál a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program
magántőke bevonását célzó, PPP konstrukcióban megvalósuló projektekben 15 éves
időtartamú szolgáltatásvásárlás keretében a magánbefektető által teljesített és a
szolgáltatási szerződésben részletesen meghatározott szolgáltatások ellenértékének
részbeni finanszírozására, a kapcsolódó járulékos költségekkel együtt.
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények
fejlesztése, fenntartása

223,8 millió forint

Az előirányzat támogatás nyújt
• A sportlétesítmények fejlesztési és működtetési rendszerének átalakításáról
szóló 1055/2004 (VI. 8.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően a Sport
XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében megvalósuló állami és
önkormányzati tulajdonú sportcélú ingatlanfejlesztésekre, a program
koordinációjával összefüggő szakmai feladatok ellátására;
• az önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok
üzemeltetésével, felújításával és korszerűsítésével összefüggő feladatok,
továbbá a támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrző és koordinációs
feladatok ellátásához kapcsolódó költségekre.
Az előirányzat finanszírozza
• a kiemelt sportlétesítmények fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat;
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• egyéb, nem állami forrásból megvalósuló átfogó jellegű létesítményfejlesztési
programok előkészítő és koordinációs feladatait, az abba illeszkedő egyedi
beruházások támogatását;
• a ”Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési
Hitelprogram - Beruházás a 21. század iskolájába” elnevezésű pályázat
nyerteseinek fizetendő kamattámogatásokat és a pályázattal kapcsolatos
kiegészítő költségeket.
• a ”Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési
Hitelprogram Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiával kapcsolatos beruházások
hitelprogramban elnyert hitellel összefüggő állami kamattámogatást
• a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetése során a Magyar Államot
megillető állami és társadalmi eseménynapok igénybevételével kapcsolatos
koordinációs feladatokat;
• a sportvállalkozások létesítményfejlesztésével kapcsolatos korábbi hosszú távú
kötelezettségvállalások 2009. évi fedezete.
Magyar Sport Háza program

372,5 millió forint

Az előirányzat támogatást nyújt a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek
finanszírozásához, a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai
költségeinek, valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségek, a
sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatokhoz, egyéb, a
Magyar Sport Házát érintő költségek fedezetéhez. A program végrehajtásában
közreműködő társaság beolvadását követően a jogutódlással a feladat megvalósítása a
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-hez került át
(BMSK Zrt., mint a Magyar Sportok Háza Zrt. jogutódja).
12. cím 30. alcím Energiaadó emelésének ellentételezése

8,3 millió forint

A 2009. évben az energiaadó emelkedésének kompenzálására fordítható.
12. cím 31. alcím Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék

3.197,2 millió forint

A fejezet költségvetésében az előírásoknak megfelelően került megtervezésre a 3.197,2
millió forint összegű zárolt fejezeti egyensúlyi tartalék, amely csak a Kormány
engedélyével használható fel.
Fejezeti általános tartalék

181,9 millió forint

Az előirányzat a 2009. év során felmerülő, de előre nem tervezhető, rendkívüli
kiadásokhoz, a pénzügyi gazdálkodásban esetlegesen kialakuló működési problémák
mérsékléséhez biztosít forrást.
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14. cím Lakástámogatások
14. cím 1. alcím Egyéb lakástámogatások

195.532,0 millió forint

A lakástámogatások az állami lakáspolitika célkitűzésinek megvalósulását szolgálják.
A lakáspolitika a nemzetgazdaság kiemelkedően fontos részterülete, amely
társadalompolitikai és gazdaságpolitikai célokat egyaránt szolgál. A családok
lakáskörülményeinek javulása nemcsak a polgárok életminőségét határozza meg, de a
lakásépítések, lakásfelújítások többek között élénkítik az építőipari termelést,
kedvezően befolyásolják az ingatlanpiaci folyamatokat és új munkahelyeket is
teremtenek.
A 2009. évi lakáspolitika változatlan célja, hogy hazánkban megfelelő színvonalú,
megfizethető lakáskínálat legyen, a lakhatási körülmények javításával az életminőség
javuljon, igazságos, arányos és fenntartható lakástámogatási rendszer működjön.
A közvetlen lakástámogatásokra (lakásépítési-, vásárlási kedvezmény, fiatalok
otthonteremtési támogatása, akadálymentesítési támogatás), a kiegészítő és
jelzáloglevél
kamattámogatásokra,
a
lakástakarékpénztári
megtakarítások
támogatására, valamint a víziközmű hitelek kamattámogatására összesen 195,5
milliárd forint a 2009-re tervezett kiadási előirányzat.
A 2009. évben a támogatott lakásépítési, -vásárlási hitelállomány további csökkenése
várható.
Továbbra is fennmarad a 2005-ben a fészekrakó program keretében bevezetett a
fiatalok lakáshiteleire vállalt állami kezességvállalás, valamint közszférában
dolgozók által felvett vásárlási, építési célú lakáskölcsönök lakáskölcsönök állami
kezességvállalása.
Ezeken túl lakáscélt szolgál a 2007. előtti lakásvásárlási kölcsönök törlesztéséhez
nyújtott jövedelemadó-kedvezmény, a lakásvásárlási illetékkedvezmény, a fegyveres
testületek tagjainak lakástámogatása, a martinsalakból épült lakások helyreállítására
fordított támogatás, valamint a kötvénytörlesztés (volt lakásalap) és kamatának terhe.
Budapest, 2008. szeptember

Dr. Gyenesei István
önkormányzati miniszter

Dr. Veres János
pénzügyminiszter
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