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A Külügyminisztérium 2009. évi feladatait a kormány programjában rögzített 
külpolitikai céloknak és feladatoknak megfelelően, a 2008 februárjában a kormány 
által elfogadott külkapcsolati stratégia főirányai mentén tervezi. Az aktív külpolitika 
célja, hogy segítse a magyarság sikeres európai nemzetté válását, támogassa az ország 
modernizációját, tevékenyen hozzájáruljon az európai integráció elmélyítéséhez, 
szűkebb és tágabb térségünkben az együttműködés kultúrájának térnyeréséhez, 
valamint a nemzetközi stabilitás erősítéséhez. Az ország biztonságának garantálása, a 
sikeres Európa-politika folytatása, a szomszédsági és regionális politika, a határon túli 
magyarsággal fenntartott kapcsolatok megújítása képezik külpolitikánk súlypontjait, 
egyben igénylik a források jelentős részét.  
 
Külkapcsolataink elsődleges terepe az Európai Unió, mint érdekérvényesítésünket is 
szolgáló értékközösség, átfogó, pozitív cselekvési keret. Uniós versenyképességünk és 
érdekérvényesítő képességünk erősödése növelheti Magyarország súlyát közvetlen 
térségünkben, Európában és a világban. A Lisszaboni Szerződés európai ratifikációs 
folyamatának továbbvitele, nehézségeinek leküzdése révén, és azon túl is törekszünk 
az unió egységének, cselekvőképességének erősítésére. Meg kell tartani az integráció 
politikai jellegét, a kulcsszerepet betöltő kohéziós és mezőgazdasági politikát, 
ugyanakkor hozzá kell járulnunk az új kihívásokat megválaszoló további politikák 
létrehozásához, megerősítéséhez. 
  
A 2011. évi magyar EU elnökség sikeres ellátása érdekében intenzív szakaszba lép a 
felkészülés folyamata.  Az elnökségi feladatok koordinációján túlmenően konkrét 
fejlesztési feladataink vannak az elnökség eredményes előkészítése érdekében. 
 
A belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv nagymértékben hozzájárulhat a tartós 
európai gazdasági növekedés megalapozásához. Az irányelvben foglalt rendelkezések 
megfelelő, 2009. december 28-i határidőre történő átvételéhez és jogi 
kötelezettségként jelentkező végrehajtásához számos nagy volumenű projekt elindítása 
és lebonyolítása kapcsolódik. 
 
Az energiabiztonság és -ellátás stratégiai fontossága miatt is támogatjuk a közös 
európai energiapolitika kidolgozását. Energiaellátásunk biztosítása érdekében építjük 
kapcsolatainkat a termelő, tranzit- és a térségünkben található többi felhasználó 
országgal, és aktív koordináló tevékenységgel előmozdítjuk a minket érintő európai 
jelentőségű projekteket.  
 
Magyarország egyre intenzívebben vesz részt az Európai Unió Kül- és 
Biztonságpolitikájának alakításában, az EU szomszédságpolitikájához kapcsolódó 
uniós és kétoldalú programok végrehajtásában. Kiemelt figyelmet fordítunk Ukrajnára, 
Moldovára, a nyugat-balkáni országok európai integrációjának támogatására. Célunk a 
nyugat-balkáni országokkal folytatott vízumliberalizációs párbeszéd mielőbbi sikerre 
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vitele, valamint az unió migrációs politikájában számunkra fontos keleti-délkeleti 
irány markáns megjelenítése. 
 
Regionális érdekérvényesítésünk a konstruktív együttműködésre építő 
szomszédságpolitikával biztosítható. A szomszédos EU tagországokkal és az 
integráció felé törekvő országokkal együttműködve, szomszédságpolitikánk 
középpontjába a regionális fejlesztést, az eurorégiók keretében zajló térségi és határ 
menti együttműködést, az infrastrukturális fejlesztéseket állítjuk, ami elengedhetetlen 
feltétele logisztikai központtá válásunknak is. A Visegrádi Együttműködésben, a 
Közép-Európai Kezdeményezésben és egyéb regionális kezdeményezésekben a 
politikai együttműködés mellett erősítjük a projektalapú megközelítést, törekszünk a 
gazdasági élet és a civil szereplők aktívabb bevonására, az uniós források optimális 
kiaknázására.  
 
Nemzetpolitikai feladatainak ellátásában támogatjuk a Miniszterelnöki Hivatal 
illetékes szakállamtitkárságát. Szem előtt tartjuk, hogy a szomszéd államokhoz és a 
területükön élő magyar közösségekhez fűződő viszony sikeres egyidejű kezeléséhez 
hosszabb távon szükség van az érintett országok többségi és kisebbségi társadalmai 
közötti együttműködés kölcsönösen előnyös modelljeinek kialakítására. Magyarország 
modernizációs-felzárkózási partnerségre törekszik a térség országaival, amelyben 
kulcsszerepet játszhatnak a szomszédos országokban és Magyarországon élő 
kisebbségek, a határ menti térségek és infrastruktúrájuk fejlesztése, a kisebbségek 
identitásőrzéséhez kialakított támogatások, az egyének és közösségeik boldogulását 
szolgáló fejlesztéspolitika. Magyarország továbbra is támogatja az 
autonómiatörekvéseket, aktívan fellép a kisebbségek és jogaik védelmében európai 
uniós és multilaterális keretekben, törekedve arra, hogy teret nyerjen az egyéni mellett 
a közösségi jogok szemlélete, és a kisebbségi létből fakadó hátrányok kiegyenlítésének 
igénye. 
 
A globalizálódó világban betöltött felelős szerepünket az ország méreteivel arányosan 
és képességeivel összhangban jeleníthetjük meg. Nemzeti érdekeink eredményes 
képviseletéhez folyamatosan építenünk, erősítenünk kell kapcsolatainkat a globális 
szereplőkkel, valamint a befolyásos regionális központokkal. 
 
Az Egyesült Államok kiemelt stratégiai szövetségesünk és a globális politika 
meghatározó szereplője. Ki kell használnunk a javuló EU-USA viszonyt és az új 
amerikai elnöki adminisztráció készségét a változtatásra a transzatlanti kapcsolatok 
elmélyítéséhez. Fejlesztenünk kell kétoldalú gazdasági, kulturális és tudományos 
kapcsolatainkat, erősítenünk Magyarország, a magyarok ismertségét Amerikában, 
felhasználva a New York-i Magyar Kulturális Évad adta lehetőségeket is. 
Oroszországgal a kölcsönös érdekek alapján fejlesztjük gazdasági, energetikai, 
kereskedelmi kapcsolatainkat, továbbvisszük az uniós és transzatlanti törekvésekbe 
illeszkedő politikai párbeszédet, hozzájárulva az EU és Oroszország közötti 
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partnerségi megállapodás megújításához. Kína és Japán továbbra is fő ázsiai 
partnerünk, kapcsolatainkban felhívjuk a figyelmet a tőkebefektetési lehetőségekre és 
logisztikai, elosztó bázis kapacitásunkra. A kulturális kapcsolatok kiemelkedő 
eseménye a magyar-japán emlékév programsorozata. Az ázsiai-csendesóceáni 
feltörekvő régióval, az Öböl térségével és a világ más gyorsan fejlődő területeivel a 
befektetések ösztönzése, az exportlehetőségek bővítése a fő feladat. Lényeges 
biztonsági érdekek fűződnek a Közel-Kelet, az Öböl és a mediterrán térség arab 
országaival fenntartott kapcsolataink fejlesztéséhez. 
 
A multilaterális politika nyújtotta lehetőségeket és eszközöket kihasználva, aktív 
diplomáciai tevékenységgel törekszünk nemzetközi szervezetek vezető tisztségeinek, 
testületi tagságának elnyerésére, intézményeik regionális székhelyének magyarországi 
elhelyezésére.  
A külpolitika biztonságpolitikai dimenziójában a NATO és az EU tagjaként 
hozzájárulunk a szövetségi célok eléréséhez. Szövetségesi vállalásaink teljesítése 
alapvető érdekünk és feladatunk, különös tekintettel afganisztáni stabilizációs és 
fejlesztési tevékenységünkre, PRT projektjeink megvalósítására. Továbbra is fontos 
szereplői vagyunk a NATO és az EU nyugat-balkáni katonai és rendőri műveleteinek, 
kiemelten a koszovói rendezést elősegítő KFOR, illetőleg EULEX erőknek. 
 
Integrált külkapcsolataink fejlesztésében megkülönböztetett figyelmet kap a gazdasági 
együttműködés előmozdítása. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal és 
az érintett szaktárcákkal együttműködve relációnként differenciáltan, a szakattaséi 
hálózat aktív felhasználásával képviseljük gazdasági érdekeinket. Támogatjuk a 
magyarországi vállalatok külgazdasági törekvéseit, kapcsolatfejlesztési célkitűzéseit.  
 
A fejlett országok nemzetközi kapcsolatrendszerében egyre fontosabb szerepet játszik 
a nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius segélyezési tevékenység, 
amelyet az EU a külgazdaság és a biztonságpolitika mellett külső fellépése harmadik 
pillérének tekint. Kormányzati vállalás és egyben uniós elvárás, hogy a fejlődő 
országok segítése és a szegénység csökkentése érdekében 2010-ig a hivatalos 
nemzetközi fejlesztési támogatásra fordított összeg elérje a bruttó nemzeti jövedelem 
0,17%-át.  
A demokráciát támogató nemzetközi tevékenységünk, vállalt kötelezettségeink 
jegyében erőfeszítést és pénzügyi forrást igényel demokratikus értékeink, a jó 
kormányzás és politikai, gazdasági, társadalmi átmenetünk tapasztalatainak átadása 
olyan relációkban és országokban, ahol erre igény és fogadókészség mutatkozik. 
Fontos, hogy kezdeményező módon emlékezzünk meg a vasfüggöny lebontásának 20. 
évfordulójáról, hangsúlyozva Magyarország akkori úttörő szerepének nemzetközi 
elismerését, ezzel segítve Közép-Európa és Magyarország mai pozitív megítélését is.    
 
A külügyi és konzuli igazgatás stabil, hatékony szervezeti és intézményi hátterének 
biztosítása folyamatos feladat, amelynek teljesítése során nemzeti és uniós 
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elvárásoknak egyaránt meg kell, hogy feleljünk. A Külügyminisztériumnak és a 
külképviseleteknek felkészültnek kell lennie váratlan szükséghelyzetekre. A magas 
szakmai követelményeket kielégítő konzuli munkában érvényesítenünk kell a 
szolgáltató jelleget, nyitottnak kell lennünk az együttműködésre a társadalmi 
szereplőkkel, az állampolgárokkal. 
 
Az európai integráció egész társadalmat átfogó természete megköveteli a külpolitika 
társadalmi hátterének és támogatottságának szélesítését, a külügyi munka szolgáltató 
funkcióinak és nyilvánosságának erősítését. Ez a gazdasági, a tudományos és a 
szellemi élet, a civil társadalom képviselőinek a külpolitika alakításába történő 
bevonásán túl érdekeik nemzetközi megjelenítését is jelenti. A közvéleményt 
foglalkoztató külpolitikai döntések kapcsán gondoskodnunk kell a folyamatok 
hátterének bemutatásáról. A külpolitikai kommunikáció szerves része a hatékony, 
dinamikus és innovatív Magyarország-kép kialakítása, amely a valós eredmények és 
teljesítmények bemutatásával érhető el. 
 
Világpolitikai környezetünk gyakran előre nem látható változásai, a globalizációs 
kockázatok és a kihívások megkövetelik a tárca munkájának, külképviseleti 
hálózatának rugalmas alakítását, gyors válaszadó képességének fejlesztését, a 
szükséges infrastrukturális, informatikai és humán erőforrás háttér javítását. Ez utóbbi 
a magyar EU elnökségi felkészülés szükségleteivel összhangban különös hangsúlyt 
kap 2009-ben.  

∗    ∗    ∗ 
A XVIII. Külügyminisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének fő előirányzatai az 
alábbiak szerint alakulnak: 
 
 adatok millió forintban 

 2009. évi javasolt előirányzat 
a zárolt fejezeti egyensúlyi 
tartalékkal együtt 

Kiadás 50 807,1 
Bevétel*   6 214,9 
Támogatás 46 932,2 
Ebből zárolt fejezeti egyensúlyi 
tartalék 

1 197,8 

Felhasználható támogatás 45 734,4 
*   Ebből központosított külképviseleti konzuli- és vízumdíj bevétel:   2 340 mFt 

 
A Külügyminisztérium fejezet 2009. évi költségvetési támogatása 45 734,4 millió 
forint. Az előirányzat a Minisztérium alapvető működési kiadásaihoz, a 
munkafeltételek szinten tartásához, a szakmai célokhoz igazodó fejlesztésekhez, 
valamint a kiemelt külpolitikai célokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű 
előirányzatokhoz nyújt fedezetet. 
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A központosított bevételek 2009. évi tervezett csökkenése a hosszabb érvényességű 
vízumok miatt a vízumeljárások számából adódó csökkenésnek, valamint a nyugat-
balkáni országok vízumkönnyítésének tulajdonítható. A saját bevételek csökkenésének 
legfőbb oka, hogy a Külső Határok Alap fejezeti kezelésű előirányzat bevételét, azaz 
az EU támogatás teljes összegét a 1085/2007. (XI.9.) Kormányhatározat értelmében az 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium tervezi. Az intézményi költségvetésben a 
bevétel csökkenését a Külügyi Intézet által a Külügyi Szemle értékesítéséből befolyó 
bevétel kiesése okozza. 
 
A Külügyminisztérium 2009. évre tervezett engedélyezett létszáma 1783 fő, melyből a 
Külügyminisztérium központi igazgatásának létszáma 667 fő, a külképviseletek 
igazgatásának létszáma 1096 fő, a Magyar Külügyi Intézet létszáma 20 fő. 
 
 
1. cím: Külügyminisztérium  
 
 1. alcím: Külügyminisztérium központi igazgatása 
 
Az alcím 2009. évi költségvetési támogatása 7 699,7 mFt, bevételi előirányzata 242,0 
mFt, kiadási előirányzata 7 941,7 mFt. 
 
Az előirányzat takarékos gazdálkodás mellett fedezetet nyújt 667 fő köztisztviselő és 
munkaszerződéses dolgozó, néhány fő nemzeti szakértő, valamint alkalmanként 
megbízásos szerződéssel foglalkoztatott munkatársak személyi juttatásaira és 
járulékaira.  
 
Az alcím feladata a Külügyminisztérium külpolitikai, diplomáciai, konzuli, irányítási, 
igazgatási, gazdálkodási tevékenységének ellátása, valamint a külképviseletek szakmai 
működéséhez szükséges személyi, pénzügyi, tárgyi és logisztikai háttér feltételeinek 
biztosítása. 
 
A dologi kiadások előirányzata A Minisztérium alapvető működéséhez és a 
munkafeltételek szinten tartásához elegendő, beruházásra, fejlesztésre ebben a 
pénzügyi periódusban minimális keret jut.  

 
 
2. alcím: Külképviseletek igazgatása 

 
Az alcím támogatási előirányzata 33 155,3 mFt, bevételi előirányzata 3 231,1 mFt, 
kiadási előirányzata 36 386,4 mFt. 
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Az alcím 2009. évi támogatási összegének az előző évhez viszonyított 5 százalékos 
növekedése, az engedélyezett létszámhoz kapcsolódó többlettámogatásból, a  
szerkezeti változásokkal és szintrehozásokkal, valamint a bázis csökkentés 
végrehajtásával magyarázható.  
 
Az alcím kiadási előirányzata az 1096 fős engedélyezett létszámú 118 misszióból álló 
külképviseleti rendszer (amely létszám tartalmaz a társtárcáktól delegált 205 fő 
szakdiplomata státuszt) működtetésének kiadásain felül fedezetet kell, hogy nyújtson 
az alábbi új feladatok végrehajtásához: 

— Az engedélyezett létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások, annak járulékai, 
valamint a devizaellátmány korrekcióból származó többlet kiadásokra; 

— a 2008-ban újonnan megnyitandó Tbilszi-i, Baku-i külképviseletek működési 
költségeire; 

 
— a pozsonyi és prágai lakóingatlanok államigazgatáson belüli átvételével 

kapcsolatos költségekre; 
 
— a nagykövetségi rangra emelt, kibővített pristinai külképviselet működési 

költségeire; 
 
Az előirányzat tartalmazza a Külügyminisztériumot terhelő, az adósságrendezés során 
Kambodzsa felé beszámított követelés fedezetét.  
 
Az idei évben tárcánk felújítási előirányzatot nem tervezett, így kizárólag a 
legszükségesebb külképviseleti fejlesztések, beruházások megvalósítására kerülhet sor. 
Szinten tartásra, megelőzésre, tervszerű karbantartásra, energiatakarékos 
megoldásokra, fejlesztésekre korlátozott a lehetőség.  
2009. évben a (varsói, helsinki, chilei, hágai, berlini, bonni, oslói ingatlanok) 
betervezett ingatlan értékesítéséből származó bevétel fejlesztési, felújítási célokra 
történő felhasználását kezdeményezzük. Évközi megoldásra vár a külképviseleti 
ingatlanok felújítása, nagy karbantartása, melyeket forráshiány miatt a 
Külügyminisztérium évek óta halaszt, (Párizs, London, New York II., Koppenhága, 
Stockholm) valamint az új zágrábi nagykövetség épületének felépítése, a tárcánk 
vagyonkezelésében lévő építési telken. 
A gépkocsi állomány életkora, futásteljesítménye megnőtt, ami a javítási és 
karbantartási költségek emelkedését vonta maga után, ezért az előirányzatok a 
missziók működéshez nélkülözhetetlen szolgálati és szolgáltató gépkocsik beszerzését 
tartalmazzák. 
 
A 2011 EU elnökség feladataival és költségvetési vonzataival kapcsolatban külön 
kormányelőterjesztés készül, amely számításokat tartalmaz a 2009 évre az Állandó 
Képviselet elnökségre bérelt új irodaépületének átalakítására, a kihelyezésre kerülő 
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munkatársak munkahelyeinek kialakítására, elhelyezésre, valamint az egyéb 
külképviseleteken való átalakításokra, a létszámbővítésből adódó személyi jellegű 
ráfordításokra. A feladatok finanszírozása az előterjesztésről szóló kormánydöntés 
függvénye, a forrás évközi módosítással kerül a Külügyminisztérium kezelésébe. 
 
 
Az alcím előirányzatának felhasználását 65 %-ban a devizában történő kifizetések 
alkotják. Az előirányzat a 245,5 EUR tervezési árfolyam mellett nyújt fedezetet a 
tervezett kiadásokhoz. Amennyiben a jövő évi tényleges árfolyam a tervezetthez 
képest növekszik, abban az esetben a feladatok teljesítéséhez kompenzációra van 
szükség. Elmondható, hogy a Külképviseletek igazgatása alcím előirányzata 
összességében kiadáscsökkentő, takarékos intézkedések meghozatala mellett nyújt 
fedezetet a működési kiadásokhoz és a munkafeltételek szinten tartásához és a 
szükséges minimális fejlesztésekhez. 
 

4. cím:  Magyar Külügyi Intézet 
 

A cím támogatási előirányzata 183,0 mFt, bevételi előirányzata 2, mFt, kiadási 
előirányzata 185,0 mFt. 
 
A 2007. január 1-én alakult Magyar Külügyi Intézet (MKI) alaptevékenysége a 
külpolitikával kapcsolatos tudományos kutatás, oktatás, továbbképzés és 
ismeretterjesztés, diplomáciai, katonai és külgazdasági kapcsolatok sokoldalú 
vizsgálata, nemzetközi együttműködési lehetőségek feltárása. Tudományos 
háttértámogatást nyújt a Külügyminisztérium és valamennyi kormányzati szerv 
számára, valamint közreműködik a magyar külpolitikai szakembergárda 
kinevelésében. Feladata a nemzetközi kapcsolatok kutatása, ápolása, ezen a területen 
rendezvények, konferenciák szervezése, külföldi és hazai személyiségeknek platform 
biztosítása, más intézményi partnerekkel és külső szakértőkkel való együttműködés, 
oktatás, kiadványok megjelentetése. 
 

5. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
A Külügyminisztérium 2009. évi költségvetése 26 darab fejezeti kezelésű 
előirányzatot tartalmaz.  
 

6. alcím: Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 
 
Az alcím támogatási és kiadási előirányzata 1 914,3 mFt. 
 
Az alcím finanszírozza a Magyar Köztársaság nemzetközi szervezetekben viselt 
tagságáról szóló hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeit, 
valamint az uniós és nemzetközi normák alapján megállapított kötelező jellegű, 
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önkéntes hozzájárulásokat. Az EU költségvetéséből történő nettó részesedés pontos 
kimutatása érdekében az EU egyes szervezetei részére teljesítendő tagdíjak összege 
külön kerül kimutatásra. Tervezési kockázat a nemzetközi szervezetekben viselt 
tagságból fakadó kötelezettségek objektivitásából adódóan, a nem várt 
tagdíjemelésekből, illetve a szervezetek gazdasági, politikai, katonai és humanitárius 
szerepvállalásából, válságok kezeléséhez való hozzájárulásából fakadóan adódik. 
 
 
 1. jogcímcsoport: Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes 

hozzájárulások 
 

A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata: 1 904,3 mFt. 
 
A jogcímcsoport a Magyar Köztársaság szempontjából alapvető fontosságúnak ítélt 
nemzetközi (ENSZ, ET, EBESZ, NATO), valamint regionális szervezetekben 
(Visegrádi Alap, Duna Bizottság) való részvételre biztosít fedezetet. 
 

2. jogcímcsoport:  Európai uniós befizetések 
 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata: 10,0 mFt. 
 
A jogcímcsoport előirányzata az Európai Unióhoz kapcsolódó szervezetek részére 
fizetendő tagdíjakat tartalmazza (EU Műhold Központ, Biztonsági Tanulmányok 
Intézete, EIPA, College of Europe, European Institute). 
 
 

8. alcím: Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás 
 
A jogcímcsoport támogatása 3,0 mFt, bevételi előirányzata 2,0 mFt, kiadási 
előirányzata 5,0 mFt.  
 
A jogcímcsoport célja egyrészt, visszatérítendő anyagi segítség nyújtása az 
ideiglenesen külföldön tartózkodó, önhibájukon kívül arra rászoruló magyar 
állampolgárok hazatéréséhez, másrészt visszafizetés terhe nélkül, a bajba jutott magyar 
állampolgárok azonnali megsegítése érdekében be nem hajtható követelések 
kiegyenlítésére szolgál (pl. baleset esetén történő hazatérés át nem hárítható 
költségeinek biztosítását fedezi).  
Ebből a támogatásból biztosítható a külföldön börtönbe került magyar 
állampolgárokkal való konzuli kapcsolattartáshoz köthető vissza nem térülő költségek 
anyagi háttere is. 
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9. alcím: Állami protokoll kiadásai 

 
 1. jogcímcsoport: Államfői Protokoll 
 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 410,0 mFt. 
 
A jogcímcsoport az államfői protokoll kiadások elkülönítésére szolgál. Az előirányzat 
tartalmazza a Köztársasági Elnöki Hivatal által 2008. évben tervezett 277,9 mFt-ot, 
amely az egyeztetéseknek megfelelően 2009. évben a Külügyminisztérium 
költségvetésében kerül megtervezésre. Az előirányzat célja az államfő külföldi 
programjaival, magas rangú fogadásaival valamint a rendezvényekkel kapcsolatos 
kiadások finanszírozása. 
 

2. jogcímcsoport: Kormányfői Protokoll 
 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 410,0 mFt. 
 
Az előirányzat tartalmazza a kormányfő külföldi programjainak és a hazánkba látogató 
magas rangú külföldi delegációk a tervezés időszakában ismert várható kiadásainak 
összegét, illetve a nemzeti és állami ünnepek, kiemelkedő fontosságú rendezvények 
költségeit.  
 
 

12. alcím: Alapítványok támogatása 
 

9. jogcímcsoport: Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 
 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 50,0 mFt. 
 
Az előirányzat célja hozzájárulás a Magyar Köztársaság demokratikus átalakulása 
során szerzett tapasztalatai feldolgozásának, közzétételének és átadásának, valamint a 
hazai és nemzetközi közvélemény tájékoztatásának, és más országok demokratikus 
reformfolyamatainak előmozdítása céljából a Magyar Köztársaság Kormánya által 
létrehozott Demokrácia Központ Közalapítvány működési költségeihez. 
 

14. alcím: Civil szervezetek támogatása 
 

1.  jogcímcsoport:  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati  
szervek támogatása 

 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 37,0 mFt. 
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A jogcímcsoport célja az atlanti gondolat megismerését célul kitűző nem kormányzati 
szervek működési költségeihez való hozzájárulás. 
 

2.  jogcímcsoport:  A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem 
kormányzati szervek 

 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 3,0 mFt. 
 
A jogcímcsoport célja a nemzetközi szervezetek tevékenységét népszerűsítő nem 
kormányzati szervezetek - köztük a Magyar ENSZ társaság - működési költségeihez 
való hozzájárulás. 

 
15. alcím: Külügyi kommunikáció 

 
Az alcím támogatási és kiadási előirányzata: 120,3 mFt. 
 
Az előirányzat hazánk külföldi megítélésének javítását, az egyes külképviseletek által 
külföldön, illetve a Minisztérium által Magyarországon ellátott tájékoztatási 
tevékenységet, valamint a civil társadalom külpolitikai érdekeink érvényesítésébe 
történő aktívabb bevonását, a társadalmi kapcsolatok erősítését és a határon túli 
magyarok külpolitikai támogatásának megvalósítását szolgálja. 
 
Ennek keretében hazánk európai integrációs érdekérvényesítésének elősegítésére, az 
EU integrációból adódó feladatok, célok támogatására és tudatosítására, az EU-ról 
szóló ismeretek lakosság felé való közvetítésére, a NATO, EU tagság társadalmi 
támogatottságának növelésére, valamint hazánk külföldön történő népszerűsítésére és 
az ebben részt vevő média bevonására kerül sor. 
 
 17. alcím: EU utazási költségtérítések 

 
Az alcím bevételi és kiadási előirányzata: 398, mFt. 
 
2004. május 1-jétől kezdve az Európai Unió Magyarország számára is megtéríti a 
tanácsi üléseken való részvétellel kapcsolatban felmerült utazási költségek egy részét. 
Minden tagállam évente egy előre rögzített összegre jogosult. Tekintettel arra, hogy a 
Tanács egycsatornás úton kommunikál a tagállamokkal, 2006. második negyedévétől a 
koordinátor feladatát a Külügyminisztérium látja el, fogadja az uniós költségtérítést, 
összesíti az érintett tárcáktól beérkező elszámolásokat és utalja a költségtérítések 
összegét. 
 
A támogatás érintett tárcák részére történő továbbításával kapcsolatban felmerülő 
költségek fedezetére 0,2 mFt került betervezésre. 
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22. alcím: Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés és humanitárius segélyezés 
 
OECD és EU tagságunkból adódóan a nemzetközi fejlesztési együttműködésben és 
humanitárius segítségnyújtásban való részvétel hazánk politikai kötelessége a 
nemzetközi közösség kevésbé fejlett országainak gazdasági-társadalmi 
felzárkóztatására, illetve, politikai krízisek vagy természeti csapások által sújtott 
népeinek megsegítése. 

 
1.  jogcímcsoport:  Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 
 

A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata: 300,0 mFt. 
 
Magyarország 2003-tól vesz részt a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés keretében 
megvalósuló, hazánk megítélése és nemzetközi szerepvállalása szempontjából kiemelt 
jelentőséggel bíró (segélyezési-, támogatási-) programban. 
 
Az előirányzat célja Magyarország felzárkóztatása az Európai Unió kereteiben vállalt 
nemzetközi fejlesztéspolitikai finanszírozási kötelezettségek szintjére önálló, a magyar 
külpolitikai-, külgazdasági érdekek és célok megvalósítását elősegítő kétoldalú 
fejlesztési együttműködési tevékenység révén a kiemelt NEFE stratégiai 
partnerországokban (Bosznia-Hercegovina, Moldova, Szerbia, Vietnám, Palesztin 
Hatóság) és a kilenc partnerországban, valamint a magyar NEFE végrehajtóinak 
(vállalati szféra, civil szervezetek) támogatása közösségi finanszírozású fejlesztési 
projektek megpályázásánál  

 
Az Európai Unió tagországai politikai kötelezettségvállalást tettek arra, hogy 2010-ig a 
tagországok ODA/GNI aránya eléri a 0,51%-ot, az EU átlagában pedig a 0,56%-ot. A 
legutóbb csatlakozott országokkal szemben az elvárás, hogy 2010-re érjék el a 0,17%-
ot.  
 
Folyamatban van a nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius 
segítségnyújtás szabályait egységesen kezelő NEFE-törvény előkészítése, amely 
keretbe foglalhatja és segítheti a prioritások, stratégiák megfogalmazását és érvényre 
jutását. Stratégiai jelentősége van, fő funkciója a NEFE további fejlődésének 
megalapozása, a pénzügyi támogatás és a működés kereteinek meghatározása. 
 

2.  jogcímcsoport:  Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 
 

A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata: 500,0 mFt. 
 
Az előirányzat célja, azonnali, helyszínen nyújtandó humanitárius és fejlesztési célú 
támogatások nyújtása, elsősorban újjáépítési, munkahelyteremtési és a jogállamiság 
fejlesztését, a mindennapi életkörülmények javítását szolgáló projektek végrehajtása, 
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az oktatási intézmények fejlesztése a magyar civil szféra bevonásával és a helyi 
erőforrások igénybe vételével, a nemzeti és tartományi fejlesztési tervekhez 
illeszkedve. 
A Külügyminisztérium a Honvédelmi Minisztériummal közösen látja el az 
Afganisztáni PRT (Provincial Reconstruction Team) Tárcaközi Bizottság elnökletét. 
Az előirányzat felhasználásának elveiről a Kormánybizottság dönt, a konkrét projektek 
elbírálása a külügyminiszter feladata. 
 

4.  jogcímcsoport: Humanitárius Segélyezés 
 
A Külügyi segélyezés bázisán létrejött jogcímcsoport támogatási és kiadási 
előirányzata: 30,0 mFt. 
 
A keret a természeti katasztrófával sújtott államok, területek, háborús, illetve politikai 
jellegű fegyveres konfliktus okozta rendkívüli helyzetekben soron kívüli humanitárius 
jellegű segélyezésének finanszírozására szolgál.  
Az eddigi reaktív képességen túl nemzetközileg elfogadott cselekvési  cél a katasztrófa 
megelőzés és a rehabilitáció folyamataiban való részvétel.  
 

30. alcím: Schengeni követelmények 
 

2.  jogcímcsoport: Schengeni követelményeknek való megfelelés 
 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 122,5 mFt. 
 
A támogatás célja a vízumkiadási tevékenységet folytató külképviseleteknél a  
schengeni előírásokhoz igazodó folyamatos fejlesztések, a külképviseleti épületek 
biztonsági átalakításának és az informatikai hálózat zavartalan működésének 
biztosítása érdekében történő átalakítások, beruházások megvalósítása. 
 

35. alcím: Kelet- és dél-kelet európai kormányzati stratégia végrehajtása és a 
határon túli magyar kapcsolatok 

 
Az alcím támogatási és kiadási előirányzata 158,0 mFt. 
 
Célja a régió stabilitásának és demokratizálódásának megteremtése, a határon átnyúló 
együttműködésének támogatása, Magyarország, mint EU határország szomszédos 
országokkal való együttműködésének elősegítése, az EU csatlakozás során szerzett 
tapasztalatok átadása, valamint a térségbeli, EU csatlakozásból adódó külpolitikai 
tevékenység erősítése az EU balkáni és kelet-európai külpolitikájában való 
szerepvállalás révén. 
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36. alcím: Lakossági EU tájékoztatási feladatok 
 

1. jogcímcsoport: „Euvonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat 
 

A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 150,0 mFt. 
 
Az előirányzat az „EU vonal” ingyenesen hívható telefonvonal és honlap 2009. évi 
működtetésének, a telekommunikációs szolgáltatások, az elhelyezés és az ismertség 
fenntartásának költségeit fedezi.  
 
 2.  jogcímcsoport: EU projektek és programok 

 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata: 35,0 mFt. 
A támogatás célja a magyar lakosság uniós tájékozottságának növelése annak 
érdekében, hogy állampolgáraink a közösség által kínált lehetőségeket jobban 
kihasználhassák (pl. ösztöndíjak, munkalehetőségek, esélyegyenlőség), megismerjék 
az uniós polgárok jogait és kötelezettségeit, valamint azonosulhassanak saját uniós 
tagságukkal. 
 
 3. jogcímcsoport: Európai Uniós kiadványok – Európai Tükör 
 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata: 50,0 mFt. 
 
A Külügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal között létrejött megállapodás 
értelmében az Európai Tükör című folyóirat kiadói jogai, szakmai irányítása 2007. 
évtől megállapodás alapján a Külügyminisztériumhoz került. 
Az EU-tájékoztatás hagyományos feladata az uniós kiadványok előállítása és 
vásárlása. Az előirányzat fedezetet nyújt a kiadvány megjelentetésével kapcsolatos 
kiegészítő kiadásokra.  
 

37. alcím: Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása 
 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 10,0 mFt. 
 

A világban bekövetkező természeti katasztrófák, háborús cselekmények vagy 
fegyveres összeütközések esetén, megkövetelik az érintett országban tartózkodó 
magyar, kettős és külföldi állampolgárok életének és testi épségének védelmében, az 
Európai Uniós együttműködés keretében történő csoportos evakuálását. Az előirányzat 
tartalmazza a zökkenőmentes végrehajtás, az állampolgárok tájékoztatása, és a velük 
való folyamatos kapcsolattartás feltételeinek megteremtése érdekében a szükséges 
fejlesztések megvalósításának kiadásait. 
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A magyar állampolgárok háborús térségből történő csoportos evakuálása a konzuli 
védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 7. §-ában külön nevesített sajátos állami-
kormányzati feladat, melynek végrehajtásában a konzuli szolgálat közreműködik. 
 

38. alcím: Demokratikus átalakulás elősegítése 
 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 100,0 mFt. 
 
A magyar diplomácia prioritásai között szerepel a diktatúrák megszűnését, 
felszámolását követő demokratikus átalakulás közvetlen és közvetett elősegítése a 
világ elmaradott, fejlődő térségeiben. Ennek keretében a Külügyminisztérium 
közvetlenül, illetve civil szervezetek támogatásán keresztül segítséget nyújt a 
magyarországi szakmai továbbképzésekhez, tudományos konferenciák szervezéséhez, 
a magyarországi helyzetet ábrázoló, a magyarországi demokratikus átalakulást 
bemutató filmek, segédanyagok, könyvek, kiadványok megszerkesztéséhez, 
terjesztéséhez. Az előirányzat továbbá lehetőséget teremt az újonnan alakult 
demokratikus államok külföldi diplomáciai tevékenységének elősegítéséhez, 
intézményi hátterének támogatásához, működési feltételeinek megteremtéséhez. 
 

39. alcím: 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés 
 

1. jogcímcsoport: Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU 
elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban 

 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata:  10 mFt. 
 
A 2011-es magyar EU elnökségi stáb képzése teljes egészében az Államreform 
Operatív Program (ÁROP) finanszírozásában valósul meg. A Külügyminisztérium az 
elnökségi képzés két eleméért felelős: az elnökségi feladatok ellátáshoz kapcsolódó 
uniós szakmai képzésért (Elnökségi ismeretek képzés), valamint uniós szakmai 
képzésért (Integrált elnökségi képzés). Az integrált elnökségi képzés európai uniós 
közbeszerzési eljárás keretében valósul meg. Az elnökségi ismeretek képzési modult a 
hazai és külföldi szakemberek segítségével, egyéni megbízási szerződések alapján 
tervezzük megvalósítani. A program utófinanszírozott pénzügyi konstrukció keretében 
működik, ezért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pénzügyi teljesítéséig a feladat 
finanszírozását biztosítani szükséges.  

 
40. alcím: Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 50,0 mFt. 
 
A 2008. évi költségvetési javaslat kidolgozására vonatkozó tervezési körirat 
értelmében a tárca a tavalyihoz hasonlóan a peres eljárásokkal kapcsolatos kiadásokat 
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a „Magán és egyéb jogi személyek kártérítése” fejezeti kezelésű előirányzatként 
tervezte meg. 
 

41. alcím: Külső Határok Alap 
 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 56,2 mFt saját forrás. 
 
2007/574/EK határozat 2007. május 23-án döntött a Külső Határok Alap 
létrehozásáról. Az Alap olyan vissza nem térítendő támogatást biztosít, amelyből az 
EU által meghatározott stratégiai iránymutatásoknak megfelelő programok 75 %-a 
finanszírozható. A 1085/2007. (XI.9.) Kormányhatározat értelmében a 
Külügyminisztérium a nemzeti társfinanszírozás összegét (25 %-os önrészt), az 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium az EU támogatás teljes összegét tervezi. 
 
A támogatás célja a vízumkiadás és az illegális bevándorlás elleni küzdelem 
finanszírozása, a közösségi jogi eszközök végrehajtásához informatikai rendszerek 
létrehozása, a Schengeni határ-ellenőrzési kódex és az Európai vízumkódex hatékony 
alkalmazásának támogatása. 

 
 43. alcím: Külföldi magyar emlékek megőrzése 

 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata: 5,0 mFt 
 
A határainkon túl található magyar emlékhelyek helyreállításával, megóvásával 
kapcsolatos költségek fedezetére került létrehozásra a Külföldi magyar emlékek 
megőrzése fejezeti kezelésű előirányzat, melynek forrását 2007. év közben 
kormányhatározat teremtette meg. Külföldön a magyar vonatkozású emlékhelyek 
kialakítását és ápolását elősegítő, a magyarságtudat erősítését szolgáló emlékhelyek 
megőrzésével kapcsolatos program támogatását, különös tekintettel a határon túli 
területeken, tárcánk 2009. évben is folytatni kívánja. 
 

44. alcím: Finn – magyar ifjúsági csereprogramok 
 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata: 13,0 mFt 
 
Az előirányzat célja a finn magyar ifjúsági kapcsolatok építése és ápolása, így 
különösen a Gyermek és Ifjúsági Konferencia által megvalósított projekt keretében a 
kisebbségi, kistelepülési magyar fiatalok, fiatal magyar politikai vezetők, 
ifjúságpolitikai és civil ifjúsági szervezetek utaztatása Finnországba, finn látogatások 
fogadása Magyarországon, valamint ifjúsági és kulturális rendezvények kölcsönös 
bemutatása. 
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45. Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények 
 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata: 158,9 mFt 
 
Az új alcím keretéből kerül biztosításra a neves évfordulókhoz kapcsolódó ünnepségek 
itthon és a külképviseleteken történő megszervezésének fedezete, valamint a kötelező 
jellegű nemzetközi, illetve egyéb hazai szakmai rendezvények lebonyolításának 
kiadásai. 
 

50. alcím: Fejezeti tartalék 
 

2. jogcímcsoport : Fejezeti egyensúlyi tartalék 
 
A 2009. évi előirányzatokból 1 197,8 millió forint kötelezően képzendő fejezeti 

egyensúlyi tartalék került megállapításra, melynek zárolt előirányzata elkülönítésre 
került. 
 
7. cím: Központosított bevételek 
 

1. jogcímcsoport: Konzuli- és vízumdíj 
 

A Külügyminisztérium 2009. évi központosított külképviseleti konzuli- és vízumdíj 
bevételeinek összege 2 340, mFt. 
 
A jövő évi vízumeljárási díjak nagyságrendjének változását két tényező 
befolyásolhatja. A hosszabb érvényességű vízumok miatt várhatóan tovább csökken a 
vízumeljárások száma, valamint a nyugat-balkáni országokban további 
vízumkönnyítésekre kerül sor (nő az ingyenes vízumeljárások száma, de akár még a 
vízummentesség is az év második felében napirendre kerülhet). 
 
 
 
 
 Dr. Göncz Kinga Dr. Veres János 
 külügyminiszter  pénzügyminiszter 
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