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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat-és hatásköréről szóló 134/2008. 
(V. 14.) Korm. rendelet alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter a 
gazdaságpolitikáért, az iparügyért, a kereskedelemért, a külgazdaságért, a 
területfejlesztésért és területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért 
az építésügyért, és a fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében előkészíti a 
jogszabályokat, felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki. Közreműködik a 
Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó, valamint a kormányzati PPP feladatokkal és 
rendszerekkel összefüggő jogszabályok megalkotásában. Ellátja a gazdasági 
versenyképesség javításával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását. 
Javaslatokat készít – a pénzügyminiszterrel együttesen - a Kormány gazdaságpolitikai 
céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására, és az ezek megvalósításához 
szükséges eszközökre. Kialakítja az érdekelt miniszterekkel együttműködve a 
Kormány külgazdasági politikáját, stratégiát dolgoz ki a külföldi működőtőke 
befektetések ösztönzésére, az áruk és szolgáltatások külkereskedelmének és a hazai 
vállalkozások működőtőke exportjának elősegítésére. Részt vesz az Európai Unió 
intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-
előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont 
előkészítésében és annak döntés-előkészítő fórumokon való képviseletében. 
 
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a tárca 2009. évi költségvetésének 
tervezetét a Kormány Konvergencia programjában megjelenő középtávú 
gazdaságpolitikával és az ehhez kapcsolódó költségvetési politikával, az EU tagságból 
adódó feladatok, valamint az NFGM intézményi és ágazati stratégiai céljaiból 
levezetett feladatok és prioritások figyelembe vételével állította össze. 
 
 
Az NFGM fejezet 2009. évi támogatási előirányzatának alakulása: 
 
Az NFGM fejezet 2008. évi eredeti előirányzata 71 781,8 millió forint 
2008. évi egyensúlyi tartalék elvonása - 8 231,4 millió forint 
Szerkezeti változások - 36 108,8 millió forint 

Általános báziscsökkentés - 10 160,8 millió forint 
Fejezeti általános tartalék csökkentése - 1 150,0 millió forint 
Egyszeri feladatok kivétele miatti báziscsökkentés - 25 000,0 millió forint 
Fejezetek közötti „0” szaldós átrendezések 1 045,2 millió forint 
2008. évi 5%-os illetményfejlesztés 172,5 millió forint 

Az NFGM fejezet 2009. évi támogatási előirányzata  
Összesen: 39 934,2 millió forint 
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Az NFGM fejezet 2009. évi tervezett kiadási és bevételi főösszegét, valamint a 
támogatások összegének alakulását összefoglalóan – az úgynevezett vonal alatt 
tervezett egyedi támogatások és a központosított bevételek nélkül – a következő 
táblázat mutatja: 
 
                                                                                                                Millió forintban 
Intézmények összesen: Kiadás 10 514,2
 Bevétel 5 295,1
 Támogatás 5 219,1
Fejezeti kezelésű előirányzatok Kiadás 35 318,1
 Bevétel 603,0
 Támogatás 34 715,1
NFGM fejezet összesen Kiadás 45 832,3
 Bevétel 5898,1
 Támogatás 39 934,2
Fejezet zárolt egyensúlyi tartaléka Kiadás 1452,5
 Támogatás 1452,5
Mindösszesen Kiadás 47284,8
 Bevétel 5898,1
 Támogatás 41386,7
 
A fejezet költségvetése a költségvetési támogatásból finanszírozott intézmények 
részére együttesen 5 219,1 millió forint támogatást tartalmaz, a 2009. évi költségvetési 
törvényben előírásra kerülő a központi költségvetésbe történő alábbi befizetési 
kötelezettség mellett: 
 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1.416,8 millió forint 
 
A fejezet költségvetése tartalmazta a fejezeti tartalék tervezésénél előírt fejezeti 
egyensúlyi tartalék 1 452,5 millió forintos összegét, amely azonban a Pénzügyminisz-
térium által zárolásra került. 
 
Az NFGM fejezet un. vonal alatti bevételi tételei: 

a Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése: 40,0 millió forint 
a Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése  150,0 millió forint 

előirányzatok bevételeinek összegét tartalmazzák. 
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1. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása  
 
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium létrehozásáról a 2008. évi XX. 
törvény rendelkezett. 
 
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladatait a nemzeti fejlesztési és 
gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 
határozza meg. 
E jogszabályi előírások alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter felelős a 
gazdaságpolitikáért, az iparügyekért, a kereskedelemért, a külgazdaságért, a 
területfejlesztésért és területrendezésért, a településfejlesztésért és 
településrendezésért, az építésügyért, valamint a fejlesztéspolitikáért.  
 
A miniszter a Kormány gazdaságstratégiájához kapcsolódó feladatait, melyet a 
pénzügyminiszterrel együttműködve, az érdekelt miniszterek bevonásával lát el, az 
alábbiak: 

- jogszabály előkészítő, illetve jogalkotói tevékenységet végez, kezdeményezi 
és előkészíti a nemzetközi szerződéskötéseket, 

- a gazdasági versenyképesség javításával, a mikro- kis- és 
középvállalkozásokkal, fejlődésük támogatásával, a gazdasági kamarákkal, 
a beruházások ösztönzésével, a nemzeti akkreditálással összefüggő 
feladatok,  

- javaslatot készít a pénzügyminiszterrel együttesen a Kormány 
gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására és 
az ezek megvalósításához szükséges eszközökre, 

- a mérésügyről, a nemzeti szabványosításról, a nemesfémtárgyak és 
termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről, tanúsításáról és forgalmazásáról, a 
telepengedélyezésről, a haditechnikai termékek gyártásáról és 
forgalmazásáról, a kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységekről, a 
műszaki termékek termékbiztonságáról és piacfelügyeletéről szóló 
feladatok, 

- a kereskedelemről, a vásárokról és a piacokról, az üzletek működéséről, a 
vendéglátásról, a közraktározásról, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 
feladatok, 

- a területfejlesztésről és a területrendezésről, az Országos Területrendezési 
Tervről, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről, 
valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről, a központi 
államigazgatási szervek területfejlesztéssel és területrendezéssel 
kapcsolatos feladatairól, a kedvezményezett térségek besorolásáról,  a 
területfejlesztési koncepciókról, programokról és a területrendezési 
tervekről, a vállalkozási övezetekről, a területfejlesztési önkormányzati 
társulások működéséről, a területfejlesztés intézményei törvényességi 
felügyeletéről, a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos 
információs rendszerről, adatszolgáltatás rendjéről, a területfejlesztést 
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szolgáló forrásokról, a területrendezés szakmai követelményeiről, a 
címzett és céltámogatásokról, a kistérségi koordinátorokról szóló 
feladatok, 

-  a településfejlesztésről és településrendezésről, a településfejlesztési 
koncepciókról, programokról és a településrendezési tervekről, a 
településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos információs 
rendszerről, az adatszolgáltatás rendjéről, a településfejlesztést szolgáló 
forrásokról, a településrendezés szakmai követelményeiről, a 
településtervezésről, a településüzemeltetésről, a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról, a hátrányos helyzetű településekről szóló feladatok, 

-  az épített környezet alakításáról és védelméről, az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági feladatokról, az építményekről és az építési 
tevékenységről, a területi és főépítészi tevékenységről, az építészeti-
műszaki tervezésről, a tervpályázatról, az építési műszaki ellenőri 
tevékenységről, az életvédelmi és kettős rendeltetésű létesítményekről 
szóló feladatok. 

 
Felhatalmazás alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter képviseli a 
Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben, gondoskodik az 
Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó 
és döntés előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont 
kialakításáról és annak a döntés előkészítő fórumokon való képviseletéről, 
kormányhatározat által meghatározott rend szerint képviseli a Kormányt az Európai 
Unió Tanácsában. 
 
Javaslatot készít a pénzügyminiszterrel együttesen a Kormány gazdaságpolitikai 
céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására és a megvalósításukhoz 
szükséges eszközökre. 
 
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter jogszabály által meghatározott feladatait a 
minisztérium hivatali szervezete segítségével látja el. 
 
Az NFGM Igazgatása 2009. évi előirányzatai a 2008. évi eredeti előirányzatokhoz 
képest alapvetően a fejezetek közötti megállapodások (a kormányszerkezet 2008. évi 
változása) következményeként, az általános báziscsökkentés, valamint az 
intézményekre vonatkozó egyensúlyi tartalék képzési-kötelezettség miatt változott. 
 
A minisztérium 2009. évi költségvetési támogatás előirányzata 4 464,4 millió forint, 
tervezett bevétele 45,1 millió forint, a tervezett kiadása 4 509,5 millió forint. A 
tervezett dolgozói létszám 408 fő köztisztviselő. A működési költségvetésen belül 45,1 
millió forint bevételi előirányzatból nincs támogatásértékű működési bevétel – mely 
bevételnek a felhasználási céljait rendelet állapítja meg –, a kölcsönök visszatérülése 
38,3 millió forint és 6,8 millió forint az intézményi működési bevétel. 
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3.  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
 
A Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkező országos hatáskörű szerv, melynek 
feladatait és hatáskörét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 
260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján gyakorolja. 
 
A Hivatal központi és területi szervekből áll. Területi szervei a területi mérésügyi és 
műszaki biztonsági hatóságok, a haditechnikai és exportellenőrzési hatóság, és a 
kereskedelmi és piacfelügyeleti hatóság, a nemesfémvizsgáló- és hitelesítő hatóság, 
mely szervek önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. 
A Hivatal területi szervei által kiadott szakhatósági állásfoglalások tekintetében 
másodfokú eljárásban szakhatóságként a központi szerve jár el. 
 
Feladatai különösen: 

- javaslatot dolgoz ki a haditechnikai eszközök és szolgáltatások 
külkereskedelmi forgalmazásának, valamint a haditechnikai termékek 
gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának szabályozására, 
együttműködik a hazai és a nemzetközi szervezetekkel, 

- a kettős felhasználású termékek és technológiák forgalmazásával 
összefüggő nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásához intézkedéseket 
tesz, javaslatokat dolgoz ki e termékek és technológiák forgalmazásának 
szabályozására, 

- a kábítószer prekurzorokkal kapcsolatos legális tevékenységek ellenőrzésére 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítése, együttműködés a hazai és a 
nemzetközi szervezetekkel, 

- a piacfelügyeleti eljárás a külön jogszabályban meghatározott ellenőrzésre 
terjed ki, pl. egyes nyomástartó berendezések é rendszerek, gazdasági 
célfelhasználásra szánt egyes gázfogyasztó készülékek, villamossági 
termékek, gépek estében, 

- javaslatokat dolgoz ki a közraktározással kapcsolatos szabályozás 
továbbfejlesztésére, 

- a nemesfémvizsgáló és hitelesítő eljárásban, valamint a mérésügyi és 
műszaki biztonsági eljárásban hatóságként, illetve egyes esetekben 
szakhatóságként jár el. 

 
Az előzőekben ismertetett feladatainak ellátásához szükséges forrást döntően az 
intézményi működési bevétel biztosítja, amely meghatározóan az igazgatási, 
szolgáltatási és felügyeleti díjbevételből származik. 
Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata 6 004,7 millió forint, 
intézményi működési bevételi előirányzata 5 250,0 millió forint, költségvetési 
támogatása 754,7 millió forint, a 2009. évre tervezett létszáma 486 fő köztisztviselő. 
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25. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
25.2  Ágazati célelőirányzatok 
25.2.16 Közpolitikai feladatok ellátása 
 
Az előirányzat felhasználásának célja kettős: egyfelől a jogalkotás és a stratégiai 
területek megfelelő szintű előkészítését, másfelől a közpolitikai akciók 
társadalmasítását szolgálja. 
 
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 18. § (1) bekezdésében foglaltak 
megvalósítása érdekében, továbbá a szabályozás hatásvizsgálatával összefüggő egyes 
kormányzati feladatokról, illetve a 2005. évi deregulációs programról, valamint egyes 
kormányhatározatok, illetve kormányhatározati pontok hatályon kívül helyezéséről 
szóló 1082/2005. (VII. 27.) kormányhatározatnak megfelelő közpolitikai előkészítési 
feladatok ellátásához, hatásvizsgálatok elvégzéséhez, és megalapozó tanulmányok 
elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása a NFGM stratégiai irányainak megfelelő 
területeken. 
Az előkészítési feladatoknak ki kell terjedniük a törvénytervezetek, kormány-
előterjesztések, miniszteri rendelet tervezetek megalkotásának támogatására, továbbá a 
szükséges közpolitikai, társadalmi és kulturális hatásainak vizsgálatára – beleértve a 
következmények monitoringját, kiértékelését – is. 
 
A minisztérium közpolitikai feladatainak ellátása keretében vállalja, hogy a stratégiai 
szempontból kiemelt területein – a megalapozó tanulmányok és elemzések alapján – a 
szükséges társadalmasítási akciókat megindítja. Az előirányzat nyújt fedezetet az 
érintett szűkebb célcsoportok tájékoztatására, és további közpolitikai eszközök 
használatára a megfelelő szintű involváltság megteremtése érdekében. Az előirányzat 
segítségével a minisztérium tehát nem csak közpolitikai megalapozást tesz egyes 
döntései mögé, hanem azok szakmai és társadalmi beágyazódását is biztosítja.  
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 95,0 millió forint. 
 
25.2.17 Államigazgatás hatékonyságának növelése 
 
Az államigazgatás hatékonyságának növelése fejezeti kezelésű előirányzat 
felhasználásának célja a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium informatikai 
rendszerének korszerűsítése és fejlesztése, elektronikus és papírmentes dokumentum- 
és ügykezelés támogatása, a minisztérium szervezeti egységei és a kapcsolódó 
intézmények munkavégzési hatékonyságának, biztonságának növelése, egységes 
feladat és dokumentumkezelés megvalósítása. 
 
A 2009. évben az NFGM az alábbi célokat érintő intézményi beruházásokat tervezi 
megvalósítani: 

- vezetői döntéstámogatás, 
- működésfejlesztés, intézménykorszerűsítés, 
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- csoportmunka támogatás, elektronikus munkafolyamatok és űrlapok 
használatának biztosítása, 

- ügyvitel támogatása, 
- állampolgárokkal történő kapcsolattartás, kommunikáció támogatása, 
- IT biztonság fokozása. 

 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 175,0 millió forint. 
 
25.2.46 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása 
 
Az előirányzat célja, hogy lehetővé tegye Magyarország csatlakozását nagy 
jelentőségű nemzetközi kutatási programokhoz, szervezetekhez. Az előirányzatból az 
Európai Neutronkutató Központ (ESS) hazai megvalósításának előkészítése, a 
konzorcium létrehozásával kapcsolatos együttműködések kialakítása, és olyan 
szakértői megbízások támogathatók, amelyek feltárják a Központ megvalósításának 
feltételeit, lehetőségeit. 
 
A cél az Európai Neutronkutató Központ (European Spallation Scource) kiépítése egy 
olyan részecskegyorsító nagyberendezés-komplexum létrehozásával, amely intenzív 
proton és neutron sugárnyalábokat állít elő anyagszerkezeti kutatásokhoz.  
 
Az előirányzat 2009. évi működési költségvetés támogatása 100,0 millió forint. 
 
25.2.47 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása 
 
Ágazati tanulmányokra a tudásintenzív iparágak beruházásainak ösztönzésének 
megalapozása miatt van szükség. Ezen belül indokolt a tudásintenzív gyógyszeripar 
szabályozási rendszerének gerincét alkotó gyógyszerkassza elemzése, illetve 
ágazatspecifikus támogatási konstrukciók kidolgozása. Továbbá az EU-s 
fenntarthatósági követelményeknek megfelelő iparpolitika kidolgozását megalapozó 
ágazati és szektortanulmányok is a stratégia részét képezik. Ezért indokoltak az 
energiaigényesség és az alternatív energiahasznosítás szempontjából a mélyebb 
szerkezetű elemzések, melyek a teljes hazai gazdaságszerkezetet világítják át és 
javaslatot tesznek az ún. zöld K+F alap felhasználására – a nemzetközi CO2 
kibocsátási egyezményekből fakadó ún. zöldiparpoltikára.  
 
Az üzleti célú K+F kiadások domináns részét alkotja a külföldi közvetlen 
tőkebefektetés (FDI-R&D), a kutatók foglalkoztatásának is most már a nagyobb részét 
adja, ezért fontos, hogy a kedvező befektetési lendület megmaradjon. Ehhez azonban a 
korábbinál sokkal aktívabb szakpolitikai együttműködés szükséges a nagybefektetők 
orientálása érdekében (ágazati elemzések, K+F támogatási programok, tudáságazati 
háttér). 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 100,0 millió forint. 
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25.3 Vállalkozási célelőirányzatok 
25.3.1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
 
A Beruházás-ösztönzési célelőirányzat (BC) stratégiai fontosságú eszköz a Kormány 
befektetés-ösztönzési politikájában. A BC terhére történik az 50 millió euró feletti 
értékű, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű nagyberuházások és a 
10 millió eurót meghaladó értékű beruházások támogatása, amelyekről minden esetben 
a Kormány egyedileg dönt.  
 
A Magyarország középtávú külgazdasági stratégiájáról szóló 2169/2005. (VIII. 3.) 
Kormányhatározat 4. pontjában a Kormány megerősítette a BC-ből finanszírozott 
egyedi kormánydöntésű beruházások támogatási rendszerének fenntartását, és a forrás 
rendelkezésre állásáról történő gondoskodásra hívta fel a pénzügyminisztert és a 
nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert. 
 
A BC terhére kizárólag az egyedi kormánydöntés (EKD) rendszer keretében 
kedvezményezett vállalkozások részére történik folyósítás, a közreműködői feladatok 
finanszírozását a Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat (NBC) forrásai fedezik.  
 
A nemzetgazdasági jelentőségű beruházások egyedi kormánydöntés alapján történő 
támogatásának célja, hogy a környező országokkal versenyképes támogatási 
konstrukció kínálásával elősegítse a működő-tőke beáramlás szempontjából 
meghatározó nagyberuházási projektek megvalósulását. A nagyberuházások egyedi 
támogatása az egyik legfontosabb eleme a befektetés-ösztönzési eszköztárnak, ezért a 
gazdaságpolitikai célkitűzések szempontjából elsődleges prioritású. 
 
A célelőirányzat „felülről nyitható”, azaz a teljesülés a költségvetési törvény alapján a 
Kormány jóváhagyásával külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az 
előirányzattól. Az előirányzat felülről való nyithatóságát az indokolja, hogy a tervezés 
menetében figyelembe vett szerződéseken, valamint a Kabinet által jóváhagyott 
támogatási összegeken és tárgyalási mandátumokon alapuló determinációkon túl 
további jelentős kötelezettségvállalás előkészítése van folyamatban, amelyek időbeli 
ütemezése nehezen jelezhető előre.  
 
Az előirányzat 2009. évi tervezett támogatása 17 000,0 millió forint. 
 
25.3.2 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat  
 
Az előirányzat 2009. évben az alábbi feladatok ellátásához biztosít fedezetet. 

• Közreműködői szervezetek finanszírozása: 
- az NBC-ből (illetve jogelődjeiből) a korábbiakban szerződött és 

finanszírozott pályázatok, valamint az „Ipari park” cím elnyerésére 
hirdetett pályázat kezelésével összefüggő közreműködői feladatának 
ellátása, továbbá a BC-vel és NBC-vel kapcsolatos könyvvezetési, 
pénzügyi-számviteli feladatok ellátása, 
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- a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű beruházások 
döntés előkészítésével, helyszíni ellenőrzéseivel, szerződéskötésével, 
monitoringjával, valamint a szakmai teljesítés igazolásával kapcsolatos 
közreműködői tevékenység ellátása.  

 
• Jogszabályok által előírt feladatok finanszírozása: 

- a Várpalota régió környezetvédelmi rehabilitáció ipari alprogramja a 
2165/1996. (VII. 4.), a 2258/2001. (IX. 14.) és 2096/2002. (III. 28.) 
Kormányhatározatok végrehajtása kapcsán a hitelekhez kapcsolódó 
kamattámogatás megfizetése, 

- a Piaci intervenciós programok és intervenciós kölcsön, piaci 
megfigyelési rendszer működtetése. Vonatkozó kormányhatározat: a 
piaci zavarok esetén alkalmazható eszközökről szóló 2014/1997. (I. 22.) 
Korm. határozat. 

 
• Egyéb dologi kiadások, valamint minisztériumi háttértevékenységek (sajtó- és 

kommunikáció, kiemelt szakmai feladatok ellátásához szükséges szakértői 
tevékenység) finanszírozása, továbbá védelmi logisztikai kiválósági központ 
működéséhez hozzájárulás, valamint a magyar gazdaságról alkotott ország 
imázs kép erősítése, a befektetés-ösztönzési tevékenység gazdasági 
környezetének bemutatása a külföldi működő tőke behozatalának fokozása 
érdekében. 

 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 945,0 millió forint. 
 
25.3.3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 
 
A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény értelmében a kizárólag kis- és középvállalkozások fejlődését szolgáló 
támogatások finanszírozását az NFGM költségvetési fejezetében a Kis- és 
középvállalkozói célelőirányzat (KKC) biztosítja. Ennek megfelelően a 
célelőirányzatból támogatásban részesülhetnek közvetlenül a mikro-, kis- és 
középvállalkozások, valamint azok a programok, melyek közvetett módon szolgálják a 
szektor vállalkozásainak fejlődését. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatásából az alábbi feladatok kerülnek 
finanszírozásra: 
 
1. Roma mikro- és kisvállalkozások fejlesztését segítő támogatás 
Az NFGM stratégiájának Kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak 
bővítése pontja alá tartozó program célja a hazai roma mikro- és kisvállalkozások piaci 
esélyeinek és versenyképességének növelése, a roma közösségen belül a vállalkozóvá 
válás elősegítése és támogatása. A program folytatásával megvalósításra kerül a Roma 
Integráció Évtizede Program Stratégia Tervhez kapcsolódó, a 2008- 2009. évekre 
szóló kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.)  Korm. határozat 
II.7. pontjában meghatározott feladat. E szerint pályázatok útján évente legalább 
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hetven roma mikro-, kis- és középvállalkozás megerősítését és fejlesztését kell 
támogatni.  
 
A KKC jelenlegi támogatási mértéke mellett a program finanszírozására a 2009. évben 
250,0 millió forintot tudtunk elkülöníteni, amely a 2007. évi, 4 millió forint átlagos 
támogatási összeg alapul vételével 60 nyertes pályázatot eredményezne. A KKC 
várható díjbevétele – 2007. évi támogatási igényt feltételezve - 0,2 %-os pályázati díj 
mellett 3,0 millió forint. 
 
2. Széchenyi Kártya Program 
Az NFGM stratégiájának Kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak 
bővítése pontja alá besorolt Széchenyi Kártya Program a mikro-, kis- és 
középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami 
támogatásban részesített hitelkonstrukció, melynek célja, hogy a pályájuk kezdetén 
lévő, de legalább már egy éve működő vagy akár már régóta tevékenykedő 
kisvállalkozások, egyéni vállalkozók egyszerűsített eljárással szabad felhasználású, 
likviditási problémákat kezelő hitelhez jussanak. 
 
A Széchenyi Kártya Program folytatásának feltételeiről szóló 1015/2008. (III. 12.) 
számú Korm. határozat szerint a 2010. december 31-ig kibocsátott, maximum 25 
millió forintos kártyák teljes kölcsönösszegére 50%-os garanciadíj-támogatást a KKC-
ból kell biztosítani, azonban a kamattámogatás 2009. január 1-jétől megszűnik.  
 
A Széchenyi Kártya Program 2009. évi forrásigényének meghatározása a 2008. évi 
keretlekötési (a konstrukció 2009. évi feltételeiben bekövetkező változásokkal 
korrigált) adatokból kiindulva történt. A 2008. évben ezidáig átlagosan havonta 145 
millió forint kötelezettségvállalásra került sor, amelyből 60 millió forint a garanciadíj 
támogatás fedezetéül szolgál. 
 
Annak ellenére, hogy a 2008. évben az igénybe vett támogatás hónapról-hónapra 
növekvő tendenciát mutat, a 2009. évi mérsékelt költségvetési keret miatt a Széchenyi 
Kártya programra 700 millió forintot különítettünk el. 
 
3. Versenyképes vállalati tudás és kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése pályázat 
A pályázati konstrukció ötvözi a 2007-ben meghirdetett KKC-V, valamint KKC-K 
jelű pályázatok tulajdonságait, valamint kiegészíti a GOP 3.3.2 számú Üzleti 
piacfejlesztési program vállalkozások számára című pályázatát. 

Az NFGM stratégiájának A vállalkozói tudás, innovativitás fejlesztése pontja alá 
tartozó pályázati konstrukció célja a vállalkozói kultúra fejlesztése és a vállalkozói 
szellem erősítése, mindezek által a mikro-, kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése és nemzetköziesedésének elősegítése. Továbbá a 
vállalkozóvá válás, a kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése gazdasági, vállalkozói 
ismeretek, tananyag kifejlesztése, oktatása, tanácsadása révén; ezáltal a vállalkozói 
kultúra, a vállalkozói lét, imázs erősítése, s a versenyképes vállalkozói tudás, a legjobb 
gyakorlatok, PR és kommunikációs ismeretek fejlesztése. 
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A pályázat keretében vállalkozói szakmai szövetségek, önkormányzatok, kamarák 
vállalkozói kultúrát erősítő programjaira nyerhetnek el támogatást. 

A pályázati konstrukcióra a 2007. és 2008. években átlagosan 620 millió forint állt 
rendelkezésre. 

A KKC jelenlegi támogatási mértéke mellett – tekintettel egyben az Európai Unió 
forrásainak bevonásával folyamatban lévő támogatási programokra is – a pályázatra 
450 millió forintot különítettünk el a 2009. évben. 

4. Támogatási programok lebonyolítása  
A KKC forrásainak felhasználásával kapcsolatos részletes szabályozást a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból finanszírozott, 
állami támogatásnak minősülő felhasználások általános szabályairól szóló 6/2008. 
(III.7.) GKM rendelet tartalmazza. A rendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében a 
célelőirányzat egyes részletes jogcímek szerinti felhasználásán túl, jogszabályban vagy 
Kormány határozatban meghatározott egyes gazdaságstratégiai és egyéb célok 
végrehajtása érdekében is felhasználható. 
Tekintettel arra, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes előirányzatai 
felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről 
szóló 80/2004 (V.18.) GKM rendelet alapján a Kis- és középvállalkozói 
célelőirányzattal kapcsolatos közreműködői feladatokat a MAG Zrt. látja el, a 
finanszírozási igényeket a KKC költségvetésébe kerül tervezésre. 
 
 A 2008. évihez képest enyhe mértékben csökkenő feladatmennyiséggel kalkulálva a 
KKC-ból finanszírozott támogatási programok lebonyolítására 320 millió forint 
elkülönítését tartjuk indokoltnak a 2009. évre.  
 
5. Átfogó kormányzati kis- és középvállalkozás-fejlesztési stratégia végrehajtása 
A Kormány által 2007. október 10-én elfogadott 2007-2013. időszakra vonatkozó A 
kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiájával összefüggő feladatok 
finanszírozása jelenik meg ezen a soron. 
 
Az NFGM stratégiájában A Kis- és középvállalkozások nyomon követése, valamint 
Pénzügyi programok működésének értékelése, forráskoordinációja pontokhoz 
kapcsolódó program végrehajtására a 2009. évben 150  millió forint elkülönítése 
indokolt, amely szakértői és tanácsadói feladatok finanszírozására valamint a stratégia, 
a stratégiai kommunikációs feladatok hatékony végrehatására fordítandó. 
 
6. Egyéb működtetési költségek 
A KKC forrásainak felhasználásával kapcsolatos részletes szabályozást a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból finanszírozott, 
állami támogatásnak minősülő felhasználások általános szabályairól szóló 6/2008. 
(III.7.) GKM rendelet tartalmazza. A rendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében a 
célelőirányzat egyes részletes jogcímek szerinti felhasználásán túl, jogszabályban vagy 
Kormány határozatban meghatározott egyes gazdaságstratégiai és egyéb célok 
végrehajtása érdekében is felhasználható. 
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Ennek megfelelően a 2009. évben is forrást kell biztosítani a számlavezetési díjjal, 
rendelkezésre állási díjjal, bírósági eljárások, követelés bejelentések díjával a korábbi 
évek pályázataihoz kapcsolódó, illetve a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó 
közzétételi díjakkal kapcsolatos költségekre. A felsorolt tevékenységekre az idei évi 
adatok alapján 33 millió forint elkülönítése szükséges. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 1 900,0 millió forint. 
 
25.3.8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat  
 
Az előirányzat 2009. évben az alábbi feladatok finanszírozására biztosít forrást: 

- az ITD Hungary Zrt. (továbbiakban: ITD) közhasznú feladatainak ellátását 
szolgáló működési költségek finanszírozása, HTEC program 
működtetésének finanszírozása, integrált vállalatirányítása rendszer 
bevezetése, 

- az ITD befektetés-ösztönzési és kereskedelemfejlesztési szakmai 
tevékenységének ellátása, HTEC szakmai programok, események 
finanszírozása. Mindez a kormányzat gazdaságpolitikai célkitűzéseinek, a 
magyar gazdaság növekedésének és a versenyképesség fejlesztésének 
megvalósítását szolgálja, 

- ITD egyedi kereskedelemfejlesztési pályázati rendszer működtetése, ezzel a 
magyar vállalkozások nemzetközi kereskedelembe való beilleszkedése, 
kapcsolataik fejlesztése és bővítése, 

- a külhoni magyar évadok eredményes megrendezése. Az NFGM döntése 
alapján kiválasztott országban megrendezésre kerülő rendezvénysorozat, a 
magyar cégek nemzetköziesítése, minél teljesebb körő betagozódása a 
világgazdasági hálózatokba. Tervezett magyar évad Spanyolországban 
(2008. II. félév - 2009. I. félév), 

- Záhony Marketing Akcióprogram finanszírozása. Vonatkozó 
kormányhatározat: a záhonyi térség különleges gazdasági övezetének 
komplex gazdaságfejlesztési programjának végrehajtásáról szóló 2247/2007. 
(XII. 23.) Korm. határozat. A határozat mellékletének 5. pontjában 
költségvetési támogatás finanszírozása mellett egy marketing akcióprogram 
végrehajtása szerepel, mely feladatot az ITD látja el a közhasznúsági 
megállapodásban foglaltak keretében. Cél: a záhonyi térség gazdasági 
fejlődését elősegítő, elsősorban termelő beruházások és elosztó központok, 
valamint infrastruktúra fejlesztési beruházók térségbe vonzása, 

- külképviseleti hálózat felülvizsgálata, 
- Kereskedelem-fejlesztési programokhoz, projektekhez és befektetésösztön-

zési programokhoz, projektekhez kapcsolódó promóciós tevékenység. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 3 270,0 millió forint.  
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25.3.9 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége 
 
Az Európai Unió 2005-ben megfogalmazott iparpolitikai koncepciója kiemelt 
jelentőséget tulajdonít az üzleti környezet fejlesztésének, a tudás- és innováció alapú 
fejlődésnek, valamint a vállalkozások és a munkahelyteremtés támogatásának.  
 
Az iparpolitikai koncepció ágazati kezdeményezései között szerepel a védelmi ipar, 
amely esetében a védelmi ipar szerkezetátalakítása és konszolidációja, az uniós belső 
piac kialakítása, egy versenyképes, - a biztonsági K+F programok révén is - 
innovációra épülő európai védelmi ipari és technológiai bázis megteremtése került a 
célkitűzések sorába. 
 
Ehhez szervesen illeszkedve az EU által 2004-ben létrehozott Európai Védelmi 
Ügynökség is megkezdte az Európai Hadfelszerelési Piac (EDEM) létrehozására 
irányuló munkáját. Ennek elemeként került elfogadásra az az önkéntes beszerzési 
rezsim, amelyhez Magyarország 2007. július 1-vel csatlakozott.  
 
Az európai piacnyitás elkerülhetetlen, viszont a magyar védelmi ipar jelenlegi 
struktúrájában és technológiai felkészültségével nem fogja tudni felvenni a versenyt az 
európai, fejlett védelmi ipari cégekkel sem a belső, sem az európai piacokon.  
 
A versenyképesség megteremtéséhez új termékek fejlesztésére, technológiai 
fejlesztésre, a beszállítói képességek fejlesztésére, a cégek aktív marketing munkájára, 
a nemzetközi védelmi projektekben való részvételre van szükség. 
 
Figyelembe véve az említett külső és belső tényezőket, egy olyan korszerű pályázati 
forrás megteremtése szükséges, amelynek felhasználásával növelhető a magyar 
védelmi és biztonsági iparban érdekelt cégek versenyképessége és javíthatók piacra 
jutási körülményeik. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 100,0 millió forint. 
 
25.4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok 
 
25.4.1. Területrendezés 
 
A „területrendezési célfeladat” előirányzata elsősorban a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján meghatározott és a 
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 
14.) Korm. rendeletben megnevezett területrendezési szakterületi feladatok 
finanszírozására szolgál.  
Az ellátandó feladatcsoportok az alábbiak: 

- törvény-előkészítés feladatai; 
- elfogadott területrendezési tervek előírásainak érvényesítése, 

megfelelőségének vizsgálata, a területi változások értékelése, nyomon 
követése, hatósági döntések nyilvántartása; 
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- a területrendezés és a településrendezés kapcsolatrendszerének fejlesztésére 
vonatkozó elemzések; 

- hazai és nemzetközi együttműködés (közhasznú szervezetek, 
önkormányzatok rendezvényeinek, kiadványainak támogatása, illetve 
nemzetközi szinten a szomszédos országokkal és más európai országokkal 
(V4) való területi tervezési együttműködés, az EU és az Európai Tanács 
irányelveinek hazai alkalmazásával és a szakterületet érintő 
kezdeményezéseiben való részvétellel összefüggő feladatok). „ESPON 2013 
Program” Közösségi Kezdeményezésben való részvétellel járó szakmai 
feladatok. 

 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 92,0 millió forint. 
 
25.4.2 Építésügyi célelőirányzat  
 
Az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő 
támogatására az Építésügyi célelőirányzat (a továbbiakban: célelőirányzat) bevételei 
állnak rendelkezésre, melyek nyilvántartásáról és felhasználásáról külön jogszabály 
rendelkezik. A pénzügyi eszközök - jogszabályban meghatározott módon és mértékben 
- az alábbi építésügyi feladatok támogatására és finanszírozására használhatók fel: 

a.) az építésfelügyeleti és építésügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos 
feladatok (ideértve a szükség szerinti szakértői igénybevétel támogatását is) 
és az ellenőrzések hatékonyságának és színvonalának emelése, 

b.) a hatósági végrehajtási eljárás, 
c.) a településrendezési feladatok, 
d.) minőségügyi, szabványosítási feladatok, 
e.) a helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása, az építészeti örökség 

védelmével kapcsolatos nemzetközi egyezmények végrehajtása, az 
építészeti értékek bemutatása, 

f.) a tervtanácsok működésének, 
g.) a szakmai kamarák, társadalmi szervezetek építészeti és településrendezési 

szakmai feladatai, a szakmai kamarák által ellátott közigazgatási feladatok, 
h.) az építészeti kultúra kialakítása, fejlesztése, védelme, elterjesztése, oktatása, 

a védelemmel kapcsolatos elismerések, 
i.) az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos oktatási, 

nevelési, továbbképzési programok kidolgozása, működtetése, 
j.) az építésügyet érintő képzési, szakoktatási célok kidolgozása, érvényesítése, 

szakmai továbbképzési feladatok ellátása, 
k.) az építmények, valamint az építési munkák és építési tevékenységek építési 

előírásainak, valamint az építési termékek, anyagok, szerkezetek, 
berendezések és módszerek minőségi követelményeinek kialakításával 
kapcsolatos kutatás, fejlesztés, ezek eredményének alkalmazása, érvényre 
juttatása, 

l.) a szabályozott építésügyi szakmák szakképesítésének és szakképzettségének 
elismerésével kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a külföldi 



 
 

 17 / 30 
 

bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény vonatkozó 
rendelkezéseire, 

m.) az a)-l) pontban foglaltak adminisztrációs feladatainak ellátása, a feladatok 
ellátásához szükséges szakértői feladatok, eszközök beszerzése, 
beruházások támogatása. 

    
 
25.4.3.1 Központi fejlesztési feladatok 
 
A 2009. évtől a területfejlesztési támogatáspolitika - a területfejlesztési támogatásokról 
és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának 
feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozatban megfogalmazott 
követelményeknek megfelelően - átalakul. A hazai fejlesztési források 
felhasználásának program alapúvá tétele érdekében minden régió elkészíti a tisztán 
hazai forrásból megvalósítandó, 2009-2010 évre szóló fejlesztési célokat tartalmazó 
regionális programdokumentumát. Ezzel párhuzamosan kerül kidolgozásra egy 
központi program, mely a tisztán hazai forrásból központi szinten hatékonyabban 
megvalósítható kiemelt jelentőséggel bíró fejlesztések kezelését, másrészt a 
területfejlesztési támogatási rendszer működtetésével, a központi területfejlesztési 
igazgatás továbbfejlesztésével összefüggésben felmerülő feladatokat határozza meg. A 
2009. évre tervezett források ez alapján lehetőséget nyújtanak a közreműködő 
szervezet (MÁK) megbízási díjának biztosítására, kiemelt térségek fejlesztési 
programjainak, illetve a központi program első évére tervezett szakmai feladatok 
megvalósítására, területfejlesztéssel összefüggő K+F tevékenységek, kommunikációs 
illetve képzési feladatok megvalósítására, elemzési, szakértői feladatok ellátására, 
területfejlesztés nemzetközi projektekben való részvételünk folytatására. 
 
A központi területfejlesztési operatív program felépítése az alábbiak szerint alakul: 

- I. A központi területfejlesztési igazgatás feladatai  
Ezen rész tartalmazza a területfejlesztési célok megvalósulásának 
hatékonyság-növelését eredményező tevékenységek megvalósítása (például 
kistérségi tervezést támogató informatikai rendszer létrehozása, a 
pályázatok nyilvántartását szolgáló tranzakciós rendszer beüzemelése és 
működtetése költségei, tanulmányok készítése, kommunikációs feladatok), 
valamint a támogatási rendszer működtetésének költségeit. 

- II. Nemzetközi területfejlesztési együttműködési projektekben való részvétel  
A központi területfejlesztési operatív program keretein belül 
városfejlesztési célú, folyamatos nemzetközi együttműködés, 
transznacionális projektek megvalósítása, OECD-vel közös projektek és 
kutatások lefolytatásában való részvétel, valamint közép-európai 
területfejlesztési koncepció kidolgozásának költségei kerülnek 
finanszírozásra.   

- III. Kiemelt térségi fejlesztési tanácsok programjainak megvalósítása  
A TRFC 2008. évi központi kerete terhére, kiemelt térségi fejlesztési 
tanácsok számára kiírt felhíváshoz hasonló rendszerben és eljárásrendben 
2009-2010 évekre is lehetőséget kívánunk biztosítani olyan, régióhatáron 
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átnyúló, kiemelt térségi fejlesztési tanácsok által megvalósítandó 
fejlesztések támogatására, amelyek európai uniós forrásokból 
megvalósíthatóak 
 

Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 1 782,4 millió forint. 
 
25.4.3.2 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 
 
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és 
vidékfejlesztését szolgáló program (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) 
közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény 3. §-a szerint 
2007. évtől a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése (VTT) program tervezésével, 
előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok és tevékenységek beépülnek 
az Új Magyarország Fejlesztési Tervbe és az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Programba. 
 
A VTT központi eleme az árvízvédelmi intézkedések végrehajtása, a további elemek - 
beleértve az infrastruktúra fejlesztéseket - végrehajtása a tározók építéséhez igazodva 
történhet megfelelő térbeli és időbeli ütemezéssel. 
A Tiszaroffi árvízi tározó átadásának tervezett ideje 2009. első negyedévének vége. 
Ezen tározó építéséhez kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális fejlesztések 
megvalósításának forrását szükséges biztosítani az Észak-alföldi régió területén. A 
régióval és a ROP IH-val történt egyeztetéseknek megfelelően a forrásból Tiszagyenda 
és Tiszaroff települések belterületi vízrendezése valósul meg. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 931,0 millió forint. 
 
25.4.3.3 Decentralizált területfejlesztési programok 
 
A 2009. évtől a hazai fejlesztéspolitikai, fejlesztési és ágazati támogatási rendszerek új 
alapokra helyezése vált szükségessé, annak érdekében, hogy biztosított legyen a 
fejlesztési források lehető leghatékonyabb, tényleges fejlődést szolgáló felhasználása. 
Ennek alapja az, hogy a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizálció elveiről, 
a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 
28.) OGY határozatban megfogalmazott követelményeknek megfelelően, a hazai 
fejlesztési források felhasználásának program alapúvá tétele érdekében, minden régió 
elkészíti a tisztán hazai forrásból megvalósítandó, 2009-2010 évre szóló fejlesztési 
célokat tartalmazó regionális programdokumentumát. Az elkészítés alatt álló 
dokumentumok (regionális területfejlesztési operatív program-RTOP) tartalmukban az 
uniós forrásokra készített akciótervekkel megyezező részletezettségűek. A hazai és 
európai uniós források közötti szinergia megteremtése érdekében az RTOP-k 
célrendszerének meghatározása során az ÚMFT akcióterveinek célrendszeréhez képest 
komplementer jelleg biztosítása alapvető követelményként érvényesül. A regionális 
fejlesztési tanácsok, illetve a Kormány az RTOP-k megvalósítására megállapodást 
kötnek. A megállapodásban a tanácsok az RTOP-ban bemutatott programok 
megvalósítását, míg a Kormány a megvalósításhoz szükséges források költségvetési 
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törvényjavaslatba történő betervezését vállalja.  Az RTOP-k ban szereplő, a 
területfejlesztést közvetlenül érintő fejlesztések forrásainak biztosítása a terület- és 
régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) decentralizált területfejleszti programok 
keretére történik. A forrás az 1. célkitűzés szerinti régiók számára a 67/2007. (VI. 28.) 
OGY határozat, a 2. célkitűzés szerzinti közép-magyarországi régió részére a 
regionális területfejlesztési operatív programjában megfogalmazott forrásigény alapján 
kerül felosztásra. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 3 900,0 millió forint. 
 
25.4.4.1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 
 
A regionális fejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. 
évi XXI. törvény alapján a regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik 
számos feladatot látnak el, így különös tekintettel: 

- kidolgozzák a régiók hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, 
illetve a régió fejlesztési programját és annak startégiai és operatív 
munkarészeit; 

- a régióban összegyűjtik az önkormányzatok, gazdasági és társadalmi 
szervezeteknek a fejlesztési projektelképzeléseit, részt vesznek azok 
projektjavaslattá történő előkészítésében; 

- folyamatosan kapcsolatot tartanak a régióban működő közigazgatási 
szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható 
helyi források feltárása érdekében; 

- közreműködnek a regionális fejlesztési tanácsok által a központi és 
regionális forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel 
kapcsolatos feladatok ellátásában; 

- pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása 
érdekében, szervezeik a programok megvalósítását, részt veszenek a 
programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok 
megvalósításásról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást 
vezetnek. 

A törvényben rögzített feladatokon túlmenően a tanácsok továbbra is ellátják az elmúlt 
évek támogatási döntéseihez kapcsolódó szerződések ellenőrzési feladatait, valamint 
az újonnan meghirdetésre kerülő pályázati rendszerekhez kapcsolódó egyéb 
döntéshozatali feladatokat. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 399,0 millió forint. 
 
25.4.4.2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési 
kiadásai 
 
A megyei területfejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekinetettel: 

- kidolgozzák a megyék hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a 
megye fejlesztési programját és alprogramjait, 
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- szakmai kapacitással segítik a kistérségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés 
előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó 
tevékenységét, 

- közreműködnek a megyében kialakult társadalmi és gazdasági 
válsághelyzetek kezelésében, 

- pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása 
érdekében, szervezeik a programok megvalósítását. 

A tanácsoknak továbbra is el kell látniuk az elmúlt évek támogatási döntéseihez 
kapcsolódó szerződések kezelésével, ellenőrzésével összefüggő feladatokat, továbbá a 
területfejlesztési törvény alapján a Kormányzati oldal hozzájárulását is biztosítani 
szükséges, ezért a megyei területfejlesztési tanácsok részére forrás elkülönítése 
indokolt. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 174,7 millió forint. 
 
25.4.4.3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 
 
A kistérségi fejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. 
évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekinettel: 

- kidolgozzák a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve a kistérség 
területfejlesztési programját, ellenőrzik megvalósításukat, 

- képviselik a kistérséget a területfejlesztési ügyekben, 
- közreműködnek a kistérségekben kialakult társadalmi, gazdasági és 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében, 
- pénzügyi tervet készítenek a területfejlesztési programok megvalósítása 

érdekében, szervezik a programok megvalósítását. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 798,0 millió forint. 
 
25.4.4.5 Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai 
 
A Kistérségi Koordinációs Hálózatról szóló 344/2007. (XII.19.) Korm. rendelet szerint 
az uniós fejlesztési források és a hazai területi alapú támogatások felhasználásának 
elősegítését, a kistérségek együttműködési tevékenységének fejlesztését, a hátrányos 
helyzetű kistérségek felzárkózásának gyorsítását a Kormány a Kistérségi Koordinációs 
Hálózat működtetésével látja el. Az előirányzat célja a tárca kistérségi hálózattal való 
együttműködésének elősegítése, koordinátorok területfejlesztéssel összefüggő 
feladatainak megvalósítása. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 371,5 millió forint. 
 
25.4.4.6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 
 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján a 
Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet - a 
pályázatokon elnyert források valamint a Tanácsban szavazati joggal rendelkező 
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szervezetek befizetése mellett - a költségvetési hozzájárulás biztosítja. A Tanács a 
Tftv. felhatalmazása alapján dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, 
megállapodást köthet a tárcákkal az egyes fejlesztési programok finanszírozásáról. 
 
A forrás biztosításával a BFT és munkaszervezete - a 2008. évben bevezetett gyakorlat 
alapján - teljeskörűen el tudja látni a területfejelsztési törvényben nevesített feladatait, 
melyek  az alábbiak : 

- a BFT szakmai feladatainak ellátása. A szükséges forrás kalkulált összege 
havi 4,58 millió Ft, a teljes év vonatkozásában 55,0 millió Ft, 

- a BFT és munkaszervezete PR tevékenysége (szakmai kiadványok, 
médiamegjelenés, sajtórendezvények) kalkulált éves összege 20 millió Ft, 

- Mozdulj Balaton  rendezvénysorozat  megvalósítása (animátorok 
munkabére, rendezvényszervezés, program menedzser megbízása, új 
sporteszközök vásárlása) 10 millió Ft, 

- On-line környezet, turista és és  és közúti információs rendszer működtetése 
(rendszer-felügyelet, mért és megfigyelt események elemzése, helyszíni 
ellenőrzések, karbantartási munkák, kültéri eszközök biztosítása) 15 millió 
Ft. 

 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 100,0 millió forint. 
 
25.4.4.7 Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása 
 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján a 
Főváros Önkormányzat Közgyűlése és a Közép-Magyarországi Régió Fejlesztési 
Tanácsa Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot hoz létre a főváros és 
agglomerációja területén a főváros, valamint a körülötte elterülő régió fejlesztési céljai 
és érdekei összehangolására. A területfejlesztési törvényben nevesített térségi 
fejlesztési tanács működésének támogatását indokolt a központi költségvetésből 
biztosítani a tanáccsal kötendő támogatási szerződés alapján. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 19,0 millió forint. 
 
25.4.4.8 Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása 
 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján a 
regionális fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok 
kezdeményezésével térségi fejlesztési tanácsok alakultak.  Ezen tanácsok közül a 
Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács, a Velencei-tó Vértes Térségi 
Fejlesztési Tanács és a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács munkájában a 
területfejlesztésért felelős miniszter által delegált tag is részt vesz. 
A tanácsok a Minisztérium program-készítési felhívására (TRFC 2008. évi központi 
keret) kisprojekteken alapuló programot készítettek elő, mellyel 2009 I. félévében is 
jelentős menedzselési feladatokat kell végezniük. Tervek szerint 2009-ben is kiírásra 
kerül a kiemelt térségek számára a térségi szereplők együttműködésén alapuló 
program-felhívás. A tanácsok munkaszervezete számára a folyamatos munkához 
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biztos anyagi háttér, illetve a miniszteri képviseletből fakadóan hozzájárulás 
elkülönítése szükséges. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 15,0 millió forint. 
 
25.4.5.2 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok 
 
Az előirányzat célja, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs 
Rendszer (TeIR) és a Dokumentációs központ működési feltételeinek és 
továbbfejlesztésének biztosítása.  
A TeIR a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
előírásainak megfelelően kialakított rendszer működését a területfejlesztéssel és a 
területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet szabályozza, továbbfejlesztése 
tekintetében a hangsúly a területpolitika érvényesülésének, a területi folyamatok 
alakulásának folyamatos megfigyelésén van. Figyelembe véve, hogy a területi 
monitoring rendszer többek között vizsgálja a támogatási források hatékonyságát, ez 
alapján a TeIR rendszer megköveteli a még hiányzó indikátorok, mutatók előállítását, 
elemzését, értékelését. 
A Dokumentációs központ működését az építésügyi-műszaki dokumentációk 
megőrzéséről és hasznosításáról szóló 181/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a 
területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, 
továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának 
részletes szabályairól szóló 5/2000. (II. 11.) FVM rendelet előírásai határozzák meg. A 
Dokumentációs központ, működtetésére szánt forrás biztosítja az épület üzemeltetési 
feladatainak ellátását, továbbá a dokumentációk megőrzésével, feldolgozásával és a 
kapcsolódó információs infrastruktúra további bővítésével kapcsolatos feladatokat. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 500,0 millió forint. 
 
25.4.18 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 
 
A 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvény l. sz. melléklete szerint a 
XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, XI/12/1/4/6. 
„Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata” célelőirányzat az államigazgatás 
átszervezése során az NFGM-hez került. Az „Azbesztcementből épült házak szakértői 
vizsgálata” című célelőirányzat évek óta az azbesztmentesítés előkészítő és 
háttérfeladatait teszi lehetővé. Az azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 
célelőirányzat nyújt fedezetet az azbesztmentesítéssel érintett épületek körének 
megállapításához, a szennyezés mértékének és állapotának felméréséhez, amelyek 
alapján az azbesztmentesítés megfelelő technológiája kiválasztható és megállapítható a 
beavatkozás sürgőssége is. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 10,0 millió forint. 
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25.13 Üzletre hangolva 
 
Az EU irányelveihez igazodva a kormány deregulációs programjában kiemelt 
hangsúlyt kap az állami szabályozás korszerűtlenségéből adódó adminisztratív terhek 
és költségek csökkentése. Fentiek, illetve a versenyképesség növelése, valamint az 
üzleti környezet fejlesztése érdekében az "Üzletre hangolva" program feltárja a 
vállalkozások működését leginkább akadályozó adminisztratív, szabályozási, 
környezeti akadályokat (felmérések); a társtárcákkal együttműködve megoldási 
javaslatokat dolgoz ki a nemzetközi példák és best practice figyelembevételével az 
üzleti környezet fejlesztése érdekében (hatástanulmányok, elemzések); az EU 
Bizottsága által kidolgozott sztenderdek szerint (SCM-módszertan alapján 
fókuszterületekhez kapcsolódóan) felméri a hazai államigazgatási szabályozásból 
eredő vállalati adminisztratív és adatszolgáltatási terheket, költségeket, és javaslatot 
tesz a stratégiára; bemutatja a legjobb nemzetközi gyakorlatokat és eredményeket, a 
hazai és külföldi szakértők között tapasztalatcserét, szimpóziumokat szervez. 
Támogatja a magyar-szerb és magyar-ukrán vegyes kamarák létrehozását és 
működtetését. 
A vállalkozási szektor államigazgatás részére történő adatszolgáltatási és az 
államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos közvetlen terhei a GDP 4,5-6,7 %-át teszik 
ki, azok csökkentése révén jelentős vállalkozói megtakarítás érhető el. A Program 
eredményeképpen éves szinten több tízmilliárd Ft megtakarítás prognosztizálható. A 
vállalkozások az így felszabaduló erőforrásaikat beruházásaik növelésére, a 
foglalkoztatás bővítésére fordíthatják.  
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 150,0 millió forint. 
 
25.14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 
25.14.5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 
 
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény előírja, hogy a Magyar 
Szabványügyi Testület (MSZT) részére az éves állami központi költségvetésben kell 
biztosítani a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben való 
képviselethez, illetve az ezekből eredő feladatok ellátásához szükséges költségeket. 
A Nemzetközi Akkreditáló Testület (NAT) szervezetéről, feladat- és hatásköréről 
valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény alapján a Testület pénzügyi 
forrásai közé tartozik a nemzetközi együttműködés költségeinek fedezésére a központi 
költségvetésből kapott támogatás. 
A támogatás célja továbbá a MSZT  szabványosítási költségeihez való hozzájárulás a 
tárca által kidolgozott műszaki jogszabályokhoz kapcsolódó európai szabványok 
bevezetésének elősegítésére. Elsősorban az új megközelítésű irányelveket harmonizáló 
magyar rendeletek igénylik a szabványosító tevékenységet, de más nemzeti 
jogszabályokhoz is kapcsolódnak nemzeti szabványok. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 174,8 millió forint. 
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25.30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
25.30.16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény 
alapján  
 
Az előirányzat célja a honvédelemről és az Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. 
törvény (Hvt.) és a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai 
végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben a 
miniszter számára meghatározott teendők finanszírozása: minősített időszakokban az 
ágazatok működőképességének, a lakosság ellátásának, az állam irányíthatóságának 
biztosítása, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, továbbá a szövetséges 
fegyveres erők szükségleteinek kielégítése. A nemzeti fejlesztési és gazdasági 
miniszter tervezi, szervezi és koordinálja a minisztériumok és a védelmi bizottságok 
gazdaságmozgósítási tevékenységét. 
 
Az előirányzat felhasználásával végrehajtandó feladatok köre: 

- Hadiipari kapacitások fenntartása  
- A gazdaságfelkészítés és mozgósítás központi és területi feladatainak 

végrehajtása, szervek felkészítése, a gazdaságmozgósítási informatikai rendszer 
fenntartása 

- Védelmi célú állami tartalékok fenntartása és fejlesztése 
- Minősített időszakokra meghatározott rendkívüli intézkedések aktualizálása 
- Befogadó nemzeti támogatás feladatainak finanszírozása  
- Meghagyásra kijelölt gazdálkodók rendszerének aktualizálása, meghagyási 

rendszer fejlesztése, kijelölés végrehajtása. 
 

Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 54,7 millió forint. 
 
25.30.26 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok 
 
Az előirányzat felhasználásának célja:  

1. gazdasági, valamint területfejlesztési és építésügyi nemzetközi szervezetekben 
való tagságunkból eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése. (Hat 
gazdasági nemzetközi szervezetben, valamint tíz területfejlesztési és építésügyi 
nemzetközi szervezetben van tagságunk.) A tagság, éves tagdíjfizetési, 
hozzájárulási kötelezettséggel jár, az esedékes éves tagdíj összegének átutalása 
az adott nemzetközi szervezettől beérkező számla alapján történik az általa 
megadott számlaszámra. 
Fenti kötelezettségek jogforrás alapja: 
• 1999. évi LXXXIX.  Törvény az Egyesült Nemzetek Iparfejlesztési 

Szervezete Alapokmányainak kihirdetéséről (UNIDO), 
• 1988. évi XV. Törvény a nem lakás céljára szolgáló építmények adójáról 

szóló 1985. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról, 
• 1973. évi 19. törvényerejű rendelet a kézi lőfegyverek próbabélyegeinek 

kölcsönös elismeréséről Brüsszelben, 1969. július 1-jén kötött 
nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről, 
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• 32/1996. (IV. 30.) OGY határozat az OECD Control of Chemicals ( 
OECD Vegyi Anyagok Ellenőrzésének Speciális Programja) és az 
OECD Steel Committee (OECD Acél Bizottsága) szervezetek 
munkájában való részvételre, 

• a Nemzetközi Vásár Iroda (BIE) munkájában való részvételt a Párizsban 
1972. november 30-án kelt jegyzőkönyv kihirdetésével kapcsolatos 
21/1982. (V. 24.) MT rendelet rögzítette, 

• 1998. évi XV. törvény a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) Konvenciójának, az ahhoz kapcsolódó 
jegyzőkönyveknek és a csatlakozási nyilatkozatnak a kihirdetéséről 
(OECD LEED tagdíj), 

• 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint 
élpítészek szakmai kamaráiról (Építészek Európai Tanácsa – ACE 
tagdíj) 

• 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet rögzítette Magyarország részvételét az 
ESPON 2013 operatív program végrehajtásában, 

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és 
védelméről (Európai Építészetpolitikai Fórum - EFAP tagdíj), 

• 1056/2007. (VII. 18.) Korm. határozat az európai területi együttműködés 
célkitűzés operatív programjainak, valamint az előcsatlakozási 
támogatási eszközből támogatott operatív programok elfogadásáról 
(URBACT 2007-2013 operatív program), 

• Építészek Nemzetközi Szövetsége – UIA – 1948-ban Lausannes-ban 
alapították, Magyarországok a Magyar Építőművészek Szövetsége 
(MÉSZ) képviseli, 

• Európai Városok Tudáshálózata (EUKN) 2005-ben indult nemzetközi 
projekt, melynek célja informatikai hálózat kiépítése annak érdekében, 
hogy a városok, kutatók és tervezők, a régiók és a kormányzat 
folyamatosan támogatást nyerjenek a döntés előkészítésében és 
döntéshozatalban. A projekt végrehajtásáról az NFGM Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló NFGM utasítás rendelkezik, 

• Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség tagsági díja 
(a tagság folyamatos, 1988 óta miniszteri elkötelezettségén alapul), 

• ENSZ-HABITAT magyarországi iroda működtetése, amit az UN-
HABITAT a javára tett hozzájárulásnak tekint, 

• EUROPAN – európai nemzeti szervezetekből álló nemzetközi szövetség 
– pályázati rendszerhez, a jelenlegi 2 éves pályázati ciklusra hivatalosan 
jeleztük csatlakozásunkat. A nemzetközi titkársági feladatokat a Magyar 
Urbanisztikai Kht. látja el. 

2. EU tagságból adódó feladatok, melyeket az EU jogszabályai, valamint a 
kapcsolódó magyar jogszabályok határozzák meg. 
Kiemelt feladatok: 
• új közösségi jogszabályok hazai alkalmazásának vizsgálata 

(hatástanulmányok) 
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• a tagállamként való működés intézményi feltételeinek, az EU 
munkacsoportjaiban való közreműködés személyi feltételeinek 
megteremtése, folyamatos teljesítése, 

• jogközelítési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó szakértői feladatok 
ellátása, 

• EU jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási és nyilvántartási 
kötelezettségek teljesítése 

 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 150,5 millió forint. 
 
25.30.33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási 
ágazati feladatok 
 
Az előirányzat célja a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben (Pvt.), 
illetve a katasztrófák elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben (Kat.) és 
más kapcsolódó jogszabályokban a miniszter számára előírt feladatok finanszírozása: a 
minisztérium hatáskörébe tartozó ágazatok felkészítése a természeti és civilizációs 
katasztrófák megelőzésére, azok bekövetkezése esetén hatásaik csökkentésére, 
következményeik felszámolására, továbbá a helyreállítással kapcsolatos feladatok 
végzése. 
A feladatok ellátása folyamatos, évente jelentkezik. 
A Kat. 14.§ c) pontja, 46.§ és 47.§, valamint a 179/1999.(XII.10.) Korm. rendelet 
17.§-a, illetve a Pvt. 38.§ (2) bek. szerint e költségeket a minisztérium költségvetési 
fejezetében külön cím alatt kell előirányozni. 
 
Az előirányzat felhasználásával végrehajtandó feladatok köre: 

- Ipari Katasztrófa-elhárítási Információs Rendszer működtetése  
- Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer egységesített 

adatrögzítő és lekérdező programjának (OKSEU) fejlesztése az új BEIT alapján  
- Ágazati védekezésbe bevont szervezetek és szakállományuk felkészítése és 

gyakoroltatása  
- Ágazati nukleárisbaleset-elhárítási központ működtetése  
- ENSZ-EGB Iparibaleset-megelőzési Regionális Központ támogatása 
- Pandémia elleni tervezés 
- Közüzemi működés megzavarás elemzése 
- Ágazati nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési terv kidolgozása 
- Ipari katasztrófák megelőzése és elhárításának gyakorlata Magyarországon 
- Jelentés és vizsgálati rendszer fejlesztése a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

súlyos balesetek elleni védekezés területén 
- Szélsőséges körülmények elleni védekezés és felkészülés 
- Szakmai segédlet az ipari balesetek elleni védekezés területi és helyi 

feladatainak ellátására 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 76,6 millió forint. 
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25.30.34  NATO tagságból adódó ágazati feladatok 
 
Az előirányzat biztosítja a Magyar Köztársaság NATO tagságából fakadó, a miniszter 
számára előírt kötelezettségei teljesítését. 
 
Az előirányzat felhasználásával végrehajtandó feladatok köre: 

- A nemzeti képviselet biztosítása a NATO CEP szakbizottságaiban, illetve a 
NATO Industrial Advisory Group, valamint az EU védelmi tervezéssel 
foglalkozó munkacsoportjainak munkájában 

- A NATO műveletekben részt vevő szervezetek és szakértők felkészítése, 
gyakoroltatása módot ad a kijelölt szakértők számára megismertetni a NATO 
CEP aktuális folyamatokat, felkészíteni a szakértőket a NATO elvárásokra, 
fejleszti a szakértői bázist, 

- NATO PBIST koordinátor munkájának támogatása 
- NCRS ágazati intézkedési rendszer kidolgozása 
- NATO energiabiztonsági kiválósági központ 
- KIV gyakorlat lebonyolítása 
- kritikus infrastruktúra védelmi szabályozási koncepcióhoz javaslat 
- CIWIN-hez kapcsolódás vizsgálata 
- kritikus infrastruktúra védelmi PPP kidolgozása 
- KIV szakmai konzultációs és vitafórum 

 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 44,7 millió forint. 
 
25.30.35 Kegyeleti Alap 
 
Az 1975. szeptember 30-án Bejrut közelében lezuhant MALÉV repülőgép 
katasztrófájában elhunyt magyar állampolgárok kegyeleti támogatása. 
Az előirányzat célja fentiekhez a forrás megteremtése. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 100,0 millió forint. 
 
25.41 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
 
Ez az előirányzat biztosít támogatást a tárca számára, illetve a tárca vezetője által 
képviselt Magyar Állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági 
ítéletben, végzésben, vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott 
összegek, illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek (ügyvédi, bírósági díjak, stb.) 
megtérítésére. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 1,0 millió forint. 
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25.42 Kincstári díjak  
 
A fejezeti kezelésű előirányzatból kerül finanszírozásra 

• a Fejezeti beruházási előirányzat-felhasználási keretszámlát, 
• a Fejezeti feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámlát és 
• a Fejezeti kezelésű célelőirányzat-felhasználási keretszámlát 

érintően 2009. évben felmerülő számlavezetési díj és a rendelkezésre tartási díj 
összege.  
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 100,0 millió forint. 
 
25.47 Kötött segélyhitelezés 
 
Az előirányzat – mely „felülről nyitható” – az egyedi kormánydöntések alapján már 
vállalt nemzetközi kötelezettségek, illetve hivatalosan bejelentett felajánlások 
teljesítéséhez nyújt támogatást. 
 
A kötött segélyhitelezés feltételrendszerét az Eximbank által folyósítható kötött 
segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. 
(XII.16.) Korm. rendelet határozza meg. A kamattámogatás és biztosítási díjtámogatás 
formájában jelentkező költségvetési támogatások fedezetét a NFGM költségvetésében 
a kötött segélyhitelezés előirányzatban kell az éves kifizetések ütemében biztosítani.   
 
2009-ben folytatódik a korábban kötött kormányközi kötött segélyhitelezési 
megállapodások alapján nyújtott segélyhitelek folyósítása (Bosznia és Hercegovina, 
Montenegró, Srí Lanka). A 2007-ben és 2008-ban kötött kormányközi megállapodások 
keretében megkezdődik a projektek végrehajtása (Bosznia és Hercegovina, Indonézia, 
Vietnám).  
 
A költségvetést érintő kötelezettségvállalások és folyamatban lévő kötött segélyhitel 
nyújtások a következők: 

• Bosznia-Hercegovinával 2004. november 19-én aláírt, a 127/2005. (VI. 30.) 
számú Kormányrendelettel kihirdetett kormányközi megállapodás alapján 15 
millió € keretösszegben víztisztító létesítmények finanszírozása. 
Fenti megállapodás módosítása 2007. szeptember 11-én, Bosznia-
Hercegovinával aláírt megállapodás 15,8 € összegről (Brcko helyett Tuzla és 
Citluk városok szennyvízkezelése). 

• Montenegró részére a 261/2005. (XII. 14.) számú Kormányrendelettel 
kihirdetett kormányközi keret-megállapodás alapján 15 millió € összegű 
kedvezményes hitel nyújtása oktatási beruházásokra. 

• A 2023/2006. (VII. 18.) számú Kormányhatározatban foglalt felhatalmazás az 
Indonéziával 20 millió USD összegű kötött segélyhitelkeretről 2005. október 
18-án parafált kormányközi megállapodás aláírására. 

• A 185/2007. (VII. 18.) számú Kormányrendelettel kihirdetett a Magyarország 
és Sri Lanka közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról 
szóló megállapodás (51 millió €). 
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• Vietnam részére az 1/2005. (VII. 15.) számú ME határozatban foglalt 
felhatalmazás a Vietnámmal kötendő kötött segélyhitelezési kormányközi 
megállapodás (35 millió USD) kialakítására. 

 
Az előirányzat 2008. évi költségvetési támogatása 585,2 millió forint. 
 
25.50 Fejezeti tartalék 
25.50.1 Fejezeti általános tartalék 
 
A fejezeti tartalék támogatási előirányzata a fejezethez tartozó költségvetési 
intézményeknél év közben felmerülő, előre nem látható és tervezhető feladatok, a 
nélkülözhetetlen nagyjavítások elvégzésére, eseti kormánykötelezettségek teljesítésére 
és egyéb állami feladat ellátásának finanszírozására szolgál. 
 
A fenti feladatok ellátására 2009. évben biztosított költségvetési támogatás összege 
500,0 millió forint. 
 
28. Központosított bevételek 
 
28.1 Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése 
 
A Beruházás-ösztönzési célelőirányzat jogelődje a Gazdaságfejlesztési célelőirányzat 
2000. évig visszatérítendő kamatmentes kölcsön támogatási formát alkalmazott. 
 
Az előirányzat 2009. évi bevételi előirányzata 40,0 millió forint.  
 
28.4 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 
 
A 2007. évi költségvetésben szerepelt, azonban a 2008. évi költségvetésben nem került 
beépítésre a Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése sor alatti tétel. A korábbi 
években visszatérítendőként megítélt területfejlesztési célú támogatások 2009. évi 
üteme 150,0 millió Ft-ban kerül tervezésre. 
 
Budapest, 2008.  
 
 
 
 
 
 
 Bajnai Gordon Dr. Veres János 
 nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter  pénzügyminiszter 
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