
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Miniszterelnökség 

  



 



I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése  

A Miniszterelnökség előirányzatai a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a 
Miniszterelnökségen működő államtitkárok feladatainak ellátásához szükséges 
feltételrendszert biztosítják.  

A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 
határozza meg.  A Korm. rendelet szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a 
kormányzati tevékenység összehangolásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért, a közigazgatás-fejlesztésért, a közigazgatás-szervezésért, a helyi 
önkormányzatok törvényességi felügyeletéért, az európai uniós ügyek koordinációjáért, az 
európai uniós források felhasználásáért, az agrár-vidékfejlesztésért, a közbeszerzésekért, az 
építésügyért, a kulturális örökség védelméért, a településfejlesztésért és településrendezésért, 
a területrendezésért, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért, a postaügyért, a 
társadalompolitika összehangolásáért, a tudománypolitika koordinációjáért, valamint a 
kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős tagja. 

A Miniszterelnökség 2017. évi intézményi és fejezeti és központi kezelésű előirányzatai e 
feladatok végrehajtásának pénzügyi hátterét biztosítják.  

A fejezet költségvetése elkülönítetten tartalmazza a Rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzatot, az Országvédelmi Alap és a Céltartalékok előirányzatot. Az előirányzatok 
felhasználásáról a Kormány dönt, kezelésük a Nemzetgazdasági Minisztérium feladata. 

A költségvetési szervi formában működő központi minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatáról szóló 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalok megerősítéséről, valamint az ehhez szükséges hatáskör-racionalizálásról 
szóló 1959/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség fejezet 
vonatkozásában a 2016. évben jelentős feladat- és hatáskörbővülés várható, mellyel 
összefüggésben a Miniszterelnökség irányítása alá tartozó intézmények átszervezésére, 
megszüntetésére, és a Miniszterelnökség szervezetrendszerébe történő illesztésére is sor fog 
kerülni. A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedések elsődleges célkitűzése, 
hogy kialakításra kerüljön a minisztérium – fővárosi és megyei kormányhivatal – járási 
(fővárosi kerületi) hivatal, mint a közigazgatás általános szerkezeti rendje és ehhez képest 
csak kivételes jelleggel működjenek központi hivatalok vagy más háttérintézmények. A 
minisztériumok feladata elsődlegesen a jogalkotás, stratégia- és programalkotás és csak 
kivételes jelleggel láthatnak el hatósági feladatokat. A hatósági feladatok ellátása ennek 
megfelelően főszabályként a járási (fővárosi kerületi) hivatalokhoz, illetve a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokhoz kerül, mind közelebb az állampolgárokhoz. Ennek megfelelően 
a megszűnő központi hivatalok hatósági jellegű elsőfokú feladatai (ideértve a hatósági 
nyilvántartások vezetésével és a hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat is) a fővárosi 
és megyei kormányhivatalokhoz [egyes esetekben a járási (fővárosi kerületi) hivatalokhoz] 
kerülnek. A központi hivataloktól a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz kerülő elsőfokú 
feladatok jellegüknél fogva kerülhetnek valamennyi kormányhivatalhoz, vagy egy 
jogszabályban kijelölt kormányhivatalhoz is.  

Magyarország miniszterelnöke a Modern Városok Program keretében együttműködési 
megállapodásokat (a továbbiakban: Megállapodások) kötött és a jövőben kötni fog a megyei 
jogú városok önkormányzatainak polgármestereivel, melyek rögzítik a megyei jogú városok 
jövőbeni fejlesztési prioritásait. A Megállapodások alapján a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alapulvételével a 
Kormány a Megállapodásban rögzített egyes célkitűzések tekintetében határozatban 
(kormányhatározat) rögzíti a kormányzati felelősöket, valamint a feladatok végrehajtása 
tekintetében a határidőket, amelynek alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata, 



hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatáskörében 
gondoskodjon a Megállapodásokban meghatározott feladatok végrehajtásának 
koordinálásáról. A Megállapodásokban foglaltak végrehajtásához szükséges költségvetési 
forrás a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetben kerül biztosításra.  

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben  

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 233.502,6 46.284,8 187.217,8 37.025 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  239.212,4 340,0 238.872,4 - 

Központi kezelésű előirányzatok 475.595,6 - - - 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

a)  az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid bemutatása, különös tekintettel 

a 2015. és 2016. évi kormányzati szerkezetátalakításokra, melyek hatásai a 2017. évi 

költségvetési törvény keretszámaiba épültek be 

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről 
szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 2015. április 1-jei hatállyal a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok vonatkozásában jelentős területi államigazgatási szervezeti integráció 
valósult meg. Az integráció következtében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium, a 
Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között jelentős átadás- átvételi 
feladatokat kellett végrehajtani.  
A fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő területi államigazgatási szervezeti integráció az 
alábbi intézmények és feladatok átvételét jelentette: 

1) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségek beintegrálása, 
2) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitányságainak beintegrálása; 
3) a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságainak családtámogatási és szociális 

ellátási, valamint lakáscélú állami támogatással összefüggő feladatainak átvétele;  
4) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal anyakönyvezéssel összefüggő feladatainak 

átvétele; 
5) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalainak baleseti megtérítési 

eljárással kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásával és az ahhoz kapcsolódó 
követeléskezeléssel, az anyatej-elszámolások fogadásával, ellenőrzésével, 
feldolgozásával, az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő 
egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátási 
térítési díjak utólagos megtérítésével kapcsolatos eljárásokkal, az üzemi balesettel, a 
hadigondozottak ellátásával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtésével, valamint az 
egészségügyi szakellenőrzési területen a keresőképesség, a keresőképtelenség 
ellenőrzésével, elbírálásával és a jelentésekkel kapcsolatos feladatok átvétele. 

 
 



A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 2015. október 
13. napjától hatályos 1. § (1) bekezdése, az egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 306/2015. (X. 26.) Korm. 
rendelettel módosított, 2015. október 27. napjától hatályos Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2015. november 1. 
fordulónappal a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1781/2015. (X. 28.) Korm. 
határozat alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet részére átadásra került a Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal, valamint öt fejezeti kezelésű előirányzat. 

A Miniszterelnökség közvetlen irányítása alatt a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 
létrehozására került sor. Az Intézet a 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet alapján 2015. 
november 9-én alakult meg, a kutató-, fejlesztő-, szellemi központként a kormányzat, a 
felsőoktatási és egyéb kutató intézetek, valamint a vállalatok közötti együttműködés 
hatékonyságának javítása, valamint egyes állami tervezési és döntés-előkészítési feladatok 
ellátása céljából. 

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló Korm. határozat 
kiadását követően a Miniszterelnökség irányítása alá tartozó intézmények átszervezésére, 
megszüntetésére, és a Miniszterelnökség szervezetrendszerébe történő illesztésére is sor fog 
kerülni. Jelentősebb változások a következőek, melyhez kapcsolódó előirányzati átrendezések 
még folyamatban vannak. 

1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatköre 2016. július 1-jei hatállyal jelentősen 
bővül.  

2) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 2016. július 1-jei hatállyal megszűnik a 
Miniszterelnökségbe történő beolvadással. 

3) 2016. június 1-jei hatállyal a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központnak (a továbbiakban: Forster Központ) a nagyberuházások 
régészeti előkészítését, a kiemelt nemzeti örökségvédelmi programok fejlesztési 
feladatait, valamint a Forster Központ vagyonkezelt ingatlanai üzemeltetési és beruházási 
feladatait a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. látja el. A 
cégbírósági bejegyzést követően a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit 
Kft.” új néven,"Forster Gyula Örökségvédelmi Központ Nonprofit Kft." néven működik 
tovább. A Forster Központ által fenntartott Építészeti Múzeum fenntartói feladatait a 
Magyar Művészeti Akadémia, míg a műtárgyfelügyelettel és kulturális örökségvédelmi 
nyilvántartással összefüggő hatósági feladatait a Miniszterelnökség látja el. 

4) Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont megszűnik 2016. június 1-jei 
hatállyal, feladatait a „Nistema” Kft. látja el. A „Nistema” Kft.-be történő beolvadással 
megszűnik a Sopronbánfalvi Kolostor Nonprofit Kft. A cégbírósági bejegyzést követően 
a „Nistema” Kft. új néven, Eszterháza Központ Nonprofit Kft. néven működik tovább. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján a 
Miniszterelnökség fejezetnél a Nemzetstratégiai Kutató Intézet, a Rendszerváltás Történetét 
Kutató Intézet és Archívum, a Nemzeti Örökség Intézete, a VERITAS Történetkutató Intézet, 
és a Magyar Nyelvstratégiai Intézet gazdasági feladatait a Miniszterelnökség látja el.  

Az érintett öt intézménnyel munkamegosztási megállapodások és a gazdasági feladat 
ellátáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról szóló megállapodások kerültek 
megkötésre. Az előirányzatok intézmények közötti bázisba épülő módon történő 
átrendezésére a 2017. évi tervezés keretében kerül sor. 



b) az intézményrendszer összetétele, a címen belüli intézmények tételes felsorolása, az 

átlagos statisztikai állományi létszám feltüntetése 

 

1. cím Miniszterelnökség 1 659  

2. cím Információs Hivatal  

3. cím Nemzetstratégiai Kutató Intézet 93 

6. cím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 28  

7. cím Nemzeti Örökség Intézete 113  

8. cím VERITAS Történetkutató Intézet 34  

9. cím Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 101  

10. cím Magyar Nyelvstratégiai Intézet 18  

12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 33 747 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 1 837  

 Baranya Megyei Kormányhivatal 1 594  

 Békés Megyei Kormányhivatal 1 415 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 549  

 Budapest Főváros Kormányhivatala 4 709  

 Csongrád Megyei Kormányhivatal 1 565  

 Fejér Megyei Kormányhivatal 1 515  

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 1 543  

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 1 864  

 Heves Megyei Kormányhivatal 1 210  

 Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal 1 456  

 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 1 030  

 Nógrád Megyei Kormányhivatal  865  

 Pest Megyei Kormányhivatal 2 917  

 Somogy Megyei Kormányhivatal 1 283  

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 1 930  

 Tolna Megyei Kormányhivatal 927  

 Vas Megyei Kormányhivatal 1 109  

 Veszprém Megyei Kormányhivatal 1 383  

 Zala Megyei Kormányhivatal 1 046  

13. cím Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 129 

14. cím Nemzeti Közszolgálati Egyetem 759 

15. cím Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ 

296 

18. cím Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 48 



c)  az intézményrendszer által ellátandó általános és 2017-es új feladatok bemutatása, az 

intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 

 

1. cím Miniszterelnökség 

A Miniszterelnökség feladata az állományába tartozó miniszter, államtitkárok, 
miniszterelnöki biztosok, helyettes államtitkárok, valamint a közvetlen irányításuk alá tartozó 
szervezeti egységek munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek 
biztosítása. Ezen felül a Miniszterelnökség biztosítja az állami vezetői státusszal nem 
rendelkező kormánybiztosok, valamint a központi államigazgatási szervek, valamint 
miniszterelnöki megbízottak működési feltételeit is.  

Beruházási többletforrásként 5.749,0 millió forint került biztosításra a Budai Várban található 
Karmelita kolostor átépítése céljából, és 2.668,0 millió forint került betervezésre a Budai Vár 
rehabilitációját előkészítő munkálatokra. 

millió forintban, egy tizedessel 

 Miniszterelnökség Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat  20 055,8 4 400,9 15 654,9 1 602 

Változások jogcímenként:     

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

2018/2015. (XII.29.) Korm. határozat 
alapján a Belügyminisztérium részére 
történő átadás -15,1  -15,1 -2 

2018/2015. (XII.29.) Korm. határozat 
alapján a Nemzetgazdasági 
Minisztérium - Közbeszerzési és 
Ellátási Főigazgatóság részére történő 
átadás -91,9  -91,9  

2018/2015. (XII.29.) Korm. határozat 
alapján a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumtól történő átvétel +2 630,7  +2 630,7 +153 

2018/2015. (XII.29.) Korm. határozat 
alapján a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda részére történő átadás -1 651,9  -1 651,9 -112 

Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 
kötött megállapodás (UPU tagdíj) +30,0  +30,0  

 
 
 
 
 
 
 



Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Műemléki Tanácsadó Testület 
működésével összefüggő források 
átadása a Forster Központ részére -4,4  -4,4  

Magyar Nyelvstratégiai Intézettel 
kötött megállapodás alapján az Áht. 
10. § (4a) bekezdés szerinti 
gazdálkodási feladatok ellátása +10,3  +10,3 +2 

VERITAS Történetkutató Intézettel 
kötött megállapodás alapján Áht. 10. 
§ (4a) bekezdés szerinti gazdálkodási 
feladatok ellátása +18,1  +18,1 +2 

Nemzeti Örökség Intézete és 
Archívummal kötött megállapodás 
alapján Áht. 10. § (4a) bekezdés 
szerinti gazdálkodási feladatok 
ellátása +21,7  +21,7 +4 

Rendszerváltás Történetét Kutató 
Intézet és Archívummal kötött 
megállapodás alapján Áht. 10. § (4a) 
bekezdés szerinti gazdálkodási 
feladatok ellátása +21,1  +21,1 +3 

Nemzetstratégiai Kutató Intézettel 
kötött megállapodás alapján Áht. 10. 
§ (4a) bekezdés szerinti gazdálkodási 
feladatok ellátása céljából +55,0  +55,0 +7 

Többlet     

1749/2015. (X. 15.) Korm. határozat 
alapján a Budai Várban található 
Karmelita kolostor átépítése  +5 749,0  +5 749,0  

1750/2015. (X. 15.) Korm. határozat 
alapján Budai Vár rehabilitációját 
előkészítő munkálatok + 2 668,0  +2 668,0  

1668/2015. (IX.21.) Korm. határozat 
alapján a Nancy Goodman Brinker 
által létrehozott képzőművészeti 
gyűjteménnyel összefüggő kiadások +10,0  +10,0  

2017. évi javasolt előirányzat 29 506,4 4 400,9 25 105,5 1 659 

 

 

 

 

 



2. cím Információs Hivatal 

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 
CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) az Információs Hivatal számára meghatározott 
feladatok elvégzését. A Hivatal az Nbtv.-ben meghatározott feladatok elvégzésével, a nyílt és 
a titkos információgyűjtés eszközrendszerével elősegíti a nemzetbiztonsági érdekek 
érvényesítését, ezáltal közreműködik az ország szuverenitásának biztosításában és 
alkotmányos rendjének védelmében. 

millió forintban, egy tizedessel 

 Információs Hivatal Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 12 862,8 190,6 12 672,2 

Változások jogcímenként:     

Többlet    

Fegyveres életpálya 2016. évi 
ütemének bázisba építése +1 225,0  +1 225,0  

2017. évi javasolt előirányzat 14 087,8 190,6 13 897,2 

 

3. cím Nemzetstratégiai Kutató Intézet 

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról 
szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint a Kutatóintézet számára meghatározott 
feladatok elvégzését. A Kutatóintézet feladatai a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális 
és tudományos eredményeinek, hagyományainak, valamint társadalmi és gazdasági 
helyzetének elemzése, kutatása, azok koordinációja, valamint a társadalmi és gazdasági tér 
fejlesztése és a határokon átnyúló nemzeti összetartozás erősítése érdekében a magyarság 
nemzeti erőforrásainak kutatása, elemzése, azok koordinációja. 

millió forintban, egy tizedessel 

Nemzetstratégiai Kutató Intézet Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 1 300,0 - 1 300,0 100 

Változások jogcímenként:     

Fejezeten belüli átcsoportosítás 

Miniszterelnökséggel kötött 
megállapodás alapján az Áht. 10. § 
(4a) bekezdés szerinti gazdálkodási 
feladatok ellátása  -55,0 -55,0 -7 

2017. évi javasolt előirányzat 1 245,0 - 1 245,0 93 



6. cím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és 
Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet által meghatározott 
feladatok ellátását az Intézet részére. 

Az Intézet feladatai keretében feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és 
történelmi előzményeit; bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi, 
politikai állapotát; feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket; 
elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját, átfogó képet ad a szomszédos országokban 
végbement rendszerváltás folyamatáról, továbbá elemzéseket készít a rendszerváltás 
hatásairól.  

millió forintban, egy tizedessel 

Rendszerváltás Történetét Kutató 
Intézet és Archívum 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 340,0 - 340,0 31 

Változások jogcímenként:     

Fejezeten belüli átcsoportosítás 

Miniszterelnökséggel kötött 
megállapodás alapján az Áht. 10. § 
(4a) bekezdés szerinti gazdálkodási 
feladatok ellátása  -21,1  -21,1 -3 

2017. évi javasolt előirányzat 318,9 - 318,9 28 

 

7. cím Nemzeti Örökség Intézete 

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 
144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet részére. 

Az Intézet ellátja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működésének operatív és 
adminisztratív feladatait, a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív 
és ellenőrzési feladatokat; a nemzeti emlékhelyek használati terveinek előkészítésével és 
felülvizsgálatával, valamint a nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésével kapcsolatos 
feladatokat. 

A Fiumei úti temető vagyonkezelésével, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1157/2015. (III. 17.) Korm. határozat értelmében a Fiumei úti temető, 
mint állami tulajdon vagyonkezelése, működtetése és fejlesztése feltételrendszerének 
biztosítása céljából a Fiumei út 16-18. szám alatti ingatlan és a Salgótarjáni utcai zsidó temető 
az Intézet vagyonkezelésébe, valamint a Kegyeleti Múzeum – Temetkezési és Kegyeleti 
Szakgyűjteménye az Intézet fenntartásába kerül. 



millió forintban, egy tizedessel 

Nemzeti Örökség Intézete Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 327,8 10,2 317,6 29 

Változások jogcímenként:     

Fejezeten belüli átcsoportosítás 

Miniszterelnökséggel kötött 
megállapodás alapján az Áht. 10. § 
(4a) bekezdés szerinti gazdálkodási 
feladatok ellátása -21,7  -21,7 -4 

Többlet     

1128/2016. (III. 10.) Korm. 
határozat a Fiumei úti Nemzeti 
Sírkert és Nemzeti Emlékhely és a 
Salgótarjáni utcai lezárt zsidó temető 
üzemeltetési, vagyonkezelési 
feladatainak ellátása +3 442,4 +3 442,4 +88 

2017. évi javasolt előirányzat 3 748,5 10,2 3 738,3 113 

 

8. cím VERITAS Történetkutató Intézet 

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról 
szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet 
részére. 

Az Intézet feladata a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, 
valamint az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, a 
mai kor elvárásainak megfelelő, kutató, elemző ismeretterjesztő igényű, és a nemzettudatot 
erősítő céllal történő feldolgozása, továbbá a közösségi emlékezet és a reális, jól megalapozott 
nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása. 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény módosításáról rendelkező 2015. évi CLIV. törvény az állami szaklevéltárak 
körét kibővítette a VERITAS Történetkutató Intézet levéltárával, ezzel új feladatot generálva 
az Intézet részére. A törvény az Intézet feladatává tette a kárpótlási hatóságként kijelölt 
igazságügyért felelős miniszter és az általa irányított központi hivatal kárpótlási hatósági 
feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratok irattári és levéltári kezelését. 



millió forintban, egy tizedessel 

VERITAS Történetkutató Intézet Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 260,0 - 260,0 26 

Változások jogcímenként: 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 

Miniszterelnökséggel kötött 
megállapodás alapján az Áht. 10. § 
(4a) bekezdés szerinti gazdálkodási 
feladatok ellátása -18,1 -18,1 -2 

Többlet     

Levéltári többletfeladatok ellátása +52,0  +52,0 +10 

2017. évi javasolt előirányzat 293,9 - 293,9 34 

 

9. cím Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja az Eszterháza Kulturális, Kutató- és 
Fesztiválközpont létrehozásáról szóló 18/2014. (II. 13.) Korm. rendelet által meghatározott 
feladatok ellátását a Központ részére. 

A Központ feladata örökségvédelmi-múzeumi tevékenységek, örökségvédelmi-
műemlékvédelmi tevékenységek, valamint egyéb kulturális és művészeti tevékenységek 
ellátása, különösen a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény alapján. 

millió forintban, egy tizedessel 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és 
Fesztiválközpont 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 951,4 160,0 791,4 101 

Változások jogcímenként: 

Bevételi előirányzatok változása 10,0 10,0 - 

2017. évi javasolt előirányzat 961,4 170,0 791,4 101 

 

 

 

 



10. cím Magyar Nyelvstratégiai Intézet 

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról 
szóló 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet 
részére. 

Az Intézet feladata a magyar nyelvi örökség feltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a 
kultúra mélyebb megismerése, ápolása, gondozása, fejlesztése. 

millió forintban, egy tizedessel 

Magyar Nyelvstratégiai Intézet Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 182,8 - 182,8 20 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás 

Miniszterelnökséggel kötött 
megállapodás alapján az Áht. 10. § 
(4a) bekezdés szerinti gazdálkodási 
feladatok ellátása -10,3  -10,3 -2 

2017. évi javasolt előirányzat 172,5 - 172,5 18 

 

12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 

Az intézmények javasolt költségvetési kiadásai biztosítják a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 
által meghatározott feladatok ellátását a hivatalok részére. 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokba 2011. január 1-jével 14 területi államigazgatási 
szerv került integrálásra. Ugyanakkor továbbra is számos területi államigazgatási szerv 
működött önállóan, így részben fennmaradt a korábbi széttagoltság.  

A fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok feladatköre a területi 
államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 
1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozatban rögzítettek szerint módosult, ezzel az egyes területi 
államigazgatási szerveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integrálása 
valósult meg. 

Ezzel együtt a Kormány területi feladatai ellátása hatékonyságának és eredményességének 
növelése érdekében szükségessé vált a fővárosi és megyei kormányhivatalok belső 
integrációja is. A kormányhivatalokban a szakigazgatási szervre és törzshivatalra történő 
felosztás megszűnt. A belső integráció jelentős szervezeti módosulást okozott, mivel a vezetői 
szintek számának csökkentése és a szorosabb szakmai együttműködés érdekében az önálló 
szakigazgatási szervek és a törzshivatali szervezeti egységek integrált funkcionális és szakmai 
szervezeti egységekbe olvadtak össze. Ez lehetőséget nyújtott a párhuzamos feladatellátás 
megszüntetésére, valamint a rendelkezésre álló szakemberek hatékonyságának növelésére.  



A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló Korm. határozat 
kiadását követően a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatköre 2016. július 1-jei 
hatállyal jelentősen bővül. 

millió forintban, egy tizedessel 

Fővárosi, megyei 
kormányhivatalok és járási 

kormányhivatalok 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 166 013,9 43 976,5 122 037,4 33 583 

Változások jogcímenként: 

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

2018/2015. (XII.29.) Korm. 
határozat, valamint az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár és a 
kormányhivatalok között megkötött 
megállapodások alapján történő 
átvétel +913,9 +4,8 +909,1 +123 

2018/2015. (XII.29.) Korm. 
határozat, valamint a Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal és a 
kormányhivatalok között megkötött 
megállapodások alapján történő 
átvétel   +100,1 +100,1  +92 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
javára visszacsoportosítandó 
lebonyolítási díj (ÁMSZ program) -61,4  -61,4  

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

A 2016. évi tervezés során nem 
érvényesített csökkentés 
visszarendezése a Fejezeti általános 
tartalék javára -1 584,9  -1 584,9  

Bevételi előirányzatok változása -6 358,3 -6 358,3  -51 



 
Többlet     

1127/2016. (III. 10.) Korm. 
határozat alapján az élelmiszerlánc-
felügyeleti díj megváltozott 
szabályozása miatti pénzügyi 
helyzet rendezése +5 000,0  +5 000,0  

Állami rezsicsökkentés miatt kieső 
bevétel pótlása + 1 304,0  +1 304,0  

1126/2016. (III. 10.) Korm. 
határozat alapján az egyes járási 
hivatalok kialakításához szükséges 
források biztosítása +2 185,3  +2 185,3  

Többlet biztosítása a 
kormányhivatalok alapfeladataihoz +1 000,0  +1 000,0  

Egyéb járási hivatal kialakításához 
szükséges források biztosítása +300,0  +300,0  

2017. évi javasolt előirányzat 168 812,6 37 723,1 131 089,5 33 747 

 

13. cím Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 
177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását a Hivatal részére. 

A Hivatal végzi a kormányzással és közigazgatással kapcsolatos hazai és nemzetközi 
kutatásokat, elemzéseket, a jogszabályban meghatározott vagyonkezelői feladatokat, továbbá 
pályázati és támogatáskezelési feladatokat. 

millió forintban, egy tizedessel 

Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 1 430,9 77,5 1 353,4 129 

2017. évi javasolt előirányzat 1 430,9 77,5 1 353,4 129 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. cím Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény által meghatározott feladatok 
ellátását az Egyetem részére. A felsőoktatási feladatokon túl az Egyetem ellátja a 
közigazgatási személyzet képzésével, továbbképzésével, a közigazgatási vezetőképzéssel, a 
kormánytisztviselői vizsgarendszerrel kapcsolatos egyes feladatokat. 

millió forintban, egy tizedessel 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 7 444,2 3 100,0 4 344,2 759 

Változások jogcímenként:     

Bevételi előirányzatok változása -302,0 -302,0  

Többlet    

Bevételkiesés miatti 
többlettámogatás +100,0  +100,0  

Ludovika tér (park) üzemeltetése +50,0  +50,0  

Orczy úti kollégium üzemeltetése +103,9  +103,9  

Vívóterem épületének üzemeltetése +37,2  +37,2  

Új oktatási épület üzemeltetése +96,7  +96,7  

Új Rendészettudományi Kar 
épületének üzemeltetése +13,5  +13,5  

2017. évi javasolt előirányzat 7 543,5 2 798,0 4 745,5 759 

 

15. cím Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) által meghatározott feladatok ellátását a Központ részére. 

A Központ ellátja a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény, valamint a 
Korm. rendeletben meghatározott, kulturális javakkal kapcsolatos hatósági és nem hatósági 
feladatokat, régészeti örökség védelmével és a műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatokat, 
vagyongazdálkodási és szolgáltatási tevékenységet lát el, ellátja a kezelésében lévő állami 
tulajdonú műemlékekkel, műemlék együttesekkel, műemléki értékekkel és régészeti 
lelőhelyekkel kapcsolatos feladatokat, továbbá a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos 
társadalmi együttműködés előmozdítása érdekében ellátott feladatokat, egyéb 
jogszabályokban meghatározott, kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Ellát 
a világörökséggel kapcsolatos feladatokat, tudományos feladatokat, továbbá kezeli, 
gyarapítja, nyilvántartja, kiállításokon, publikációkban és elektronikus úton közzéteszi 
gyűjteményeinek anyagát. 

 



millió forintban, egy tizedessel 

Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 4 400,4 667,5 3 732,9 296 

Változások jogcímenként: 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 

Műemléki Tanácsadó Testület 
működésével összefüggő források 
átvétele az 1. Miniszterelnökség 
címről  +4,4  +4,4  

Bevételi előirányzatok változása +246,0 +246,0   

Többlet     

2026/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 
alapján a tiszadobi Andrássy-kastély 
éves üzemeltetési költségeit fedező 
forrás biztosítása +85,0  +85,0  

2017. évi javasolt előirányzat 4 735,8 913,5 3 822,3 296 

 

18. cím Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról  
szóló 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet 
részére. 

Az Intézet kutató-, fejlesztő-, szellemi központként a kormányzat, a felsőoktatási és egyéb 
kutató intézetek, valamint a vállalatok közötti együttműködés hatékonyságának javítása, 
valamint egyes állami tervezési és döntés-előkészítési feladatok ellátása céljából hozzájárul a 
nemzetközi interdiszciplináris kutatásokhoz való felzárkózást elősegítő kutatások 
szervezéséhez és megvalósításához a társadalomtudományok, a bölcsészet, a művészetek, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó műszaki és természettudományok terén, különös tekintettel a 
társadalmi újítás, a fenntarthatóság, a technikai innováció, közép-európai regionális kutatások 
szempontjából kulcsfontosságú tématerületek átfogó elemzésével. Gondoskodik a nyugat-
pannon régió irodalmának kutatását és bemutatását végző, valamint összeurópai művészeti 
kezdeményezésekben részt vállaló Pannon Irodalom és Művészetek Háza működtetéséről. A 
„Kreatív város – fenntartható vidék” kutatás feladatai keretében a „Kreatív város – 
fenntartható vidék” kutatás (KRAFT) mint a kreatív integratív fejlesztési koncepciót adaptálja 
Magyarország más határrégióira, valamint nyomon kíséri a fejlesztések eredményeként 
jelentkező változásokat, valamint értékeli azok hatásait. Gondoskodik a Hankiss Elemér 
bibliográfia összegyűjtéséről és a Hankiss Elemér életműve által érintett tudományterületeken 
kutatást végző Hankiss Elemér Kutatói Archívum működtetéséről. 



millió forintban, egy tizedessel 

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 0,0 - 0,0 0 

Változások jogcímenként: 

Bevételi előirányzatok változása 1,0 1,0   

Többlet     

1782/2015. (X.28.) Korm. határozat 
alapján a 2017. évi működéséhez 
szükséges forrás biztosítása 644,4  644,4 48 

2017. évi javasolt előirányzat 645,4 1,0 644,4 48 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

30. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1. alcím Célelőirányzatok 

6. jogcímcsoport Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság kompetenciájába tartozó Nemzeti 
Sírkert gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat 
tartalmazza. 

Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosíthat a kiemelt jelentőségű, Nemzeti Sírkertben 
megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 74,2 - 74,2 

2017. évi javasolt előirányzat 74,2 - 74,2 

 

7. jogcímcsoport A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával 
kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A versenyszféra országos munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetei, 
szövetségei és a kormány közötti megállapodás alapján a Versenyszféra és a Kormány 
Állandó Konzultációs Fóruma (a továbbiakban: VKF) fő feladata a kormányzati döntés-
előkészítések folyamatában vélemény és javaslattételi jogkör gyakorlása. A VKF fő 
célkitűzése az együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés elősegítése, a 
versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi párbeszéd 
versenyszférán belüli erősítése.  

 



millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 600,0 - 600,0 

2017. évi javasolt előirányzat 600,0 - 600,0 

 

8. jogcímcsoport Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 
Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat kiadási összege fedezetet nyújt az Alapítvány működési és tudományos 
céljainak megvalósítására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 100,0 - 100,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

2025/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján az Alapítvány 
működésének támogatása  +500,0  +500,0 

2017. évi javasolt előirányzat 600,0 - 600,0 

 

9. jogcímcsoport "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat kiadási összege fedezetet nyújt az Alapítvány társadalmi céljának 
megvalósítására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 70,0 - 70,0 

2017. évi javasolt előirányzat 70,0 - 70,0 

 



10. jogcímcsoport Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében 
közreműködő szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja, hogy fedezetet biztosítson az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető 
Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 300,0 - 300,0 

2017. évi javasolt előirányzat 300,0 - 300,0 

 

17. jogcímcsoport Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és 
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat 58,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet a Közalapítvány 
támogatására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 58,0 - 58,0 

2017. évi javasolt előirányzat 58,0 - 58,0 

 

18. jogcímcsoport Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény 
Közalapítvány fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat 220,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet a Közalapítvány 
támogatására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 220,0 - 220,0 

2017. évi javasolt előirányzat 220,0 - 220,0 

 



19. jogcímcsoport Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat 150,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet az Alapítvány 
támogatására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 150,0 - 150,0 

2017. évi javasolt előirányzat 150,0 - 150,0 

 

37. jogcímcsoport Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) 
Korm. rendeletben meghatározott feladatok megvalósítását szolgálja. Az előirányzat a 
központi e-közmű felület folyamatos üzemeltetésének és fenntartásának költségeit, az 
adatszolgáltatók technikai és szakmai támogatásának költségeit, valamint az interface 
kapcsolat egyszeri kifejlesztésének költségeit finanszírozza. 

Az Országos Építésügyi Nyilvántartás az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai 
tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok 
egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere.  

– Legfontosabb alkalmazásai: építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 
elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR), e-építési napló, e-közmű, e-tanúsítás, 
Építésügyi Monitoring (ÉMO) 

– További alkalmazásai: e-bírság, e-szankció, jegyzőkönyvek nyilvántartása, e-kezelő 
felület, e-statisztika, kamarai névjegyzékek lekéredzése. 

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai NKft. Termékfejlesztési 
Igazgatósága a 1567/2015. (IX. 4.) Kormány határozatban foglalt pontok közül a következő 
feladatokban működik közre. A lakossági építkezésekhez kapcsolódó bürokráciacsökkentés 
kapcsán segítséget fog nyújtani a hatóságok kialakításával, az ügyintézés egyszerűsítésével 
kapcsolatos feladatokban, az ezekhez kapcsolódó jogi környezet kialakításában. 
Véleményeket fog megfogalmazni az egyszerűsített e-napló tartalmával kapcsolatban, 
valamint közreműködik az európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházások 
támogatásával kapcsolatban is. Az e-építési koncepcióban foglaltak megvalósításához tartozó 
összes feladatban részt fog venni és segít kidolgozni az építési beruházásokkal kapcsolatos 
közbeszerzések szakma specifikus eljárási szabályelemeit. Részt vesz továbbá az épített 
környezet minőségének biztosításában és az állami középület-kataszter létrehozásában. 
Közreműködik továbbá a Nemzeti építészetpolitikai értékek népszerűsítésében és segíti a 
Nemzeti Tervezési és Építésügyi Fogalomtár megalkotását. 

      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 263,3 - 263,3 

2017. évi javasolt előirányzat 263,3 - 263,3 



38. jogcímcsoport Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

Az előirányzaton megtervezett összeg az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 50. §-a szerint az épített környezet alakításának és védelmének 
pénzügyi eszközökkel történő támogatását szolgálja. Ezen túl az Építésügyi Dokumentációs 
és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet alapján ellátandó feladatok támogatására biztosít forrást. 

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 
1567/2015. (IX.4.) Korm. határozat meghatározta azokat a 2017. évi feladatokat, mely alapján 
a reális költségbecslési adatok támogatása érdekében az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft. bevonásával ki kell dolgozni és üzemeltetni kell a kötelező, tételre 
bontott költség-adatszolgáltatást. A főépítészi országos hálózat és tervtanácsi rendszer 
felállítása és működtetése hozzájárul az épített környezet minőségének biztosításához, a helyi 
településképi kontroll, a közösségi érdekek érvényesítéséhez, a tervhierarchia összhangjának 
kontrolljához. 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) a 1567/2015. (IX. 4.) 
Korm. határozatban foglaltak közül a következő feladatokban fog közreműködni. A lakossági 
építkezésekhez kapcsolódó bürokráciacsökkentés kapcsán segítséget fog nyújtani az 
építésfelügyeleti hatóság megnövekvő feladatainak ellátásában, műszaki-szakmai 
szakvéleményekkel és labor vizsgálatokkal segíti a helyszíni szemlék során az 
építésrendészeti eljárást, valamint összeállítja az építőanyagokra, építéstechnológiákra, 
építészeti programokra és épületszerkezetekre vonatkozó szabványlistát, érvényben levő 
szabvány hiányában pedig ki kell dolgozni műszaki irányelveket. Az építési beruházások 
tekintetében biztosítani kell az előkészítés és lebonyolítás minőségi megvalósításának 
ellenőrzését, nyomon követését az építésüggyel összefüggő szabvány vonatkozásában.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 589,0 - 589,0 

Változások jogcímenként: 

Többlet    

1567/2015. (IX.4.) Korm. határozat 
alapján az építésügy átalakítását célzó 
intézkedési tervvel és a hozzá 
kapcsolódó feladatokkal összefüggő 
feladatok +305,0  +305,0 

2017. évi javasolt előirányzat 894,0 - 894,0 

 

39. jogcímcsoport Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a területfejlesztéssel és a 
területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, 
nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet állapítja meg a 
Dokumentációs Központ alapfeladatait. Az előirányzat a hivatkozott jogszabályok szerint 
ellátott feladatok finanszírozását biztosítja. 



A Dokumentációs Központ 1999 óta gyűjti, nyilvántartja, rendszerezi, katalogizálja és 
szolgáltatja a magyarországi települések településrendezési eszközeinek dokumentációit, a 
terület- és településfejlesztési dokumentációkat, a megszűnt állami tervezővállalatok építési és 
műszaki tervdokumentációit, valamint azon építmények tervdokumentációit, melyek állami 
források felhasználásával készültek, vagy több mint 12 lakás található bennük vagy bruttó 
térfogatuk az 5000 légköbmétert meghaladja. A Központ Urbanisztikai Szakkönyvtárat 
üzemeltet. 

A 2017. év feladata a Nemzeti Tervvagyon egy központi helyen, rendezetten, egységesen 
történő kereshetővé tétele, a Nemzeti Tervvagyon körébe tartozó építés-műszaki 
dokumentációk szerzői jogainak és tulajdonjogi viszonyainak tisztázása kapcsán felmerülő 
járulékos költségek finanszírozása, valamint a magyar építészettörténet jeles építészei vagy 
tervezővállalatai munkásságának bemutatása könyv formájában. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 148,5 - 148,5 

Változások jogcímenként: 

Többlet    

A Nemzeti Tervvagyonnal összefüggő 
feladatok  +65,0  +65,0 

2017. évi javasolt előirányzat 213,5 - 213,5 

 

42. jogcímcsoport Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány támogatása  

A Közalapítvány által elsődlegesen végzett közfeladat a kulturális örökség védelme, 
elemeinek megőrzése, fenntartható használatuknak elősegítése és támogatása, mely feladatot 
az általa üzemeltetett Terror Háza Múzeumon keresztül valósít meg. A Közalapítvány további 
céljainak megvalósítása érdekében működteti a XX. Század Intézetet, a XXI. Század 
Intézetet, a Habsburg Történeti Intézetet, valamint a Kommunizmuskutató Intézetet. Ezen 
tevékenységét a Közalapítvány a gyakorlatban akként látja el, hogy a tulajdonában, illetve a 
birtokában lévő kulturális javakat tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási 
céllal gyűjti, megőrzi, feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzéteszi. 
A Közalapítvány tevékenységével biztosítja a társadalom számára a kulturális javakhoz való 
hozzáférést és így a közművelődést, valamint elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti, 
kulturális és tudományos összefüggések kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori 
változásait és folytonos művelődésre ösztönöz. 

Az alábbi két jogcímen megtervezett összeg felhasználásának célja a Közalapítvány, továbbá 
az általa fenntartott Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a 
Habsburg Történeti Intézet, valamint a Kommunizmuskutató Intézet működésének és szakmai 
feladatainak biztosítása. 



1. jogcím Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 
működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 260,0 - 260,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Működési többlet +60,0  +60,0 

2017. évi javasolt előirányzat 320,0 - 320,0 

 

2. jogcím Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 
szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 1 440,0 - 1 440,0 

Változások jogcímenként:    

A 2016. évre biztosított egyszeri 
többlettámogatás elvonása -1 440,0  -1 440,0 

Többlet    

Szakmai programok támogatása  +240,0  +240,0 

2017. évi javasolt előirányzat 240,0 - 240,0 

 

43. jogcímcsoport Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a 
kulturális örökség elemeinek védelmével, megóvásával, fenntartásával és bemutatásával 
kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 40,3 - 40,3 

2017. évi javasolt előirányzat 40,3 - 40,3 

 



44. jogcímcsoport Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

Az előirányzat a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a magyarországi 
világörökségi helyszínek védelmével, megóvásával, fenntartásával kapcsolatos állami 
feladatok ellátását szolgálja. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 140,0 - 140,0 

2017. évi javasolt előirányzat 140,0 - 140,0 

 

45. jogcímcsoport Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar jogállását, feladatát és hatáskörét a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény határozza meg. A Magyar 
Kormánytisztviselői Kar érdekképviseletet lát el a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával 
összefüggő ügyekben.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 70,0 - 70,0 

2017. évi javasolt előirányzat 70,0 - 70,0 

 

46. jogcímcsoport Ludovika Campus fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 
egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források 
biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 1. üteme 2015 és 2018 között 
valósul meg, melynek forrásigénye a 2017. évben 12.612 millió forint. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 12 515,0 - 12 515,0 

Többlet    

1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 
alapján biztosított többlet +97,0  +97,0 

2017. évi javasolt előirányzat 12 612,0 - 12 612,0 

 



47. jogcímcsoport Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzaton Magyarország támogatást nyújt a határai mentén, valamint Közép- és 
Délkelet-Európa egyéb államaiban, az önkormányzatok és a civil szféra által kezdeményezett, 
határon átnyúló együttműködésekhez.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 70,0 0,0 70,0 

2017. évi javasolt előirányzat 70,0 0,0 70,0 

 

48. jogcímcsoport Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat terhére kerül biztosításra a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény alapján a magyarországi nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, 
bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátása.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 49,5 - 49,5 

2017. évi javasolt előirányzat 49,5 - 49,5 

 

50. jogcímcsoport Határontúli műemlék-felújítási program fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

A határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, 
megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat 
alapján 2018. év végéig évente 200 millió forint támogatás kerül biztosításra a határon túli 
épített örökség megóvása céljára.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 200,0 - 200,0 

2017. évi javasolt előirányzat 200,0 - 200,0 

 

 

 



55. jogcímcsoport Területrendezési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat kiadási összege nyújt fedezetet a jóváhagyott területrendezési tervek alapján 
végrehajtandó egyes területrendezési feladatok támogatásához. A területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott területrendezési feladatok 
az alábbiak: 

– jogszabály-előkészítési feladatok (országos és kiemelt térségek területrendezési 
terveinek előkészítése, egyéb jogszabály-előkészítés); 

– a területrendezési tervek érvényesítésével kapcsolatos feladatellátás; 

– nemzetközi szervezetekkel, illetve a szomszédos országokkal összefüggő 
területrendezési nemzetközi feladatok ellátása; 

– a területrendezéssel kapcsolatos kutatási feladatok; 

– szakmai rendezvények lebonyolítása, kiadványok elkészítése. 

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 
1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz kapcsolódóan a területrendezési tervek és a 
településrendezési eszközök egymásra épülő rendszerének a hatékonysága, valamint a 2014-
2020-as európai uniós programozási időszakban megvalósuló fejlesztések elősegítése, a 
Modern Városok Program támogatása, valamint az ágazati célok koordinációja érdekében 
szükséges a területrendezési tervek új tervrendszerben történő kidolgozása. A 
kormányhatározat előírja az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervek 
egyszerre, új, állami ingatlan-nyilvántartási alaptérképen történő elkészítésének a 
szükségességét, mely lehetővé teszi, hogy a különböző szintű területrendezési tervek 
egymással összhangban legyenek, valamint biztosítsák a településrendezési eszközökkel való 
megfeleltetést. Az új tervrendszer megteremti a területi léptékű fejlesztések térbeli 
koordinációját, hogy azok elhelyezése minden szempontból a legalkalmasabb helyen 
történjék.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 49,5 - 49,5 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 
alapján egyes, az építésügy 
átalakítását célzó intézkedési tervhez 
kapcsolódó feladatok +590,0  +590,0 

2017. évi javasolt előirányzat 639,5 - 639,5 

 

 

 

 

 

 



57. jogcímcsoport Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának 
támogatása gazdasági társaságok részére fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat gazdasági társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek 
finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai feladatok támogatásához biztosít forrást. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

1 647,5 - 1 647,5 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
bázis csökkentés  

A Budavári Palota épületegyütteshez 
tartozó egykori főőrségi épület és 
Stöckl-lépcső újjáépítéséhez szükséges 
forrás biztosítása 

-1 300,0  -1 300,0 

Fejezetek közötti átcsoportosítás 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet terhére a hatvani 
Grassalkovich-kastély Vadászati 
Múzeumnak helyt adó része 
üzemeltetési és a Vadászati Múzeum 
működtetési feladataira rendelkezésre 
álló forrás átcsoportosítása 

+160,0  +160,0 

Többlet    

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit 
Kft. működési többlettámogatása 

+350,0  +350,0 

2017. évi javasolt előirányzat 857,5 - 857,5 

 

58. jogcímcsoport Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja a kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli 
feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek támogatása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

3,7 - 3,7 

2017. évi javasolt előirányzat 3,7 - 3,7 

 



60. jogcímcsoport Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb 
feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja a fővárosi és megyei kormányhivatalok év közben felmerülő, előre nem 
látható költségeinek biztosítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

740,0 - 740,0 

2017. évi javasolt előirányzat 740,0 - 740,0 

 

63. jogcímcsoport Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

Az előirányzat fedezetet nyújt az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és 
szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében 
vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek 
támogatására, valamint a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratában megjelölt 
célokkal összefüggő tevékenységek, programok, projektek finanszírozására.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

200,0 - 200,0 

2017. évi javasolt előirányzat 200,0 - 200,0 

 

66. jogcímcsoport Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat célja a Kormányablak Program fizikai megvalósítása, települési ügysegédi 
rendszer kialakítása, valamint informatikai infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, fenntartása.   

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

385,9 - 385,9 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Egyes okmányirodák kormányablakkal 
történő kiváltása 

+1 800,0  +1 800,0 

Kormányablakok portfólió bővítéséhez 
szükséges dologi többlet kiadások 

+500,0  +500,0 

KÖFOP-ból nem finanszírozható 
kiadások 

+2 000,0  +2 000,0 

Kormányhivatalok 2017. évi 
informatikai üzemeltetési költsége 

+1 500,0  +1 500,0 

2017. évi javasolt előirányzat 6 185,9 - 6 185,9 



68. jogcímcsoport Károlyi József Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat 20,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet az Alapítvány 
támogatására. 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

0,0 - 0,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Károlyi József Alapítvány támogatása +20,0  +20,0 

2017. évi javasolt előirányzat 20,0 - 20,0 

 

72. jogcímcsoport Építésügyi bontási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 69. §-a 
szerinti, a járási építésügyi és építésfelügyeleti hatóság által elrendelt munkálatok 
költségeinek biztosítása, ha a végrehajtás elmaradása az életet és egészséget, a köz- és 
vagyonbiztonságot veszélyezteti, és a végrehajtás önkéntes teljesítése, valamint a 
megelőlegezett költség behajthatósága nem várható. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

148,5 - 148,5 

2017. évi javasolt előirányzat 148,5 - 148,5 

 

73. jogcímcsoport Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat fedezetet biztosít az IIAS Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Intézet, az 
EASTR Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete és az IHRA Nemzetközi Holokauszt 
Emlékezési Szövetség felé fennálló nemzetközi kötelezettségek teljesítésére. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

11,9 - 11,9 

2017. évi javasolt előirányzat 11,9 - 11,9 

 

 

 



74. jogcímcsoport Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja az egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

1 000,0 - 1 000,0 

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
bázis csökkentés 

Rumbach Sebestyén zsinagóga 
felújítás 

-1 000,0  -1 000,0 

Többlet    

Sírkertek, sírhelyek rekonstrukciós 
programjának megvalósítása az 
Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 
1883. számú határozatában foglalt 
egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 
1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat 
alapján 

+50,0  +50,0 

2017. évi javasolt előirányzat 50,0 - 50,0 

 

75. jogcímcsoport Nemzeti Hauszmann Terv fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A budai Várnegyed védelme, megőrzése, méltó bemutatása kiemelt feladat, melynek 
érdekében a Palotanegyed és a Polgárváros átfogó rekonstrukciója szükséges, a Várnegyed 
reprezentatív, kulturális és turisztikai funkcióinak erősítése céljából. A Nemzeti Hauszmann-
terv keretében a Budai Vár átfogó megújítása valósul meg. A munkálatok mind a Polgárváros, 
mind a Palotanegyed területét érintik, régészeti, építészeti-gépészeti, közlekedésfejlesztési 
feladatokat foglalnak magukban, továbbá a várfalak és támfalak egységes helyreállítását, 
mely különös fontossággal bír. Jelentős ráfordítást igényelnek a régészeti munkálatok, a 
közlekedésfejlesztés (gyalogosforgalom, garázsépítés). A rekonstrukciós munkák során 
kiemelt szempont az épületek autentikus helyreállítása, a történeti enteriőrök visszaépítése, a 
kulturális turisztikai funkciók erősítése, fejlesztése. A 2017. év során az alábbi részfeladatok 
megvalósítására kerül sor: 

– Lovardához tartozó kiszolgáló istálló épület megvalósítása;  

– Karakas pasa tornyának helyreállítása és funkciójának meghatározása;  

– Akadálymentes közlekedési tengely létesítése: Palota út – Csikós udvar – Hunyadi 
udvar között;  

– Feljáró rámpa újjáépítése a Csikós udvar és a Hunyadi udvar között a támpilléres várfal 
tartományában eredeti helyén;  

– Déli kert, gyilokjáró rekonstrukciója és Buzogány-torony helyreállítása;  

– F épület teljes homlokzata, és nyílászárók cseréje; 

– Hauszmann-tető rekonstrukciója, Szárazárok feltárása és látogathatóvá tétele;  



– Lőportár, északi kaputorony hasznosítása;  

– Öntőház utcai támfal és lépcső helyreállítása;  

– Ybl támfal rekonstrukciója (Palota útra néző);  

– De la Motte-Beer palota fejlesztése;  

– Országos Széchényi Könyvtár részleges kiköltöztetése,  

– Nyugati kert (Várgarázs II. ütem) mélygarázs építése, 

– Szabó Ilonka utcai mélygarázs építése.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

3 400,0 - 3 400,0 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
bázis csökkentés 

-2 000,0  -2 000,0 

Többlet    

Nemzeti Hauszmann Terv +16 900,0  +16 900,0 

2017. évi javasolt előirányzat 18 300,0 - 18 300,0 

 

 

76. jogcímcsoport AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja az AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatásának 
biztosítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

150,0 - 150,0 

2017. évi javasolt előirányzat 150,0 - 150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78. jogcímcsoport Modern Városok Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja a Modern Városok Program keretében megkötött és a jövőben 
megkötésre kerülő, a megyei jogú városok jövőbeni fejlesztési prioritásairól szóló 
együttműködési megállapodások (a továbbiakban: Megállapodások), valamint a 
Megállapodások alapján kiadott Korm. határozatokban rögzített feladatok megvalósításához 
szükséges forrás biztosítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

- - - 

Többlet    

Modern Város Program +152 825,0  +152 825,0 

2017. évi javasolt előirányzat 152 825,0 - 152 825,0 

 

 

79. jogcímcsoport Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával 
összefüggő beruházások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő 
elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 
rendelkezik arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a Budapest I. kerület, 
Szentháromság tér 6. szám alatti ingatlanban kerüljön elhelyezésre. Az előirányzat célja a volt 
pénzügyminisztériumi épület háború előtti állapotának visszanyerését jelentő beruházás 
megvalósítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

- - - 

Többlet    

az egykori Pénzügyminisztérium 
épületének rekonstrukciójával 
összefüggő beruházások támogatása 

+26 728,0  +26 728,0 

2017. évi javasolt előirányzat 26 728,0 - 26 728,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



80. jogcímcsoport Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. ülésén elfogadott és fenntartott 
ajánlások jóváhagyásáról szóló 1596/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat szerint a Felek 
támogatták a borsi Rákóczi-kastély közös hasznosítása érdekében az épületegyüttes 
helyreállításának folytatását. Az előirányzat célja a Borsi, Rákóczi-kastély helyreállításával 
összefüggő kiadások finanszírozása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

- - - 

Többlet    

Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása +889,0  +889,0 

2017. évi javasolt előirányzat 889,0 - 889,0 

 

81. jogcímcsoport Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladataival 
összefüggő kiadások fedezetének biztosítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

- - - 

Többlet    

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 
Kárpátalja fejlesztési feladatok 

+500,0  +500,0 

2017. évi javasolt előirányzat 500,0 - 500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82. jogcímcsoport Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó 
feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat által előírt épített és természeti 
környezetünk minősége és az általános építészeti kultúra népszerűsítése érdekében pályázati 
jelleggel elérhető civil szervezetek és képviseletek támogatási forrásának biztosítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

- - - 

Többlet    

1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 
alapján építésügyi szakmai civil 
szervezetek és képviseletek 
támogatása 

40,0  40,0 

2017. évi javasolt előirányzat 40,0 - 40,0 

 

 

2. alcím Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások 
finanszírozására nyújt fedezetet. 

  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 3 424,0 - 3 424,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás    

2018/2015. (XII.29.) Korm. határozat 
alapján a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda részére történő 
átcsoportosítás -58,1  -58,1 

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

30/1/59 Közép-kelet európai 
regionális együttműködés 
előirányzatról történő átcsoportosítás +30,0  +30,0 

A 2016. évi tervezés során nem 
érvényesített csökkentés 
visszarendezése a 12. Fővárosi, 
megyei kormányhivatalok és járási 
kormányhivatalok címről +1 584,9  +1 584,9 

2017. évi javasolt előirányzat 4 980,8 - 4 980,8 

 



 

3. alcím Határon túli magyarok programjainak támogatása 

1. jogcímcsoport Nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat biztosítja a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű partnerek, 
programok és fejlesztési célok támogatását, illetve az e célra létrehozott intézmények és 
szervezetek működtetéséhez és fenntartásához biztosít anyagi forrásokat, amelyek a határon 
túli magyar szervezetek, közösségek fenn- és megmaradását biztosítják. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 5 496,4 - 5 496,4 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
bázis csökkentés  

Márton áron emlékévre biztosított 
forrás -80,0  -80,0 

Többlet    

Nemzetpolitikai tematikus évek 
program támogatása +1 000,0  +1 000,0 

Eurotrans Alapítvány Honosítási 
programjának támogatása +250,0  +250,0 

2017. évi javasolt előirányzat 6 666,4 - 6 666,4 

 

5. alcím Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat biztosítja a fővárosi és megyei kormányhivatallal vagy annak jogelődjével 
szemben hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség 
ellentételezését. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 10,0 - 10,0 

2017. évi javasolt előirányzat 10,0 - 10,0 

 



6. alcím Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat értelmében a hiánycél tartását elősegítő stabilitási 
tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról az 
államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek költségvetési folyamatainak 
értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezet által képzett stabilitási tartalék 
előirányzatot 2017. október 1-ét megelőzően nem lehet felhasználni. 

  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 1 741,2 - 1 741,2 

2017. évi javasolt előirányzat 1 741,2 - 1 741,2 

 

7. alcím Európai uniós fejlesztési programok 

1. jogcímcsoport EU utazási költségtérítések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat forrást nyújt az Európai Unió tanácsi ülésein való részvétellel kapcsolatban 
felmerülő utazási költségek egy részének megtérítésére a Magyarország számára évente előre 
rögzített összeg erejéig.   

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 

479,7 479,5 0,2 

Változások jogcímenként:    

Bevételi előirányzatok változása -139,5 -139,5  

2017. évi javasolt előirányzat 340,2 340,0 0,2 

 

32. cím Központi kezelésű előirányzatok 

5. alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

1. jogcímcsoport A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

1. jogcím Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya 2014 januárjában 
megállapodást kötött a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó 
együttműködésről, amely egyezmény a 2014. évi II. törvényben került kihirdetésre. 

Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletpolitikai 
célkitűzése, hogy elvégezze a paksi telephelyű új atomerőműi blokkok létesítésének 
előkészítésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. A tervezett összeg részben e 
feladatok kifizetéseit, a társaság tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokat, továbbá az 
atomerőművi blokkok létesítésével összefüggő költségeket is magában foglalja. 



 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 113 075,0   

Csökkentés -13 379,4   

2017. évi javasolt előirányzat 99 695,6   

 

2. jogcím Az MFB Zrt. működésének támogatása 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 3. § (12) 
bekezdése alapján az MFB Zrt.-nek az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból 
eredő 2017. évi szervezeti működési költségeihez 400,0 millió forint került biztosításra.    

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 400,0   

2017. évi javasolt előirányzat 400,0   

 

2. jogcímcsoport Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások 

2. jogcím Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi 
képviseleti kiadások 

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami vagyonhoz kapcsolódó tanácsadói, 
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások fedezetére 300,0 millió forint került biztosításra. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat 300,0   

2017. évi javasolt előirányzat 300,0   

 



III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 

fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

 

Nemzeti Hauszmann-terv 

A „Nemzeti Hauszmann-terv a budai Várnegyed megújításáért” címmel indított átfogó 
rekonstrukciós program, melynek keretében a Palotanegyed és a Polgárváros nagyszabású 
rekonstrukciója valósul meg többlépcsős beruházásként. Ennek érdekében létrejött a Nemzeti 
Hauszmann-terv társadalmi testülete, mely a megújítási koncepció véleményezését és 
végrehajtását végzi. A Nemzeti Hauszmann-terv részeként született meg az 1837/2014. (XII. 
29.) Korm. határozat, mely a Budavári Palotához kapcsolódó egykori lovarda 
rekonstrukciójáról, továbbá az 1066/2015. (II. 23.) Korm. határozat, mely a Hauszmann 
Alajos által tervezett Főőrségi épületet és a lovardát a Budavári Palota udvarával összekötő 
Stöckl-lépcső újjáépítéséről rendelkezik. Továbbá az 1120/2016. (III. 10.) Korm. határozat a 
Nemzeti Hauszmann-terv végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról határozott. A 
megújítási koncepció kiemelt részét képezi a Budavári Palota rekonstrukciója.  

A Nemzeti Hauszmann-terv első üteme tervezetten 2016-2018 között, második üteme 2019-
2024 között valósul meg. 2017-2018. év során az alábbi területek fejlesztését érinti: 

- De la Motte-Beer palota fejlesztése  

- PADMA doktori iskola  

- PAGEO alapítványi épület  

- Lovardához tartozó kiszolgáló istálló épület megvalósítása  

- Karakas pasa tornyának helyreállítása és funkciójának 
meghatározása  

 

- Akadálymentes közlekedési tengely létesítése   

- Feljáró rámpa újjáépítése  

- Lovarda újjáépítése   

- Főőrségi épület újjáépítése   

- Stöckl-lépcső újjáépítése   

- Várgarázs II. ütem építése  

- Szabó Ilonka utcai mélygarázs építése  

- Pénzügyminisztérium történeti rekonstrukciója (NGM)  

- Belügyminisztérium elhelyezése   

- E és F épület közti nyaktag rekonstrukciója  

- Szent István terem teljes belső rekonstrukciója  

- Déli kert, gyilokjáró rekonstrukciója és Buzogány-torony 
helyreállítása 

 

- Ybl támfal rekonstrukciója  

- OSZK részleges kiköltöztetése  

- Szárazárok feltárása és látogathatóvá tétele  

- Miniszterelnökség elhelyezése  

 



A Nemzeti Hauszmann-terv megvalósítása lehetővé teszi a Várnegyed megújítását 
örökségvédelmi, kulturális, turisztikai szempontok érvényesítésével,  hozzájárul a városrész 
méltó kihasználtságához, ezáltal turisztikai vonzerejének növeléséhez és a kulturális élet 
fellendítéséhez. 

 

Paksi atomerőmű beruházás 

2017-ben is folytatódnak a beruházással kapcsolatos feladatok. 

 

Ludovika Campus 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 
egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források 
biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 1. ütem részeként 2015 és 
2018 között az alábbi létesítmények valósulnak meg: 

– új oktatási épület, 

– sportlétesítmények, uszoda, lőtér, hallgatói központ, 

– a Rendészettudományi Kar kollégiuma és speciális képzési épülete, 

– az Orczy park felújítása, lovarda, istálló és egyéb lovas létesítmények rekonstrukciója, 
kialakítása, a Népligethez való kapcsolódás lehetőségének megteremtésével, 

– a Ludovika Szárnyépületben a Közigazgatás-tudományi Kar részére oktatási funkciók, 
illetve vezető- és továbbképzési szervezési és végrehajtási funkciók elhelyezése, 

– a Ludovika Szárnyépülethez csatlakozó vívóterem, előadóterem épületében oktatási, 
kulturális, sport és egyéb kiszolgáló funkciók megépítése, kialakítása.  

 



III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

A Miniszterelnökségnek az uniós források felhasználásában döntően az uniós támogatások 
központi koordinációjában és az intézményrendszer működtetésében van szerepe. Ezzel 
összhangban a Miniszterelnökség több operatív program technikai segítségnyújtási 
projektjében vesz részt, mint kedvezményezett, melyek a következők: 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) technikai 
segítségnyújtás prioritásának (3. prioritás) célja az uniós támogatások felhasználásáért felelős 
intézményrendszer működtetése, a 2007-2013 periódus programjainak lezárása, és a 2014-
2020 programozási időszak operatív programjai megvalósításához szükséges feladatok 
ellátása, előbbi tevékenységekhez kapcsolódóan a Miniszterelnökségen felmerülő kapacitások 
biztosítása. A Miniszterelnökségen megvalósuló projektek magukban foglalják többek között: 

– uniós fejlesztésekhez kapcsolódó informatikai feladatok végrehajtásának egységes 
irányítását, a különféle alkalmazások összehangolt működtetését, 

– az uniós programokhoz kapcsolódó külföldi kiküldetések támogatását; 

– az uniós programokhoz kapcsolódóan szakértők igénybevételét; 

– az uniós programokhoz kapcsolódóan tanulmányok készítését; 

– az operatív programok végrehajtásához szükséges humán erőforrások szakmai 
képzéseinek és továbbképzéseinek finanszírozását; 

– az uniós támogatások szabályos, eredményes és hatékony felhasználása érdekében 
szükséges monitoring és programértékeléseket, 

– az operatív programok kommunikációját, lakosság felé történő tájékoztatást. 

A feladatokat végrehajtó humán kapacitás fedezete a felhasználására vonatkozó szabályok 
szerint, hazai forrásból történik.      

Vidékfejlesztési Program Technikai Segítségnyújtás (VP TS) keretében a Miniszterelnökségen 
megvalósuló projektek biztosítják: 

– a Helyi Vidékfejlesztési Hálózat hatékony működtetését, országos és regionális szintű 
koordinációját; 

– a szakmai és módszertani hátteret a VP intézkedéseivel kapcsolatban; 

– a VP szakmai és képzési feladatainak ellátását; 

– a külföldi kiküldetések fedezetét; 

– szakértők igénybevételét; 

– tanulmányok elkészíttetését; 

– a program kommunikációját. 

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Technikai Segítségnyújtás (MAHOP TS) a 
program intézkedéseinek megvalósítását szolgálja, beleértve: 

– a program nyilvánossága érdekében tett intézkedéseket; 

– szakértők igénybevételét; 

– a halgazdálkodáshoz kapcsolódó adatgyűjtést, adminisztrációt;  

– tanulmányok készíttetését;  

– külföldi kiküldetések fedezetét; 

– az Európai Halászati Alap felhasználására vonatkozó rendelet által előírt 
kötelezettségek teljesítését. 



 

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés 

indokolása 

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől +274.826,1 
millió forinttal, bevételi főösszegtől -5.133,9 millió forinttal tér el, melynek főbb okai a 
következők: 

Kiadások tekintetében: 

– 10,0 milliárd forinttal több került betervezésre a Rendkívüli kormányzati intézkedések 
központi kezelésű előirányzat javára, 

– 60,0 milliárd forinttal több került betervezésre az Országvédelmi Alapba; 

– 34,2 milliárd forinttal kevesebb került betervezésre a Céltartalék központi kezelésű 
előirányzaton; 

– 5,0 milliárd forinttal több előirányzat került áttervezésre más fejezet javára a szerkezeti 
változásokból eredően; 

– 152,8 milliárd forinttal több került betervezésre a Modern Város Programra; 

– 14,9 milliárd forinttal több forrás került biztosításra a Nemzeti Hauszmann Terv 
megvalósítására; 

– 26,7 milliárd forint került biztosításra az egykori Pénzügyminisztérium épületének 
rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatására, 

– 23,9 milliárd forinttal több előirányzat került betervezésre a tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadásokra; 

– 6,3 milliárd forint támogatási előirányzat került biztosításra a fővárosi, megyei 
kormányhivatalok javára a bevételi előirányzataik csökkenése miatt; 

– 2,2 milliárd forint támogatási előirányzat került betervezésre az egyes járási hivatalok 
kialakításához szükséges források biztosítása céljából;  

– 5,8 milliárd forint többletforrás került biztosításra a kormányablak program 
megvalósítására; 

– 3,4 milliárd forint többlet került betervezésre a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti 
Emlékhely és a Salgótarjáni utcai lezárt zsidó temető üzemeltetési, vagyonkezelési 
feladatainak ellátása érdekében a Nemzeti Örökség Intézete javára. 

Bevételek tekintetében a bevételi főösszegtől történő változás legfőbb oka az élelmiszerlánc-
felügyeleti díj megváltozott szabályozása miatti bevételkiesés. 

 





 


