
 

 

FEJEZETI INDOKOLÁSOK 

Igazságügyi Minisztérium 

Az igazságügyi tárca kiemelt célkitűzése 2017-re az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom növelése, 

az eljárások gyorsabbá, hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele, az ország alkotmányos identitásának 

védelme a nemzetközi térben. Igazságügyre és igazságszolgáltatásra jövőre 26 milliárd forinttal 

fordíthat többet a magyar állam. Az Igazságügyi Minisztérium külön fejezeti kezelésű előirányzata 

2017-ben 500 millió forintot biztosít a jogászképzés színvonalának emelését célzó programok 

támogatására. 

Miniszterelnökség 

A Miniszterelnökség felel az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány 

társadalompolitikai tevékenységének összehangolásáért. 2017-ben a Miniszterelnökség 250 milliárd 

forinttal nagyobb költségvetéssel gazdálkodhat. A fejezet költségvetése elkülönítetten tartalmazza a 

Rendkívüli kormányzati intézkedések, az Országvédelmi Alap és a Céltartalékok előirányzatokat. 

Magyarország miniszterelnöke a Modern Városok Program keretében együttműködési 

megállapodásokat kötött és köt a jövőben a megyei jogú városok önkormányzatainak 

polgármestereivel. A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata, hogy koordinálja a Modern 

Városok Program keretében meghatározott feladatok végrehajtását. Ennek megfelelően a Program 

végrehajtásához szükséges költségvetési forrás, 153 milliárd forint is a Miniszterelnökség 

költségvetési fejezetében szerepel. 

Földművelésügyi Minisztérium  

Az agrártárcának változatlanul kiemelt célja a magyar kis- és középbirtokok támogatása, hazánk 

GMO-mentességének fenntartása, a környezet állapotának javítása, a természeti erőforrások 

fenntartható használatának előmozdítása és a biológiai sokféleség védelme. A Földművelésügyi 

Minisztérium költségvetésében az Igyál tejet programra fordított, 2,6 milliárd forintban 

meghatározott idei előirányzat 2017-re 4,2 milliárd forintra növekszik. A tárca „Több munkahelyet a 

mezőgazdaságban” programja jövőre is kiemelten támogatja az állattenyésztést, valamint a zöldség- 

és gyümölcstermesztést. A minisztérium 2017-ben több forrást fordíthat majd a mezei őrszolgálatok 

támogatására is.  

Honvédelmi Minisztérium 

A magyar állam mintegy 51 milliárd forinttal többet fordít jövőre az ország védelmére. A Honvédelmi 

Minisztérium (HM) költségvetése a törvényjavaslat értelmében 54,7 milliárd forinttal emelkedhet. A 

fejezet 2017. évi támogatási főösszege többletforrásokat tartalmaz a katonai életpályamodell 2017. 

évi kiadásaira, valamint a honvédségi közalkalmazottak honvédelmi pótlékával és a pedagógusi 

életpálya-modellel kapcsolatos többletkiadásokra. A terület számára kiemelt prioritás a tárca 10 éves 

tervében jóváhagyott, illetve a Honvédelmi Szakpolitikai Programban tervezett fejlesztések 

ütemezett végrehajtása. A HM fejezet tartalmazza a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam 

elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételének, valamint a Pápai 

Bázisrepülőtér fejlesztése 2017. évi ütemének fedezetét is.  

 



 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) elsődleges feladata továbbra is a külföldi 

tőkebeáramlás, a külföldi közvetlen tőkebefektetések által megvalósuló beruházások elősegítése. A 

Külügyminisztérium feladati ellátására 2017-ben az idei évhez képest 20 milliárd forinttal több forrást 

fordíthat. A Beruházás-ösztönzési célelőirányzat, mely a Kormány stratégiai beruházás-politikájának 

egyik fontos eszköze, jövőre eléri a 30 milliárd forintot. Több mint 15 milliárd forintot fordíthat a 

KKM jövőre határ menti gazdaságfejlesztési programokra. Mindemellett alapvető cél, hogy a 

megújult, integrált kulturális és tudománydiplomáciai eszközrendszer is hatékonyan járuljon hozzá 

Magyarország kulturális kapcsolatainak fejlesztéséhez. 

Belügyminisztérium 

A Belügyminisztérium fejezet 2017. évi költségvetése a belügyi terület legfontosabb célkitűzésének a 

mindennapok biztonságának megerősítése mellett a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védelmet 

tekinti. Éppen ezért rendvédelemre 2017-ben 114 milliárd forint többletforrás jut, a rendőrség 

számára pedig a 2016-osnál 40 milliárd forinttal nagyobb összeg, 206,5 milliárd forint áll 

rendelkezésre személyi kiadásokra. Többet fordíthat bérekre az Alkotmányvédelmi Hivatal, a 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság és a Terrorelhárítási Központ is.  A fentiek mellett a büntetés-végrehajtás 2017. évi 

fejlesztéseihez 25,2 milliárd forintot meghaladó többletforrást irányoz elő a Kormány. Az 

önkormányzati szektor 6 milliárd forinttal magasabb keretösszegre számíthat, ennek részeként 2,2 

milliárd forinttal több forrás jut a gyermekétkeztetés biztosítására. A települési önkormányzatok 

szociális, köznevelési és kulturális feladatokra összességében több mint 10 milliárd forinttal nagyobb 

összeget fordíthatnak jövőre.  

Nemzetgazdasági Minisztérium 

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fő feladata a munkaalapú gazdaság kiépítése és ennek 

eredményeképpen a teljes foglalkoztatottság elérése. Emellett 2017-ben az NGM kiemelt célkitűzése 

az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetésének végrehajtása lesz. A 2017. évtől 18 

százalékra csökken az internet-hozzáférésre és éttermi étkezésre, valamint 5%-ra csökken a tejre, a 

tojásra és a baromfihúsra vonatkozó áfa kulcs. Tovább bővül a kétgyermekes családok 

adókedvezménye, amely 15 milliárd forint többletbevételt jelenthet az érintett családok számára. 

Otthonteremtésre a Kormány jövőre már 211 milliárd forintot fordít. A fejlesztési források elosztása 

során hátrányt szenvedő Pest megye településeinek fejlesztésére a tárca költségvetése 16 milliárd 

forintot irányoz elő.  

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) elsődleges feladata a magyar családok erősítése. Az 

EMMI a jövő évi költségvetés egyik legnagyobb nyertese, a 2017-es év a tárca minden szakterülete 

számára előrelépést jelent. Ezt támasztja alá, hogy a költségvetés egészében oktatásra 270 milliárd 

forint, egészségügyre 167 milliárd forint, a társadalombiztosítási és jóléti szférára 155 milliárd forint, 

a kulturális tevékenységekre 66 milliárd forint, a sport és szabadidős ágazatokra pedig 22 milliárd 

forint többletforrás jut 2017-ben. A tárcához tartozó nagyberuházások közül a Liget Budapest 

projektre több mint 44 milliárd forint, a Magyar Állami Operaház beruházásaira 12,5 milliárd forint, 



 

 

az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciójára pedig több mint 10 milliárd forintot irányoz elő az EMMI 

költségvetése. 

Miniszterelnöki Kabinetiroda 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda (MK) látja el a miniszterelnök által meghatározott kiemelt ügyek 

koordinálását. A tárca emellett a kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatokért is felel. 

Magyarország Kormánya arra törekszik, hogy folyamatos párbeszédet folytasson az emberekkel az 

életüket meghatározó aktuális intézkedésekről, és a legfontosabb ügyekben kikérje véleményüket. 

Ennek egyik elsődleges eszköze a nemzeti konzultáció. Az MK tájékoztatási feladatát emellett 

állampolgároknak küldött levelekkel, kiadványokkal, internetes és egyéb kommunikációs eszközökkel 

látja el. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kiemelt feladata a nemzeti vagyon őrzése és gyarapítása, 

az ország újraiparosításának és egy új szerkezetű gazdaság kiépítésének elősegítése. Jövőre a 2240 

milliárd forintos uniós forrásfelhasználáson kívül további 1600 milliárd forint jut különböző 

fejlesztésekre. Az NFM költségvetése az idei 879 milliárd forintról 2017-ben 1201 milliárdra nő.  

2017-ben a közúthálózat felújítása című fejezeti kezelésű előirányzat 10 milliárd forint lesz, csakúgy, 

mint a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza felújításának, illetve a FINA 

világbajnokság lebonyolításának támogatása. Tanterem-, tornaterem-, valamint tanuszoda-építési 

programra egyaránt közel 3 milliárd forint jut a jövő évben is. A Digitális Nemzet Fejlesztési Program 

megvalósítása érdekében 7 milliárd forint támogatásnövekedést irányoz elő az NFM 2017-es 

büdzséje. 

  



 

 

 


