
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 

  



 



 

I. A célok meghatározása, felsorolása  

A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) fejezet 2017. évi 
költségvetése a Kormányprogramban és az akciótervekben megfogalmazott célokkal 
összhangban került kialakításra.  

Az NGM felelősségi területei az alábbiak: 
‒ államháztartás, költségvetés, 
‒ foglalkoztatáspolitika, szakképzés és felnőttképzés, 
‒ adópolitika, 
‒ pénzügypolitika, 
‒ gazdaságfejlesztés és -szabályozás, 
‒ európai uniós forrásokkal kapcsolatos szakágazati feladatok. 

 

I.1. Államháztartás, költségvetés 

Az államháztartás fő feladatai: az erőforrások begyűjtése, elosztása, a gazdasági egyensúly 
megőrzése, önfenntartás, és e feladatok ellátásához szükséges jogi keret kialakítása.  

Az ágazat alapvető célja az államháztartás működésével kapcsolatos kormányzati politika 
érvényesítése. A költségvetési politika legfontosabb feladata, hogy a pénzügyi egyensúly 
megteremtésével elősegítse a gazdasági növekedést és a magyar állam versenyképességének 
javítását. A magyar állam és a hazai gazdaság egyik legnagyobb problémája az ország túlzott 
mértékű eladósodottsága, ami veszélyezteti a költségvetési egyensúlyt, ezért a kormányzati 
gazdaságpolitika kiemelt jelentőséget tulajdonít az államadósság csökkentésének. 

 

I.2. Foglalkoztatáspolitika, szakképzés 

I.2.1. Foglalkoztatáspolitika 

A Kormány elsődleges foglalkoztatáspolitikai célja továbbra is az, hogy a versenyszférában 
minél több munkahely jöjjön létre, és minél több munkavállaló számára tudjanak 
munkalehetőséget biztosítani. Ez magában foglalja a vállalkozások – kiemelten a kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) – versenyképességének fejlesztését, új 
munkahelyek teremtését, a munkaerő versenyképességének fejlesztését, az innovációs 
képesség növelését, valamint az ipari és szolgáltató szektor fókuszált fejlesztését. A Kormány 
hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű térségekben a munkahelyteremtés és megőrzés 
támogatására a vállalkozások körében, a vállalkozások által megvalósítandó beruházások 
ösztönzésére, és arra, hogy az új munkahelyeken minél nagyobb számban kerüljön sor 
regisztrált álláskeresők foglalkoztatására. Mindezek révén erősödik a helyi gazdaság, nő a 
KKV-k gazdaságban betöltött szerepe és mérséklődhetnek a foglalkoztatás területi 
különbségei. A Kormány célja, hogy növelje a közfoglalkoztatásból az elsődleges 
munkaerőpiacra visszalépők arányát. A versenyszférába átvezető foglalkoztatást elősegítő 
támogatások nagy része az európai uniós források – az Európai Szociális Alapból (a 
továbbiakban: ESZA) finanszírozott, az NGM szakmai irányításával megvalósuló 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) és 
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) – terhére 
valósul meg. Az intézkedések elsősorban az álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesztését, 
a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének javítását, valamint az aktív korú 
népesség munkaerő-piaci kompetenciáinak erősítését célozzák. Kiemelt feladat a fiatalok (25 
év alattiak) foglalkoztatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjuk hatékony segítése az 
Ifjúsági Garancia intézkedéscsomag előfinanszírozásával.  



A munkaerő-piaci programok esetében alkalmazott Nemzeti Foglalkoztatási Alapon (a 
továbbiakban: NFA) keresztüli előfinanszírozási rendszert a megfelelő tervezhetőség és a 
rendelkezésre álló európai uniós források ütemes és teljes körű felhasználása érdekében 
továbbra is működtetni szükséges. 

I.2.2. Szakképzés és felnőttképzés 

A fellendülő gazdaságnak folyamatos és egyre növekvő szakképzett munkaerő-utánpótlásra 
van szüksége, ezért fontos a szakképzés átalakult intézményrendszerének, az új szakképzési 
centrumok működésének megerősítése. Elsődleges nemzetgazdasági cél a foglalkoztatottság 
további növelése, amelyet az új állami szakképzési intézményrendszer rugalmasabb, 
hatékonyabb működési lehetőségeinek kiaknázása is támogat. Ezért jelentőséggel bír az 
állami intézmények képzési, átképzési kínálatának szélesítése, képzési feladataik bővítése. 
Mindemellett tovább kell erősíteni a szakképző intézmények és a gazdasági szereplők 
együttműködését, a munkaerőpiac változásaihoz való rugalmasabb alkalmazkodás és a 
szakképzési intézményrendszer hatékony működtetése érdekében. 

A hatékonyabb életpálya-építés elősegítése érdekében koncentrálni kell a fiatalok 
szakmaválasztását segítő lehetőségek bővítésére, így a szakképzési centrumok (a 
továbbiakban: SZC-k) 2017. évre képzési és szolgáltató központokká válnak, képzési és 
életpálya-tanácsadással segítik a fiatalokat és a felnőtteket egyaránt. 

Továbbra is kiemelten kezelendők a szakmaszerzés kibővült, államilag támogatott 
lehetőségei. 2017. évre már 30 ezer fővel kerül tervezésre az SZC-k által biztosított 
felnőttoktatás rendszere.  

 

I.3. Adópolitika  

Az adózás a társadalom legfontosabb közpolitikai kérdései közé tartozik, hiszen minden 
állampolgár számára fontos, hogy a társadalom közös költségeit fedező adókat az állam 
milyen eloszlásban terheli az egyes társadalmi rétegekre, gazdasági csoportokra. 

Az adórendszer elmúlt években megvalósított átalakításának legfontosabb irányvonalai az 
élőmunka terheinek csökkentése, a fogyasztási-forgalmi, illetve a káros externáliákat terhelő 
adók szerepének, valamint az adóbeszedés hatékonyságának növelése voltak. Az 
elkövetkezendő években az adópolitika elsődleges célja továbbra is a munkát terhelő adók és 
a vállalkozások adóterhének további csökkentése, valamint az adórendszer még inkább 
foglalkozatás- és vállalkozásbaráttá tétele. A Kormány emellett a következő években is 
törekszik a feketegazdaság visszaszorítására és az adópolitika egyre nagyobb hangsúlyt fektet 
a nagyvállalatok adóelkerülési gyakorlatának visszaszorítására is. 

A vállalkozásokat terhelő adók szabályozásának 2017. évi változásait vezérlő legfőbb 
adópolitikai célkitűzések a KKV-k terheinek könnyítése és a nagyvállalatok adóelkerülési 
gyakorlatának visszaszorítása. Elsősorban a nagyvállalatokat érintő változás, hogy tovább 
szigorodnak a transzferár-szabályok és a jogdíjakhoz, illetve egyes immateriális jószágokhoz 
kapcsolódó adóalap-kedvezmények igénybevételének feltételei. 

A hitelezés élénkítése érdekében 2017. évben tovább csökken a pénzügyi szervezetek 
különadójának hitelintézeteket érintő felső mértéke és kivezetésre kerül a hitelintézeti járadék 
is, hiszen annak fenntartása a lakossági devizahitelek kivezetése és az új családpolitikai 
kedvezmények megteremtése következtében a továbbiakban nem indokolt. 

A fogyasztási-forgalmi típusú adók területén kedvező intézkedés, hogy 2017. évtől 18%-ra 
csökken az internet-hozzáférésre és éttermi étkezésre, valamint 5%-ra csökken a tejre, a 
tojásra és a baromfihúsra vonatkozó áfakulcs, míg az üzemanyagok jövedéki adómértékének 
változása fokozottan veszi figyelembe a környezetvédelmi szempontokat. 



A 2017. évtől tervezett adóintézkedések között kiemelt szerepet kapott a családok támogatása, 
ezáltal a gyermekvállalás ösztönzése is. Megvalósul a családi kedvezmény 2019. évig tartó 
növelésének második üteme a kétgyermekesek esetében, a kisgyermekes szülők 
munkavállalását pedig a munkahelyi bölcsődék támogatása segíti. 

A gazdaság további fehérítése érdekében az online pénztárgépek kiterjesztése mellett 2017. 
évtől bevezetésre kerül az online számlázás rendszere is, továbbá módosulnak az adózói 
minősítésre és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre vonatkozó 
részletszabályok. Végezetül ezen fehéredést szolgáló intézkedéseken túlmenően a Kormány 
ösztönözni szeretné a bankkártyás fizetéssel történő tranzakciókat azáltal, hogy a bankkártya 
elfogadó terminálok számának növelését költségvetési támogatással segítené elő. 

 

I.4. Pénzügypolitika 

A pénzügypolitika területén a pénzügyi közvetítőrendszer biztonságosabb és hatékonyabb 
működésének biztosítása továbbra is cél. Ennek érdekében fontos lépések történtek már 2015. 
évben is. Egyrészt megtörtént a tisztességtelenül felszámított kamatokból és árfolyamrésekből 
származó összegek visszatérítése, valamint a devizaalapú jelzáloghitelek forintosítása. Ennek 
eredményeként családok százezrei esetében eltűnt a hitelekhez kapcsolódó legjelentősebb 
bizonytalansági tényező, az árfolyamkockázat. Másrészt a Kormány az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bankkal (EBRD) megállapodást kötött, amelyben vállalta többek között azt, hogy 
a devizahitelekkel kapcsolatban további terhet nem ró a bankszektorra. Egyúttal rögzítette a 
Kormány, hogy a bankadó 2016. évtől fokozatosan csökken, amelynek 2017. évi hatásával 
már a mostani költségvetési javaslat is számol. Összességében elmondható, hogy a Kormány 
és a bankrendszer közötti viszony konszolidálódása jó úton halad és a kapcsolat várhatóan 
tartósan kedvező marad. Magyarország pénzügyi megítélésének további javítása kiemelt 
prioritás. Ehhez az adósságkezelés is érdemben hozzájárul, amelynek két fő célja 2017. évben 
is az adósságfinanszírozás belföldi lábának erősítése a lakosság felé történő értékesítést 
ösztönző intézkedések által, valamint a devizaarány folytatódó csökkenése a minél nagyobb 
arányú forintkibocsátások révén. 

 

I.5. Gazdaságfejlesztés és -szabályozás 

I.5.1. Irinyi Terv 

A Kormány 2016. február 5-én elfogadta a hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi Tervet, 
melynek fő célkitűzése, hogy 2020-ra a hazai ipar GDP részaránya elérje a 30%-ot. Az Irinyi 
Terv olyan ösztönző eszközök bevezetésére tesz javaslatot, mint az EU Prize kiírásokhoz 
hasonló versenypályázati konstrukciók kidolgozása és megvalósítása. Ezen kívül az 
előirányzatból azokat az ágazatokat vagy tevékenységeket lehetne támogatni, melyek az EU-s 
szabályozási környezet miatt uniós forrásból nem támogathatók.   

I.5.2. Jedlik Ányos Terv 

Az Európai Parlament és Tanács a 2014/94/EU számú irányelvében előírta, hogy minden 
tagország készítsen koncepciót az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről. 
Ennek megfelelően a Kormány megtárgyalta és a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó 
jogalkotási feladatokról szóló 1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozattal elfogadta a Tervet és 
az abban foglaltak elérését célzó Jedlik Cselekvési Tervet, mely tartalmazza azon lehetséges 
ösztönzőket, melyek az elektromobilitás terjedését szolgálhatják. A jelenlegi szabályozási 
környezet a tisztán elektromos gépjárművek esetén már most is tartalmaz kedvezményeket, a 
regisztrációs és cégautó adó egyaránt nulla forint, valamint e gépjárművekhez kapcsolódó 
vagyonszerzési illeték is nulla forint, több önkormányzat területén ingyenes a parkolás. 
Mindemellett az elektromobilitás elterjedésének egyik legfontosabb akadálya e járművek 



viszonylag magas ára, így a legnagyobb ösztönző erővel egy olyan intézkedés bírna, mely 
csökkenti a hagyományos és a környezetkímélő járművek beszerzésének költségében jelen 
lévő különbséget.  

I.5.3. Kiemelt vállalati kapcsolatok 

A kiemelt vállalati kapcsolatok kiépítésének és folyamatos fenntartásának célja a magyar 
gazdasági életben kiemelt jelentőséggel bíró hazai vállalatok érdekeinek, illetve a fejlődésük 
útjában álló akadályok beazonosítása, kormányzati szinten történő megjelenítése és 
összehangolása a kormányzati stratégiákkal és programokkal annak érdekében, hogy 
gazdasági helyzetük megerősödjön, javuljon foglalkoztatási, innovációs és 
versenyképességük, melyek tovagyűrűzve pozitív hatást fejthetnek ki a magyar gazdaság 
egészére. További célkitűzés, hogy a tőkehiányos nagyvállalatok foglalkoztatás-növekedéssel 
együttjáró, feldolgozóipar területén megvalósuló kapacitásbővítő beruházásai uniós fejlesztési 
források hiányában se kerüljenek veszélybe, ezek közül a nemzetgazdasági szempontból 
legjelentősebb, ígéretes és megtérülő projektek a hazai költségvetés segítségével 
megvalósulhassanak. A támogatás révén javul a vállalkozások tőkehelyzete és 
versenyképessége, kül- és belpiaci pozícióik megerősödnek. A megvalósuló beruházások a 
többlettermelésen és a többlet foglalkoztatáson keresztül pozitív hatást gyakorolnak a 
nemzetgazdaság egészére és a költségvetési bevételekre is. 

I.5.4. Energiahatékonyság és kvótakereskedelem 

A kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevétel meghatározott hányadának 
felhasználása a Gazdasági Zöldítési Rendszer fejezeti kezelésű előirányzaton keresztül 
történik. A célok közé tartozik az alacsony üvegházhatású gáz kibocsátású közlekedésre és 
tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzése – úgy, mint az elektromos autózás 
alapinfrastruktúrájának kialakítása, elektromos töltőállomások kiépítése, a fizetési és 
elszámolási rendszer kialakítása, mintaprojektek megvalósítása –, valamint fennmaradó forrás 
esetén az európai uniós finanszírozású operatív programokból támogatásban nem részesíthető, 
ugyanakkor gazdaságfejlesztési és klímahatását tekintve jelentős projekteket végrehajtani 
képes gazdasági szereplők megújuló energetikai és energiahatékonysági beruházásainak 
támogatása. A terület céljaihoz kapcsolódnak a Jedlik Ányos Terv egyes célkitűzései is. 

I.5.5. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok tekintetében cél az NGM hatáskörébe tartozó ágazati 
feladatokkal összefüggő külkapcsolati tevékenység koordinálása, a szakterületek nemzetközi 
tevékenységének szakmai és relációs szempontú összehangolása, nemzetközi tevékenységhez 
kapcsolódó előkészítő és szervezőmunka magas színvonalú ellátása, az NGM stratégiaalkotási 
feladataihoz kapcsolódóan a nemzetközi aspektusok kidolgozása és a nemzetközi vonatkozású 
tárcafeladatokat támogató projektmunka ellátása.  

 

I.6. Európai uniós forrásokkal kapcsolatos szakágazati feladatok 

A Kormány középtávú fejlesztési célja a versenyképesség és a foglalkoztatás együttes és 
fenntartható növekedésének a legnagyobb mértékű elősegítése, az ország kiegyensúlyozott 
területi fejlődésének előmozdítása. A cél megvalósítása európai uniós és hazai források 
bevonásával, azok sikeres felhasználásával érhető el. Az európai uniós források esetében a 
korábbi hétéves költségvetési periódus 20% alatti arányával szemben az összes fejlesztési 
forrás 60%-a a gazdaságfejlesztést segíti elő. 

A GINOP jelentős szerepet vállal a fejlesztési célok elérésében. A GINOP kiemelt támogatási 
területei az EU2020 stratégiával összhangban: a termelő szektor fejlesztése és az 
újraiparosodás előmozdítása, a vállalkozások exportképességének és külpiacokon történő 
megjelenésének támogatása, a nemzetközi kutatási és termelési hálózatokba történő 



fokozottabb integráció, a stratégiai együttműködések bővítése a nagyvállalatokkal, ágazatokra 
és feltörekvő technológiákra szakosodó növekedési zónák, a leszakadó térségek felzárkózását 
célzó szabad vállalkozási övezetek létrehozása, az energiafüggőség csökkentése, a termelés 
energia- és anyagfelhasználási hatékonyságának javítása, illetve a megújuló energiák 
használatának kiterjesztése. További célterületek a digitális gazdaság és az 
infokommunikációs szektor fejlődésének előmozdítása, újgenerációs szélessávú hálózatok 
fejlesztése, álláskeresők foglalkoztathatóságának javítása aktív eszközök segítségével, a 
társadalmi vállalkozások ösztönzése és támogatása, a nem állami szervezetek komplex 
foglalkoztatási programjai, Ifjúsági Garancia Programhoz kapcsolódó foglalkoztatási 
támogatások, munkahelyi rugalmasság, a jogszerű foglalkoztatás ösztönzése, az 
érdekképviseleti szervezetek és nem kormányzati szervezetek szolgáltatói tevékenységének 
megerősítése, célzott képzési, kompetencia-fejlesztési feladatok, munkaerő-piaci 
kompetenciák fejlesztése, munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása, digitális 
kompetenciák fejlesztése, a szakképzés és felnőttképzés minőségének javítása, országos és 
nemzetközi jelentőségű, országos szakpolitikai koordinációt igénylő kulturális és természeti 
örökségek védelme és turisztikai hasznosítása, a megújuló energia használatának és az 
energiahatékonyságnak az elősegítése a vállalkozásoknál. 

A VEKOP keretet biztosít a Közép-magyarországi régió további fejlődéséhez, gazdasági 
versenyképességének növekedéséhez, illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek 
csökkenéséhez. Célja a regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése 
(tudásgazdaság, kreativitás, innováció), a közösségi infrastruktúra fejlesztése, valamint a 
foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése. Mivel a Közép-Magyarország 
régió részeként Pest megye számára a VEKOP-ból elérhető források elmaradnak a megye 
valós fejlettsége alapján indokolt igényektől, a Pest megyei vállalkozások és önkormányzatok 
legszükségesebb fejlesztéseire célzott pénzügyi támogatás is kiegészíti az európai uniós 
forrásokat.  

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) fejlesztései 
elsősorban a vidéki Magyarország helyi gazdaságfejlesztését és a foglalkoztatást szolgálják. A 
TOP fejlesztési célja a helyi erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás-
bővítés ösztönzése, a fenntartható és vonzó városi településszerkezet kialakítása, a helyi 
közszolgáltatások és intézmények fejlesztése, valamint a kulturális és közösségi élet 
újjáépítése, a foglalkoztatás-ösztönzés által a helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó 
képességük javítása. 

A transznacionális és interregionális területi együttműködési programok fontos szerepet 
játszanak a térségek kiegyensúlyozott fejlődésében és a területi kohézió megteremtésében. E 
programok célja olyan tevékenységek támogatása, melyeket hatékonyan csak több ország 
együttműködésével, az érintett területek közös erőfeszítése, fellépése és tapasztalatcseréje 
révén lehet kezelni. A programok kiemelt fejlesztési céljai közé tartozik az innováció, a 
természeti és kulturális örökség védelme, a KKV-k versenyképességének javítása, az 
erőforrás-gazdálkodás hatékonyabbá tétele, a hiányzó közlekedési kapcsolatok megteremtése, 
az energiabiztonság, valamint az intézményi kapacitások és együttműködések támogatása. 



II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben 

 millió forintban, egy tizedessel 

XV. Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezet 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 213 903,7 35 810,4 178 093,3 34 982 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  63 518,2 534,0 62 984,2  

Központi kezelésű előirányzatok  34 312,1   

 



III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

 

01. cím Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 

Az NGM igazgatása 2017. évi tervezett támogatási előirányzata 9 505,3 millió forint, bevételi 
előirányzata 7 329,2 millió forint, azaz összesen 16 834,5 millió forint kiadási előirányzattal 
gazdálkodhat. Az NGM igazgatása 2017. évi létszámkerete 2 103 fő.  

Az NGM a feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás, illetve az alapító okirata szerint látja el. 

A fenti jogszabályok szerint a nemzetgazdasági miniszter a Kormány 
‒ adópolitikáért, 
‒ államháztartásért, 
‒ belgazdaságért, 
‒ egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért, 
‒ építésgazdaságért, 
‒ foglalkoztatáspolitikáért, 
‒ gazdaságpolitikáért, 
‒ gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért, 
‒ iparügyekért, 
‒ kereskedelemért, 
‒ lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, 
‒ nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért, 
‒ nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért, 
‒ pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, 
‒ számviteli szabályozásért, 
‒ szakképzésért és felnőttképzésért, 
‒ társadalmi párbeszédért, 
‒ területfejlesztés stratégiai tervezéséért 
felelős tagja. 

Az NGM igazgatása 2017. évi költségvetési előirányzatai e feladatok végrehajtásának 
pénzügyi hátterét biztosítják. 
 
2017. évi változások 

Az előirányzatok tervezése a költséghatékonysági szempontok és az erőforrásokkal való 
hatékony gazdálkodás figyelembevételével történt.  

A 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
‒ A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény  

6. § (2) bekezdésével, a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi 
módosításokról szóló 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal (a továbbiakban: 
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat), a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelettel, illetve az 
2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon való részvétellel összefüggésben 79,2 millió 
forint került figyelembevételre. 

‒ A turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához 
szükséges intézkedésekről szóló 1156/2016. (III. 31.) Korm. határozat alapján a nemzeti 
fejlesztési miniszter feladatkörébe kerülnek a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos 



állami feladatok. Ezzel összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére 17 
fő és a kapcsolódó előirányzat – 123,5 millió forint − átadásra került. 

‒ A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) egyedi beszámolási célokra 
történő bevezetésével kapcsolatos fordítási feladatok csökkenése miatt az NGM 
igazgatása támogatási előirányzata 76,2 millió forinttal csökkentésre került.  

‒ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (a továbbiakban: KLIK) átvett üres 
álláshelyek forrásának fedezete érdekében 102,2 millió forinttal megemelésre került az 
NGM igazgatása 2017. évi támogatási előirányzata.  

‒ Az NFA foglalkoztatási alaprészből biztosított támogatások ellenőrzésével 
összefüggésben 100,0 millió forinttal került megemelésre az intézmény költségvetése. 

‒ A Duna Transznacionális Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Duna IH) 
költségeivel összefüggésben az előző években összesen 708,7 millió forint került 
beépítésre az NGM igazgatása költségvetésébe, mely kivezetésre kerül. A Duna IH 
2017. évi költségeire 300,0 millió forint került figyelembevételre a tervezés során.  

‒ A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programmal (a továbbiakban: 
KÖFOP) összefüggésben összesen 6 290,0 millió forint bevétel került beépítésre az 
NGM igazgatása költségvetésébe, ugyanakkor kivezetésre került 7 773,9 millió forint 
bevételi előirányzat a kifutó programok tekintetében.  

‒ A feltételes adóból várható bevételek nagysága az előzetes prognózis szerint 150,0 
millió forinttal csökkenni fog. 
 



 

millió forintban, egy tizedessel 

01. cím  
Nemzetgazdasági 

Minisztérium igazgatása 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 18 795,4 9 371,8 9 423,6 2 092 

Változások jogcímenként:         

NGM-NAV megállapodás 
alapján átvétel 

61,0 0,0 61,0 4 

Fejezeti kezelésű 
előirányzatról átvétel 

22,0 0,0 22,0 0 

2018/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján átadás KEF 
részére 

-0,9 0,0 -0,9 0 

NGM-BM-KEKKH 
megállapodás alapján átadás  

-2,9 0,0 -2,9 -1 

NFM részére átadás -123,5 0,0 -123,5 -17 

IFRS hazai alkalmazásához 
kapcsolódó fordítás 
költségeinek korrekciója 

-76,2 0,0 -76,2 0 

Duna IH költségeinek 
korrekciója 

-708,7 -708,7 0,0 0 

KÖFOP korrekciója -7 773,9 -7 773,9 0,0 0 
Bevételcsökkenés rendezése -150,0 -150,0 0,0 0 
Többlet      

KLIK-től átvett üres 
álláshelyek betöltésének 
fedezete 

102,2 0,0 102,2 15 

NFA foglalkoztatási alaprész 
ellenőrzésének fedezete 

100,0 0,0 100,0 10 

Duna IH költségek 300,0 300,0 0,0 0 
KÖFOP terhére elszámolandó 
feladatok 

6 290,0 6 290,0 0,0 0 

2017. évi javasolt előirányzat 16 834,5 7 329,2 9 505,3 2 103 
 



 

03. cím Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) 2017. évi tervezett 
támogatási előirányzata 356,4 millió forint, tervezett bevétele 1 700,0 millió forint, azaz 
összesen 2 056,4 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodhat, létszámkerete 241 fő. Az 
MKEH 2016. évi költségvetéséhez képest többlettámogatás nem került beépítésre. 

Az MKEH szakmai feladatait elsősorban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és 
a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet, valamint a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes 
szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet határozza meg. A fenti jogszabályok 
alapján az MKEH főbb szakmai tevékenysége a külkereskedelmi államigazgatási, a hadiipari 
gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti hatósági, egyes kereskedelmi, piacfelügyeleti, 
közraktározás-felügyeleti, nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatósági, valamint mérésügyi 
hatósági és műszaki biztonsági hatósági feladatok ellátása. 

Az MKEH országos illetékességébe tartozó kereskedelmi hatósági (utazási vállalkozások, 
lovas szolgáltatók, idegenvezetők, tartós szálláshasználati szolgáltatást nyújtók, SZÉP kártya 
kibocsátók és elfogadók nyilvántartása és ellenőrzése), külkereskedelmi államigazgatási, 
közraktározás-felügyeleti és egyéb, így EU tagállami hatóságként a kábítószer-prekurzorok, 
az EU mezőgazdasági import szabályozása vonatkozásában végzett feladatainak ellátása 
közérdekből kiemelt jelentőséggel bír a 2017. évben is.  

Az MKEH látja el a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) gazdasági 
szervezeti feladatait. 

 
millió forintban, egy tizedessel 

03. cím  
Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 2 056,4 1 700,0 356,4 241 

2017. évi javasolt előirányzat 2 056,4 1 700,0 356,4 241 
 

04. cím Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

A NAH 2017. évi tervezett költségvetési támogatási előirányzata 120,0 millió forint, tervezett 
bevétele 231,4 millió forint, azaz összesen 351,4 millió forint kiadási előirányzattal 
gazdálkodik, létszámkerete 34 fő.  

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy biztosítsa az európai jogszabályoknak és a 
nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási rendszer működését, az akkreditálás, 
mint közhatalmi tevékenység ellátását, a megfelelőségértékelésre vonatkozó nemzetközi 
megállapodások végrehajtását, valamint elősegítse a magyar nemzetgazdaság szereplői 
versenyképességének növelése és a kereskedelem indokolatlan műszaki akadályainak 
elhárítása érdekében a termékek és szolgáltatások többszöri megfelelőségértékelésének 
kiküszöbölését, megalkotta a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvényt. 
Magyarország Kormánya a törvényi felhatalmazás alapján akkreditáló szervként kijelölte a 
NAH-ot.  



A NAH 2016. január 1-jei hatállyal kezdte meg működését a nemzetgazdasági miniszter 
irányítása alatt, a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 
424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján.  

A fenti jogszabályok és az alapító okirata alapján a NAH főbb tevékenységei az alábbiak:  
‒ akkreditálási eljárás lefolytatása, az akkreditált szervezetek és természetes személyek 

tevékenységének és alkalmasságának felügyeleti vizsgálata, valamint a külföldi 
akkreditált státusz elismerése,  

‒ részvétel és képviselet az európai és a nemzetközi akkreditálási szervezetekben, 
‒ két- és többoldalú együttműködési és kölcsönös elismerési megállapodások 

kezdeményezése és megkötése az akkreditálás területén, 
‒ közreműködés az akkreditálással összefüggő nemzeti, európai és nemzetközi 

szabványosítási tevékenységben, 
‒ részvétel az akkreditálással kapcsolatos iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli 

képzés tartalmi követelményeinek kidolgozásában, továbbá az iskolarendszeren kívüli 
képzés szervezésében, 

‒ tájékoztatás akkreditálási kérdésekben, így különösen az akkreditálással összefüggő 
szabványokról, jogszabályokról, útmutatókról és egyéb hazai és nemzetközi 
dokumentumokról, az akkreditálással összefüggő nemzetközi gyakorlatról és 
eseményekről, 

‒ az akkreditálással kapcsolatos hazai és nemzetközi dokumentáció gyűjtése és tárolása, 
valamint az azokhoz történő hozzáférés biztosítása, 

‒ együttműködés a termékek forgalmazása tekintetében, az akkreditálás és piacfelügyelet 
előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikke szerinti elismert 
testület által végzett szakértői értékelés során az elismert testülettel, valamint annak 
szakértőivel. 

A NAH 2016. évi költségvetése 376,1 millió forint kiadási-bevételi főösszegben került 
meghatározásra.  

A 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
‒ Tekintettel arra, hogy a 2017. évben befolyó bevételek alacsonyabb összegben kerültek 

prognosztizálásra a NAT adatait figyelembe véve, illetve számolva a jogszabályok 
okozta hatósági díjcsökkentéssel (az eljárás érvényessége 4 évről 5 évre nőtt, a 
felügyeleti eljárások gyakorisága 3-ról 2-re csökkent), az intézmény alapvető 
feladatainak ellátása érdekében 120,0 millió forinttal került megemelésre a NAH 2017. 
évi támogatási előirányzata.   

 

millió forintban, egy tizedessel 

04. cím  
Nemzeti Akkreditáló 

Hatóság 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 0 

Változások jogcímenként:     
2016. évi jóváhagyott 
intézményi költségvetés 

376,1 376,1 0,0 34 

Többlet     
Bevételcsökkenés 
kompenzációja 

-24,7 -144,7 120,0 0 

2017. évi javasolt előirányzat 351,4 231,4 120,0 34 



05. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

A KEF 2017. évi támogatási előirányzata 11 796,3 millió forint, tervezett bevétele 9 010,7 
millió forint, kiadási előirányzata 20 807,0 millió forint, létszámkerete 689 fő. 

A KEF központi költségvetési szerv, feladatellátása a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján történik. A KEF két 
alapfeladatot lát el:  
− végzi a központosított közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a központosított 

közbeszerzési rendszer működtetését, valamint  
− biztosítja a minisztériumok – kivéve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett 

minisztériumot és a külpolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó 
külképviseleteket − működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében 
gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az intézményi 
működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek 
munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról – ide nem értve az 
informatikai-telekommunikációs eszközöket –, illetve az intézményi működéshez 
szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről.  
 

A 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
− 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján  

= 0,9 millió forint az NGM igazgatása költségvetéséből, 
= 228,3 millió forint az 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. fsz. 27. szám alatt 

található könyvtár szakmai üzemeltetésének és az 1054 Budapest, Báthory utca 12. 
szám alatti ingatlan bérleti díjának fedezete a Miniszterelnökség és az Igazságügyi 
Minisztérium fejezetektől került átcsoportosításra a KEF részére.  

− A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: MTVA) őrzés-
védelmi szolgáltatási feladatait 2016. május 1-jétől a KEF látja el. Tekintettel az MTVA 
jogi státuszára, a költségek rendezésére előirányzat átadásával nem, csak utalással 
kerülhet sor, ezért a saját működési bevételek között került tervezésre a befolyó 1 739,4 
millió forint. 

− A 2015. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási 
rezsióradíj mértékéről szóló 360/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletben  a vagyonvédelmi 
szolgáltatás minimális rezsióradíja meghatározásra került. Ezzel összefüggésben éves 
szinten 650,3 millió forint többletkiadása keletkezik az intézménynek, melyből 36,6 
millió forint összegre fedezetet nyújt a szolgáltatásért a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóságtól befolyó bevétel, a fennmaradó rész fedezete támogatásból kerül biztosításra. 

− Az új takarítási szerződés egységárának növekedése miatt 524,0 millió forinttal került 
megemelésre a kiadási-támogatási előirányzat.  

− A KÖFOP keretében az európai uniós ellátórendszer kormányzati működtetésének 
biztosítása 2016. január 1-jétől, 5+2 éves időintervallumban a KEF feladata, mely 
magában foglalja a projekteket irányító hatóságok elhelyezését, az épületek fenntartását 
és üzemeltetését, valamint az esetleges bérleti díjak rendezését is. A 2016. évi 
költségvetésben az európai uniós finanszírozással összefüggő volt közreműködő 
szervezetek ellátására összesen 2 009,9 millió forint került tervezésre, mely kivezetésre 
került.  A 2017. évben összesen 3 426,7 millió forint szükséges a megfelelő 
feladatellátáshoz. 



 

millió forintban, egy tizedessel 

05. cím 
Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 16 247,3 5 817,9 10 429,4 689 

Változások jogcímenként:         

2018/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján átvétel 
NGM igazgatásától 

0,9 0,0 0,9 0 

2018/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján átvétel 
IM-től 

136,4 0,0 136,4 0 

2018/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján átvétel 
ME-től 

91,9 0,0 91,9 0 

KÖFOP korrekció -2 009,9 -2 009,9 0,0 0 
Többlet     
MTVA őrzés-, védelmi 
feladatainak átvétele  

1 739,4 1 739,4 0,0 0 

NMHH költségeinek az őrzés-, 
védelmi feladatok díjának 
emelkedése miatt keletkező 
szolgáltatási díjtöbblet 

36,6 36,6 0,0 0 

Őrzés, védelmi díjak 
emelkedéséből eredő 
szolgáltatási díjtöbblet 

613,7 0,0 613,7 0 

Takarítási díjak emelkedéséből 
eredő szolgáltatási díjtöbblet 

524,0 0,0 524,0 0 

KÖFOP terhére elszámolandó 
feladatok 

3 426,7 3 426,7 0,0 0 

2017. évi javasolt előirányzat 20 807,0 9 010,7 11 796,3 689 



06. cím Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) 2017. évi 
támogatási előirányzata 1 299,0 millió forint, tervezett bevétele 586,4 millió forint, kiadási 
előirányzata 1 885,4 millió forint, létszámkerete 155 fő. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben, a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvényben, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényben az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
számára meghatározott feladatokat az NSZFH végzi. A fenti jogszabályok, illetve a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján a 
főbb tevékenységeit az alábbiak szerint látja el: 
− közreműködik a szakképzésre, a szakképzési hozzájárulásra, a szakképző intézmények 

fenntartására, a felnőttképzésre és a köznevelés rendszerén belül a szakképzésre 
vonatkozó jogszabályok előkészítésében; 

− ellátja a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését, kidolgozza, gondozza és kiadásra 
előkészíti a szakmai követelménymodulok elkészítésének egységes alapelveit, 
kidolgozza az Országos Képzési Jegyzék tervezetét és harmonizálja a nemzetközi 
szintezési és foglalkozási rendszerekkel, ellátja a szakképzési kerettantervek és az 
országos modultérkép fejlesztését a gazdasági kamara hatáskörébe tartozó 
szakképesítések kivételével; 

− fejleszti az EU tagállamainak szakképzési és felnőttképzési intézményeivel történő 
együttműködést, részt vesz hazai és nemzetközi szakképzési és felnőttképzési 
kutatásokban; 

− működteti a tájékoztatási szolgálatot, a felnőttképzési információs rendszert és a 
céginformációs központot, valamint online módon a Magyar Nemzeti Observatory 
Irodát és a Nemzeti Referencia és Koordinációs Pontot; 

− szervezi a szakmai tankönyvek, tanulmányi segédletek kidolgozását, valamint 
működteti a kiadásukat, illetve forgalmazásukat; 

− ellátja a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács, a Nemzeti Képesítési Bizottság, 
valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács titkársági feladatait és 
működteti a Felnőttképzési Szakértői Bizottságot; 

− koordinálja a szakközépiskolai szakmai érettségi tantárgyak követelményének és a 
szakmai érettségi tételeknek az egységes elvek szerinti kidolgozását; 

− egységes eljárásrend szerint végzi a szakmai vizsga szervezésével és tartalmi 
kidolgozásával kapcsolatos feladatokat (törzslapnyilvántartás, vizsgaközpont 
működtetése, vizsgabizottság-kijelölés, vizsgatétel-készítés és expediálás, eljárásrend 
kialakítása, vizsgaszervezési engedélyek adatbázisának kezelése és az engedély 
megszerzéséhez szükséges alapelvek kidolgozása); 

− egységes rendszerben összeállítja a megyei fejlesztési és képzési bizottságok 
szakképesítésekkel kapcsolatos beiskolázásra vonatkozó javaslatait és előkészíti a 
döntés meghozatalára, illetve a jogszabályi megjelentetésre; 

− ellátja a felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének engedélyezésével és 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, vezeti a felnőttképzést folytató intézmények és a 
felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartását; 

− tervezi és szervezi az EU pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott 
egyes fejlesztési, képzési és informatikai programok megvalósítását, valamint az NFA 
képzési alaprészéből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat lát el, 
támogatást vagy ösztöndíjat folyósít és szakmai felügyeletet végez el; 

− szervezi a pedagógusok, andragógusok, az oktatási intézményvezetők és fenntartók 
továbbképzését, valamint az országos szakmai tanulmányi versenyeket; 

− kidolgozza az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettanterv teljesülésének 
egységes szakmai-pedagógiai ellenőrzési módszertanát; 



− kidolgozza és működteti az életpálya-tanácsadási szolgáltatást, továbbfejleszti és 
működteti a pályakövetési rendszert, valamint a gazdasági kamarával együttműködve 
kialakítja és működteti a pályaorientációs rendszert; 

− gyűjti és elemzi a külön jogszabályban meghatározott szakképzési és felnőttképzési 
statisztikai adatokat; 

− koordinálja az SZC-k szakmai tevékenységét. 
 

A 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
− A KLIK központi szervében és a területi szerveiben foglalkoztatott egyes 

kormánytisztviselők, valamint a kapcsolódó források átadás-átvételéről szóló fejezetek 
közötti megállapodás, valamint a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján került 
beépítésre az intézmény költségvetésébe 178,2 millió forint. 

− A 2017. évre a felnőttképzési engedélyek számának csökkenése miatt a bevételkiesés 
kompenzálására az NSZFH támogatási előirányzata 200,0 millió forinttal megemelésre 
került. 

− Az NFA képzési alaprészből biztosított támogatások felhasználásának és a 
felnőttképzési intézmények ellenőrzési feladatai ellátásának forrásigénye 211,5 millió 
forint, mely fedezetet nyújt a kapcsolódó létszámmal és szakértői megbízási díjakkal 
kapcsolatos kiadásokra. 

− Az SZC-k fejlesztési beruházási feladatainak rangsorolásával, koordinálásával 
kapcsolatos feladatok ellátásának forrásigénye 35,9 millió forint. 

− A KLIK-től átvett üres álláshelyek (26 fő) forrásának fedezete érdekében 148,3 millió 
forinttal került megemelésre a 2017. évi támogatási előirányzat. 
  

millió forintban, egy tizedessel 

06. cím 
Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 1 311,5 786,4 525,1 85 

Változások jogcímenként:         

2018/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján KLIK-től 
átvétel 

178,2 0,0 178,2 33 

Többlet      
Bevételcsökkenés 
kompenzációja 

0,0 -200,0 200,0 0 

NFA képzési alaprész és 
felnőttképzési intézmények 
ellenőrzésének fedezete 

211,5 0,0 211,5 5 

SZC-k beruházási feladatainak 
rangsorolásával, 
koordinálásával kapcsolatos 
feladatok 

35,9 0,0 35,9 6 

KLIK-től átvett üres 
álláshelyek betöltésének 
fedezete 

148,3 0,0 148,3 26 

2017. évi javasolt előirányzat 1 885,4 586,4 1 299,0 155 
 



07. cím Szakképzési Centrumok 

Az SZC-k 2017. évi támogatási előirányzata 136 761,7 millió forint, tervezett bevétele 
2 410,6 millió forint, kiadási előirányzata 139 172,3 millió forint, létszámkerete 27 174 fő. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési 
feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 
120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet) 1. 
melléklete szerinti köznevelési intézmények, illetve a 4. mellékletében meghatározott, egyes 
többcélú köznevelési intézmények a KLIK fenntartásából 2015. július 1-jei hatállyal a 
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerültek. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző 
intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés 
intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet 1. és 2. 
melléklete szerinti, kiválással érintett köznevelési intézményből a szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok 
szerint 44 szakképzési centrumot alapított.  

A 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
‒ A pedagógus életpálya modell ütemezett bevezetésével összefüggésben 2 657,0 millió 

forinttal, a pedagógus életpályával összefüggő minősítés miatt 1 143,8 millió forinttal, a 
pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát segítők bértöbbletének 
fedezete érdekében 36,1 millió forinttal került megemelésre az SZC-k költségvetése. 

‒ Az alapvető feladatok ellátása és a működési kiadások fedezete érdekében − figyelembe 
véve a várható éves bevételi lemaradást is − felmérés alapján 17 753,3 millió forint 
támogatás került beépítésre az intézmények költségvetési javaslatába. A szakképzési 
centrumok központi szervezeti egységeinek létszámkerete 505 főben került 
meghatározásra, a fenti összeg fedezetet nyújt ezen létszámhoz kapcsolódó személyi és 
dologi kiadásokra is.  
 

millió forintban, egy tizedessel 

07. cím Szakképzési 
Centrumok 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 0 
Változások jogcímenként:         

2018/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján átvétel 
KLIK-től 

125 171,5 10 000,0 115 171,5 26 669 

Többlet      

Pedagógus életpálya - 
ütemezett bevezetésből adódó 
többlet  

2 657,0 0,0 2 657,0 0 

Pedagógus életpálya - 
minősítés miatti többlet 

1 143,8 0,0 1 143,8 0 

Pedagógus szakképzettséggel 
rendelkező nevelő-oktató 
munkát segítők bértöbblete 

36,1 0,0 36,1 0 

Alapvető működéshez 
szükséges többlettámogatás 

10 163,9 -7 589,4 17 753,3 505 

2017. évi javasolt előirányzat 139 172,3 2 410,6 136 761,7 27 174 



08. cím Magyar Államkincstár 

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 2017. évi tervezett költségvetési 
támogatási előirányzata 17 534,8 millió forint, tervezett bevétele 13 119,2 millió forint, azaz 
összesen 30 654,0 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodik, létszámkerete 4 401 fő.  

A Kincstár alapvető feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyar 
Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, a Szervezeti és Működési 
Szabályzata, illetve az alapító okirata határozza meg.  

A központi költségvetés pénzügyi végrehajtásának fontos szereplője a Kincstár, melynek 
működése a közpénzek hatékony, takarékos, átlátható és ellenőrzött felhasználását szolgálja. 
A Kincstár jelentős szerepet tölt be továbbá az államháztartás pénzügyi információs 
rendszerében. A Kincstár a mindenkori költségvetési törvénynek megfelelően nyilvántartja a 
költségvetési előirányzatokat, azok változásait és teljesülését, finanszírozza a jogszabályi 
előírások szerint a költségvetési szerveket. Ellátja a kiadások teljesítéséhez és a bevételek 
beszedéséhez kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási feladatokat, törvényben meghatározott kör 
részére fizetési számlát vezet. A költségvetés végrehajtásának pénzügyi lebonyolításában 
folyamatba épített kontrollokat végez, valamint egyes támogatási formákhoz kapcsolódva 
utólagos ellenőrzéseket is folytat. A Kincstár folyósítja a központi költségvetésből a 
köznevelési, szociális és gyermekjóléti, településüzemeltetési, kulturális és egyéb 
önkormányzati feladatok ellátásához szükséges támogatásokat a helyi önkormányzatok 
részére. Ellátja – az egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami köznevelési, valamint 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartókat a központi költségvetésből 
megillető – támogatások megállapításával, folyósításával, elszámolásával és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatokat. A Kincstár működteti a központosított illetményszámfejtés 
rendszerét. Állampapír-forgalmazási és ahhoz kapcsolódó számlavezetési tevékenységet 
végez. Igazoló hatósági feladatkörében közvetlen pénzügyi kapcsolattartó az Európai 
Bizottsággal (a továbbiakban: EB), elszámolási kötelezettséggel tartozik a beérkezett és 
továbbutalt európai uniós fejlesztési források felhasználásáért. Az egyes operatív programok 
tekintetében biztosítja a szükségessé váló pénzügyi korrekciók végrehajtását és elszámolását 
az EB felé, az elszámolások számszaki pontosságát és jogszabályi megfelelőségét saját 
hatáskörben végzett ellenőrzésekkel támasztja alá. Ellátja a TOP közreműködő szervezeti 
feladatait. 

A 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
‒ Az ár- és belvízvédelmi kártalanítással kapcsolatos kezelői feladatok ellátása érdekében 

került a Kincstár részére átadásra a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi 
Kártalanítási Alapból 3,5 millió forint.  

‒ A tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 
2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő egyes feladatokról szóló 
1917/2013. (XII. 11.) Korm. határozatban meghatározott, az önkormányzatok 
gazdálkodásának pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával 
összefüggésben 755,3 millió forinttal megemelésre került az intézmény kiadási-
támogatási előirányzata.  

‒ Az elmúlt időszakban a „Modern Kincstár” koncepció mentén létrehozott és fejlesztett 
rendszerek üzemeltetése és a szerteágazóbb feladatellátás érdekében 1 000,0 millió 
forinttal került megemelésre a Kincstár kiadási-támogatási előirányzata.  

‒ A Kincstár épületeiben őrzés-védelmi feladatokat ellátó szolgáltató a feladatellátáshoz 
kapcsolódó szerződést a 2016. évben felmondta. Új szolgáltató megbízására a 
Kincstárnak közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, amelynek során már az ágazatra 
kiadott Kormányrendeletben meghatározott mértékű minimális vagyonvédelmi 
szolgáltatási rezsióradíj kerül figyelembe vételre. A szolgáltatások emelt óradíjon 
történő igénybevételének forrásigénye 498,3 millió forint.  



‒ A Kincstár megnövekedett állampapír forgalmazásából származó bevételből kerülnek 
finanszírozásra az alábbi tételek:  

= A Kincstárban dolgozó középfokú végzettségűek esetében szükséges az illetmény 
kiegészítése a garantált bérminimum elérése érdekében. Ezzel összefüggésben 
53,3 millió forinttal került megemelésre a személyi juttatások, illetve a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat. 

= A 2017. évi kötelező előresorolásokkal összefüggésben 93,6 millió forint kerül 
betervezésre. 

‒ A Kincstár 2016. évi költségvetése 1 843,1 millió forinttal került megemelésre a 
KÖFOP-pal összefüggésben. A KÖFOP terhére elszámolható kiadások 3 164,1 millió 
forintot tesznek ki a 2017. évben, mely fedezetet nyújt a Kincstár igazoló hatósági és a 
TOP esetében közreműködő szervezeti feladatainak ellátására.  

 
millió forintban, egy tizedessel 

08. cím 
Magyar Államkincstár 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 26 929,0 11 651,3 15 277,7 4 147 

Változások jogcímenként:     
Ár-és belvízvédelmi 
kártalanítással kapcsolatos 
kezelői feladatok 

3,5 0,0 3,5 0 

KÖFOP korrekció -1 843,1 -1 843,1 0,0 -366 
Többlet         
1917/2013. (XII. 11.) Korm. 
határozat szerinti feladat 
ellátása 

755,3 0,0 755,3 85 

„Modern Kincstár” koncepció 
mentén létrehozott és 
fejlesztett rendszerek 
üzemeltetése 

1 000,0 0,0 1 000,0 0 

Őrző-védő szolgáltatások 
biztosítása 

498,3 0,0 498,3 0 

Garantált bérminimum 
fedezete 

53,3 53,3 0,0 0 

Fizetési fokozatban előrelépés 
fedezete 

93,6 93,6 0,0 0 

KÖFOP terhére elszámolandó 
feladatok 

3 164,1 3 164,1 0,0 535 

2017. évi javasolt előirányzat 30 654,0 13 119,2 17 534,8 4 401 



16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) 2017. évi 
tervezett kiadási előirányzata 2 142,7 millió forint, melyet 719,8 millió forint összegű 
támogatási előirányzatból és 1 422,9 millió forint bevételből tervez finanszírozni. A 
létszámkerete 185 főben került meghatározásra.  

Az EUTAF látja el 
‒ az EU − az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló  

210/2010. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott − pénzügyi alapjai tekintetében az 
ellenőrzési hatósági feladatokat,  

‒ az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kormány által meghatározott 
ellenőrzési feladatait. 

A 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
‒ A KÖFOP terhére elszámolandó feladatokkal összefüggésben az EUTAF 2016. évi 

költségvetésébe 1 218,2 millió forint került beépítésre. 2017. évben a KÖFOP-ból kerül 
finanszírozásra 1 383,1 millió forint a tervek szerint, így 164,9 millió forint bevételi 
többlet került beépítésre.  

‒ 38,8 millió forinttal került megemelésre a kiadási-bevételi előirányzat a Duna 
Transznacionális Programmal összefüggésben.  

 
millió forintban, egy tizedessel 

16. cím  
Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 1 939,0 1 219,2 719,8 174 

Változások jogcímenként:      

KÖFOP korrekció -1 218,2 -1 218,2 0,0 -93 
Többlet     
KÖFOP terhére elszámolandó 
feladatok 

1 383,1 1 383,1 0,0 104 

Duna Transznacionális 
Program terhére elszámolandó 
feladatok  

38,8 38,8 0,0 0 

2017. évi javasolt előirányzat 2 142,7 1 422,9 719,8 185 
 



 

III.2.1. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

25/02/05 Kárrendezési célelőirányzat 

A „Kárrendezési célelőirányzat” 2017. évi kiadási és támogatási előirányzata 3 780,0 millió 
forint. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 

Az előirányzat a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből 
származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, a gépjármű 
szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési 
járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet, a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény és az állami vezetői mulasztások, illetve 
az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. 
(VI. 11.) OGY határozat alapján az alábbi feladatok ellátásának fedezetéül szolgál: 
‒ a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó 

állami kötelezettségek teljesítése; 
‒ a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett 

kártérítések teljesítése; 
‒ a Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati 

kötelességük teljesítése közben okozott károk megtérítése; 
‒ azon személyek kártérítési igényeinek teljesítése, akiknek a 2006. augusztus 20-i 

budapesti tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga vagy személyhez fűződő 
joga sérelmet szenvedett. 

A Kárrendezés formája lehet kárfizetés, járadék fizetése és a kártérítés tőkésítése. 
 
Kárrendezési célelőirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 3 900,0 0,0 3 900,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(100,0 millió Ft a Nemzetgazdasági 
programokra, 20 millió Ft a 
Munkaügyi alternatív vitarendezési 
eljárások támogatására)  

-120,0 0,0 -120,0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 3 780,0 0,0 3 780,0 
 

25/02/06 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok 

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap (a továbbiakban: WMA) a 
2017. évi megszüntetésével a kiadások e fejezeti kezelésű előirányzaton kerültek 
megtervezésre. 
Az ár- és árvízből eredő belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző 
előirányzat, amelybe a Magyarország veszélyeztetett területein lakóingatlan tulajdonnal 
rendelkező természetes személyek szerződés alapján befizetést teljesíthetnek, ezáltal 
jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra.  
A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 



Az Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  
(átvétel a megszűnt WMA-tól) 

0,1 0,0 0,1 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 0,1 0,0 0,1 
 

25/02/07 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 185. 
§ (3) bekezdése alapján az NGM fejezetben forrást szükséges biztosítani a könyvvizsgálói 
közfelügyeleti rendszer megfelelő működéséhez.  

2015. szeptember 1-től a Kkt. 50. § (1) bekezdése alapján a kamarai tag könyvvizsgálók, 
könyvvizsgáló cégek minősítésének megadása tekintetében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
helyett a közfelügyeleti hatóság jár el. Emellett a 2016. évben átültetendő európai uniós 
jogszabályok is a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közfelügyeleti feladatainak csökkenését 
eredményezik. E két tényező indokolja a 2017. évi költségvetési forrás csökkentését. 

Mindezek alapján 2017. évre a fejezeti kezelésű előirányzaton 3,0 millió forint áll 
rendelkezésre. 

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 10,0 0,0 10,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(5,0 millió Ft a Munkaügyi alternatív 
vitarendezési eljárások támogatására, 
2,0 millió Ft a Nemzetközi tagdíjak, 
nemzetközi kapcsolattal összefüggő 
feladatokra)  

-7,0 0,0 -7,0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 3,0 0,0 3,0 
 

25/02/08 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 35. § (4) bekezdése alapján a 
játékkaszinók és online kaszinók játékadójának 3%-át játékosvédelmi vagy karitatív célra kell 
fordítani. Játékosvédelmi célnak minősül különösen a játékosok által ingyenesen, 0-24 óra 
között hívható telefonos ügyfélszolgálat fenntartása, a játékosok részére a szociális 



ellátórendszer keretében elérhető közösségi ellátásokról szóló figyelemfelhívó, illetve 
folyamatos tájékoztatás biztosítása, valamint a szerencsejátékkal kapcsolatos, esetleges káros 
mentális, pszichikai vagy szociális hatások megelőzése, kezelése. 

E cél megvalósítására 150,0 millió forint kerül biztosításra a 2017. évben. 

Felelős játékszervezési tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 150,0 0,0 150,0 
2017. évi javasolt előirányzat 150,0 0,0 150,0 
 

25/04/01 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 

A Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi kiadási-
támogatási előirányzata 470,6 millió forint. 

Az előirányzat hozzájárul a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvényben foglalt területfejlesztési intézményrendszer által ellátandó feladatok 
finanszírozásához, a Kormány által elfogadott nemzeti programokhoz kapcsolódó 
működtetési feladatok ellátásához, a Területfejlesztési és Területrendezési Információs 
Rendszer működtetéséhez, az előző évek hazai decentralizált területfejlesztési pályázati 
rendszere feladatainak ellátásához, továbbá az egyéb területfejlesztési, fejlesztéspolitikai 
szakmai feladatok megvalósításához is. 

 

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 470,6 0,0 470,6 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 470,6 0,0 470,6 
 

25/04/05 Pest megyei fejlesztések 

Pest megyét a Közép-Magyarország régióhoz való tartozása miatt az európai uniós fejlesztési 
források elosztása során folyamatosan hátrány éri valódi fejlettségéhez mérten. A probléma 
kezelése érdekében a Kormány a régió kettéválasztása mellett döntött. A 2021-2028 közötti 
uniós időszakban az uniós költségvetési források tervezése már az új területi felosztás mentén 
történik. Ugyanakkor a jelenlegi, 2014-2020-as költségvetési időszakban a térség 
leszakadásának megakadályozása érdekében hazai forrásból szükséges forrást biztosítani a 
legfontosabb fejlesztések megvalósítására.  



Mindezek alapján 2017. évben 16 000,0 millió forint hazai forrás kerül biztosítása Pest megye 
településeinek fejlesztése céljára.  

Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 16 000,0 0,0 16 000,0 
2017. évi javasolt előirányzat 16 000,0 0,0 16 000,0 
 

25/05/01 Gazdasági Zöldítési Rendszer 

A Gazdasági Zöldítési Rendszer 2017. évben 7 505,1 millió forint kiadási-támogatási 
előirányzattal rendelkezik. Az előirányzaton történik az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszer 
kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevétel költségvetési törvényben 
meghatározott hányadának felhasználása. 

A fejezeti kezelésű előirányzatból kerül finanszírozásra a kibocsátás-csökkentést és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés, valamint demonstrációs 
projektek, a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztése, az alacsony 
kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzése, így 
különösen az elektromos autózás alapinfrastruktúrájának kialakítása, töltőállomások kiépítése, 
a Jedlik Ányos Tervben megfogalmazott cselekvési terv alapján történő projektek 
megvalósítása. 

A 2017. évben az előirányzat felhasználási céljának fókuszpontja a Jedlik Cselekvési Terv 
végrehajtása, a 2017. évben várhatóan az elektromos töltőinfrastruktúra további kialakítása, az 
ország elektromos autóval való átjárhatóságának és az alapvető töltőinfrastruktúra 
kiépítésének érdekében. 

Szintén szükséges és megjelölt cél az elektromos mobilitás terjedését szolgáló 
mintaprojektek, kutatás-fejlesztési projektek indítása az energiahatékonyság növelése és az 
emisszió csökkentés érdekében. 

Gazdasági Zöldítési Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

     millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 5 540,7 0,0 5 540,7 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 1964,4 0,0 1964,4 
2017. évi javasolt előirányzat 7 505,1 0,0 7 505,1 
 



25/05/03 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2017. évben 151,0 millió forint kerül biztosításra. 

Az előirányzat az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták 
rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 
2013. évi XXXIV. törvény, valamint a végrehajtására vonatkozó, a Teljesítésigazolási 
Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 
szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) működtetésére nyújt 
forrást.  

Az építőipari lánctartozások felszámolását folyamatosan, hatékonyan segíti a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) mellett független szervezetként 
működő TSZSZ. A TSZSZ legfőbb feladata az építészeti-műszaki tervezési, építési, 
kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő szakértői vélemény adása: 
‒ ha a teljesítésigazolás kiadása nem történik meg; 
‒ ha a teljesítésigazolás kiadása vitás; 
‒ ha a teljesítésigazolás kiadásra kerül, de a kifizetés nem történik meg. 

TSZSZ működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 151,0 0,0 151,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 151,0 0,0 151,0 
 

25/05/04 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján  

A fejezeti kezelésű előirányzat javára 2017. évben 4,2 millió forint kerül biztosításra. Az 
előirányzat célja a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó honvédelmi és honvédelmi 
felkészítési ágazati feladatok végrehajtásának finanszírozása, a rögzített hadiipari kapacitások 
fenntartása kiadásainak a biztosítása.  

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 21. § (1) bekezdése 
alapján a Kormány Magyarország védelmi felkészültségének a biztosítása céljából 
meghatározza az ország védelmi célú tartalékait, hadiipari kapacitásait. A Hvt. szerint a 
miniszter a hatáskörébe tartozó költségvetés keretében elkülönítetten tervezi a honvédelmi 
feladatok végrehajtásának költségeit.  



Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 4,2 0,0 4,2 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 4,2 0,0 4,2 
 

25/05/05 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 33. § (3) bekezdése szerint az 
állam a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT) részére hozzájárulást biztosít 
nemzetközi és európai szabványügyi szervezetekben való képviselethez, illetve az ezekből 
eredő feladatok ellátásához.  

Folyamatban van a nemzeti szabványosítás rendszerének átalakítása, amely egy komplexebb 
szemléletű szabványfelhasználásra törekszik. A szabványok mellett megnövekszik a nemzeti 
mellékletek és műszaki előírások szerepe, ezáltal a hazai vállalkozások versenyképessége. A 
cél, hogy az ipar műszaki fejlettségi szintje emelkedjen, egységesebb legyen országos szinten.  

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2017. évben a fenti célokra 69,8 millió forint kerül 
biztosításra.  

Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 69,8 0,0 69,8 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 69,8 0,0 69,8 
 

25/05/06 MKIK támogatása 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: kamarai törvény)  
8/B. §-a alapján az üzleti forgalom biztonságának, valamint a gazdaság fejlesztésének 
előmozdítása érdekében, az országos kamarának a kamarai nyilvántartás részeként – a 
gazdálkodó szervezetek iránti bizalom megítélését elősegítő és gazdasági tevékenységüket 
jellemző, nyilvánosan elérhető és közhiteles nyilvántartásból származó nyilvános 
információkat tartalmazó – adatbázist szükséges működtetni.  

A kamarai törvény 45. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, az adatbázis 
működtetéséhez a gazdaságpolitikáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium 
költségvetési fejezete terhére költségvetési támogatást nyújt. 



E cél megvalósítása érdekében a fejezeti kezelésű előirányzaton 2017. évben 50,0 millió 
forint kerül biztosításra az MKIK részére. 

MKIK támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 50,0 0,0 50,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 50,0 0,0 50,0 
 

 

25/05/07 Nagyvállalati beruházási támogatások  

A Kormány, illetve az NGM gazdaságpolitikai célkitűzéseinek meghatározó eleme az 
újraiparosítás, az iparfejlesztés. Ennek megvalósítása érdekében kiemelten fontos azon 
tőkehiányos nagyvállalatok beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak 
hozzá a gazdaság – ezen belül a feldolgozóipar – növekedéséhez és a foglalkoztatás 
bővüléséhez, ugyanakkor ezen kapacitásbővítő fejlesztéseik tekintetében nem jelentenek 
célcsoportot az uniós forrásból kiírt pályázatoknak. 

E célok elérésének elősegítése érdekében a fejezeti kezelésű előirányzatra 2017. évben 
15 000,0 millió forint költségvetési támogatás kerül biztosításra.  

A megvalósuló beruházás a többlettermelésen és a többletfoglalkoztatáson keresztül pozitív 
hatást gyakorolhat a költségvetési bevételekre is.  

Nagyvállalati beruházási támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 15 000,0 0,0 15 000,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 15 000,0 0,0 15 000,0 
 

25/05/08 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai 

A Kormány által elfogadott hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi Terv fő célkitűzése, hogy 
2020-ra a hazai ipar GDP részaránya elérje a 30%-ot.  

Az Irinyi Terv megvalósítása érdekében elengedhetetlen azon tőkehiányos, az Irinyi Terv által 
kiemelt ágazatként azonosított ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak 
támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a feldolgozóipar növekedéséhez. Az 
Irinyi Terv olyan módszertan alapján határozta meg a kiemelt ágazatok körét, mely 
figyelembe veszi a globális fejlesztési trendeket, a regionális versenytársak és exportpartnerek 



iparfejlesztési terveit, az erőforrásokat, az alacsony delokalizációs kockázatot, továbbá azt is, 
hogy mely ágazatok fejlesztése járulhat hozzá legnagyobb mértékben a többi ágazat 
fejlődéséhez, illetve a GDP növekedés szempontjából melyeknek lehet a legnagyobb 
multiplikátor hatása. 

A fentiek alapján kiemelt ágazatok: 
‒ Járműgyártás: személygépjármű-, autóbusz-, kötöttpályás járműgyártás; 
‒ Specializált gép- és járműgyártás: elektromos járműalkatrész-gyártás, 3D-nyomtatás, új 

CAD/CAM-megoldások, nanotechnológia, új anyagok kifejlesztése; 
‒ „Egészséggazdaság”: gyógyszeripar, orvosi berendezés és eszközgyártás, 

gyógynövényipar, nanotechnológia, bionika, medical IT-technológia; 
‒ Élelmiszeripar: magas hozzáadott értékű élelmiszertermelés; 
‒ „Zöldgazdaság”-fejlesztés: megújuló energiák terjedését elősegítő hálózatok, 

tárolókapacitás fejlesztése, „intelligens” hálózatok kialakítása, „okos” közvilágításhoz, 
„okos méréshez” kapcsolódó gyártás kialakítása, biomassza felhasználásának, 
hulladékipar fejlesztése; 

‒ Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) szektor: ipar digitalizálása, M2M, 
IoT rendszerek, big data rendszerfejlesztések; 

‒ Védelmi ipar: egyéni védőfelszerelések, fegyver, könnyű harci járműgyártás. 

A támogatás révén a feldolgozóipar részaránya a GDP-n belül várhatóan az Irinyi Tervben 
meghatározott célkitűzéseknek megfelelően növekedne. 2017. évben e célra biztosított 
költségvetési támogatás összege 3 000,0 millió forint. 

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 3 000,0 0,0 3 000,0 
2017. évi javasolt előirányzat 3 000,0 0,0 3 000,0 
 

25/05/09 Jedlik Terv 

Az Európai Parlament és Tanács a 2014/94/EU számú irányelvében előírta, hogy minden 
tagország készítsen koncepciót az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről. 
Ennek megfelelően a Kormány elfogadta a Jedlik Ányos Tervet, és az abban foglaltak elérését 
célzó Jedlik Cselekvési Tervet, mely tartalmazza azon lehetséges ösztönzőket, melyek az 
elektromobilitás terjedését szolgálhatják.  

Az előirányzat az Európai Unióban is elterjedt ártámogatási rendszer fedezetéül szolgál, 
mérsékelve ezzel a hagyományos meghajtású járművek és a tisztán elektromos járművek 
közötti árkülönbséget.  

A Jedlik Ányos Tervben foglalt célok 2017. évi ütemének megvalósítására 3 000,0 millió 
forint került biztosításra. 



Jedlik Terv fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 3 000,0 0,0 3 000,0 
2017. évi javasolt előirányzat 3 000,0 0,0 3 000,0 
 

25/05/10 Intézményi kezességi díjtámogatások 

Az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 1 403,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata  
1 403,6 millió forint. 

Az előirányzat a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről szóló 1310/2013. (VI. 7.) Korm. 
határozattal kihirdetett – a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz 
kapcsolódó – kezességi díjtámogatások forrását biztosítja. A kezességi díjtámogatások révén 
a hazai kis- és középvállalkozások olcsóbban juthatnak hitelforrásokhoz. 

Az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(NFM fejezettől) 

1 403,6 0,0 1 403,6 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 1 403,6 0,0 1 403,6 
 



  

25/07/01 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése  

A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi kiadási és 
támogatási előirányzata 30,0 millió forint.  

Az előirányzat az NGM számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági 
ítéletben, végzésben vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott összegek, 
illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek (különösen ügyvédi-, bírósági díjak) 
megtérítésére nyújt fedezetet. 

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 30,0 0,0 30,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 30,0 0,0 30,0 
 

25/07/02 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 

A Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat javára 2017. évben 581,0 millió forint kerül biztosításra, mely az NGM 
feladatkörébe tartozó, nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódó 
tagdíjfizetési, valamint hozzájárulási kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást. Ezen az 
előirányzaton kerül biztosításra az egyes tagszervezetek nemzetközi szervezetekben betöltött 
tagságának támogatásai is. 

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 551,5 0,0 551,5 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(NFM fejezethez) 

-43,5 0,0 -43,5 
 

Fejezeten belüli átcsoportosítás (a 
mínusz lábnál indokolva a forrás 
helye)  

73,0 0,0 73,0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 581,0 0,0 581,0 
 



25/07/04 Nemzetgazdasági programok 

A „Nemzetgazdasági programok” fejezeti kezelésű előirányzaton a 2017. évben 881,7 millió 
forint áll rendelkezésre. Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok 
ellátásához, szakmai programok támogatásához használható fel, így különösen:  

‒ a 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon történő magyar részvétel finanszírozására. A 
szakkiállításon a rendezvény fő témáihoz (CO2 csökkentés, energiahatékonyság, 
energiát mindenkinek) kapcsolódó magyar energetikai/technológiai/ipari fejlesztések, 
innovatív megoldások kerülnek bemutatásra, elősegítve a magyar termékek és 
szolgáltatások számára való piacteremtést, valamint innováció orientált 
együttműködések kialakítását;  

‒ belgazdasági szakágazati feladatok, programok megvalósításához; 
‒ egyéb gazdaságpolitikai szakmai célok és feladatok támogatásához. 

Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 31,7 0,0 31,7 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás (a 
mínusz lábnál indokolva a forrás 
helye) 

100,0 0,0 100,0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 750,0 0,0 750,0 
2017. évi javasolt előirányzat 881,7 0,0 881,7 
 

25/07/07 Fejezeti általános tartalék  

A 2017. évben a Fejezeti általános tartalékon 200,3 millió forint kerül biztosításra, mely az év 
közben előre nem látható kiadásokra nyújt fedezetet. 

Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 300,0 0,0 300,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás (71,0 
millió Ft a Nemzetközi tagdíjak, 
nemzetközi kapcsolattal összefüggő 
feladatokra, 22,0 millió Ft az NGM 
igazgatására, 6,7 millió Ft a 
Pénztárgépek cseréjének és 
átalakításának támogatására)  

-99,7 0,0 -99,7 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 200,3 0,0 200,3 
 



25/08 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 

Az előirányzat terhére az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező 
pénztárgépek beszerzéséhez nyújtható támogatás. A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel 
való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online 
kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi 
cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi 
ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet meghatározta az online 
kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységekkel rendelkező pénztárgépek beszerzéséhez 
nyújtandó támogatás mértékét, a jogosultak körét és az eljárás rendjét. 

A támogatásra jogosultak pénztárgépenként 50,0 ezer forint támogatást igényelhetnek a 
Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. A 2017. évben az online pénztárgép használatára 
kötelezettek körének várható kiterjesztésével összefüggő támogatások fedezeteként 500,0 
millió forint kerül biztosításra. 

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás (részint 
a mínusz lábnál indokolva a forrás 
helye, továbbá a Szervezetátalakítási 
alap előirányzat megszüntetésével 
493,3 millió Ft került 
átcsoportosításra) 

500,0 0,0 500,0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 500,0 0,0 500,0 
 

25/09/01 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzaton 2017. évben 272,3 millió forint kerül biztosításra. A fejezeti kezelésű 
előirányzat az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OFA) 
2017. évi közhasznú tevékenységének végrehajtásához szükséges működési költségek 
fedezetére biztosít forrást, tekintettel arra, hogy a nonprofit szervezet az állam 100%-os 
tulajdonában álló társaság.  

Az OFA működése elősegíti a munkavállalók foglalkoztatását, munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetben lévők foglalkoztatását, képzések szervezését, szakmai rendezvények megtartását, 
kiadványok és szakmódszertanok kiadását. 

Az OFA legfőbb projektjei: 

‒ Vállalkozz Itthon Fiatal program; 
‒ Hivatásos Gépjárművezető Képzés program; 
‒ Munkaerőpiaci Változások Segítése – foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása; 
‒ „Azonnal cselekszünk” program; 
‒ „Gyere haza fiatal” program; 
‒ Gyere haza vállalkozni fiatal program; 



‒ GINOP Társadalmi vállalkozások ösztönzése; 
‒ „Mobil-Társ” program; 
‒ Komplex szolgáltatási csomag a vállalatok speciális állásigényének kielégítése 

program; 
‒  „Újrakezdés” Dunaferr program. 
 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 272,3 0,0 272,3 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 272,3 0,0 272,3 
 

25/09/02 Munkaügyi alternatív vitarendezési eljárások támogatása 

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, 
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 
rendelet 4. § (2) e) pontja rögzíti, hogy a nemzetgazdasági miniszter a munkaügyi kapcsolatok 
feladatkörében működteti a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatot. A szolgálat 
segíti a munkáltatók, munkáltatói érdekképviseletek és a munkavállalói érdekképviseletek, 
illetve az üzemi tanács közötti kollektív munkaügyi viták rendezését hatékony alternatív 
vitarendezési mechanizmusokkal. 

A GINOP projekt keretében az ország hat kevésbé fejlett régiójában uniós forrás biztosítja a 
szolgálat működését, azonban a szolgáltatásokat országosan egységesen szükséges 
fenntartani, melynek következtében a központi, illetve a Közép-Magyarország régióban hazai 
forrás biztosításával szükségszerű kiépíteni és működtetni az egyeztetési, békéltetési, 
közvetítői, tanácsadási és döntőbírói szolgáltató tevékenységet.  

E feladat megvalósítására 2017. évben 25,0 millió forint kerül biztosításra ezen a fejezeti 
kezelésű előirányzaton. 



Munkaügyi alternatív vitarendezési eljárások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás (a 
mínusz lábnál indokolva a forrás 
helye) 

25,0 0,0 25,0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 25,0 0,0 25,0 
 

25/09/03 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 
alapján az iskolai rendszerű szakképzés felnőttoktatás keretében is folyhat. A felnőttoktatás 
keretében folyó szakképzés a résztvevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi 
életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési formától függően a 
nappali, az esti, a levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos 
munkarendjében folyhat. 
Magyarországon az első és második, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam 
– az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül, a szakképzési törvényben meghatározott 
feltételekkel – ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára. A tanuló attól az 
évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését 
megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag 
felnőttoktatásban kezdhet.  
A második szakképesítés a 2015/2016-os tanévtől vált ingyenessé. E többlet költség 
biztosítására 2017. évben 6 000,0 millió forint került elkülönítésre. Tekintettel, arra, hogy ez 
az összeg a beiratkozott tanulók számától jelentősen függ, ezért az előirányzat teljesülése a 
Kormány jóváhagyásával módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 
 
Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként: 0,0 0,0 0,0 
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 6 000,0 0,0 6 000,0 
2017. évi javasolt előirányzat 6 000,0 0,0 6 000,0 
 

 

 

 



25/10 Fejezeti stabilitási tartalék 

Az NGM fejezeten belül a 2017. évben 641,5 millió forint stabilitási tartalék került 
meghatározásra, melynek felhasználása a 2017. évben a költségvetési folyamatok 
figyelembevételével történik. 

A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (5) és (6) bekezdése 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. 

Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 641,5 0,0 641,5 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 641,5 0,0 641,5 
 

25/20/02/01 Duna Transznacionális Program 

Az Európai Területi Együttműködési (a továbbiakban: ETE) programok célkitűzése keretében 
a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési 
programokat dolgoznak ki. 
A Duna Transznacionális Program tizennégy ország (Ausztria, Csehország, Szlovákia, 
Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, 
Moldávia, Szerbia, Montenegró, valamint nem teljes területtel Németország és Ukrajna) 
területére terjed ki. A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség 
együttműködési projektek kidolgozására:  
‒ Innovatív és társadalmilag felelős Duna Régió: az innovációhoz szükséges 

keretfeltételek javítása; az üzleti és társadalmi innovációs készségek fejlesztése; 
‒ A környezetért és a kultúráért felelős Duna Régió: transznacionális vízgazdálkodás 

erősítése és árvíz kockázatok megelőzése; a természeti és kulturális örökség, valamint 
az erőforrások fenntartható használatának elősegítése; ökológiai folyosók 
helyreállításának és menedzsmentjének támogatása; katasztrófakockázatok kezelésére 
történő jobb felkészülés;  

‒ Jobban összekapcsolt és energiatudatos Duna Régió: környezetbarát és biztonságos 
közlekedési rendszerek, valamint a városi és vidéki területek kiegyensúlyozott 
elérhetőségének támogatása; az energiabiztonság és energiahatékonyság javítása; 

‒ Jól kormányzott Duna Régió: intézményi kapacitások erősítése a társadalmi kihívások 
kezelése érdekében; a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség végrehajtásának, 
irányításának támogatása. 

 
Magyarország a Duna Transznacionális Program keretében otthont ad a program 
intézményrendszerének is, ellátja az irányító hatósági, közös titkársági, ellenőrzési hatósági 
feladatokat, melynek működése érdekében e fejezeti kezelésű előirányzaton kerülnek 
biztosításra a hozzájuk kapcsolódó kiadások. A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet nyújt 



továbbá a program nemzeti hozzájárulásának költségeihez, a közreműködői és a kapcsolódó 
monitoring és információs rendszerrel összefüggő feladatokhoz, program keretében kiírt két 
pályázathoz kapcsolódóan a hazai társfinanszírozáshoz és az európai uniós hozzájárulás 30%-
os összegű megelőlegezéséhez.  
A fejezeti kezelésű előirányzaton összesen 2017. évben 2 777,4 millió forint kiadási 
előirányzat kerül biztosításra. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az 
előirányzattól. 
 
Duna Transznacionális Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 669,7 309,9 359,8 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 2 107,7 224,1 
 

1883,6 

2017. évi javasolt előirányzat 2 777,4 534,0 2 243,4 
 

25/20/02/02 Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program  

Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. 

Az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program kilenc ország 
(Lengyelország, Németország nem teljes területével, Ausztria, Csehország, Szlovákia, 
Magyarország, Szlovénia, Olaszország nem teljes területével, Horvátország) részvételével 
valósul meg. 
A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség együttműködési projektek 
kidolgozására:  
‒ Innovációs együttműködés Közép-Európa versenyképesebbé tételében: vállalkozói 

kompetenciák és készségek javítása, az innovációs rendszerek szereplői közötti 
fenntartható kapcsolatok javítása; 

‒ Együttműködés az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közép-európai stratégiák 
kidolgozása érdekében: energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások 
használatát támogató stratégiák, megoldások kidolgozása; területi alapú, alacsony 
széndioxid-kibocsátású energiatervezési stratégiák támogatása; mobilitás tervezési 
kapacitások fejlesztése a funkcionális városi területeken az alacsonyabb szén-dioxid 
kibocsátás érdekében; 

‒ Együttműködés a természeti és kulturális erőforrások terén a közép-európai fenntartható 
növekedés érdekében: kapacitások javítása a természeti örökség és erőforrások védelme 
és fenntartható használata, valamint a kulturális erőforrások és örökség fenntartható 
használata érdekében; funkcionális városi területek környezetgazdálkodásának 
fejlesztése; 

‒ Együttműködés a közlekedésben Közép-Európa jobb csatlakozásai érdekében: 
regionális személyszállítási és áruszállítási rendszerek tervezése és koordinációjának 
javítása a nemzeti és európai közlekedési hálózatokhoz való jobb csatlakozás, valamint 
a multimodális környezetbarát fuvarozási megoldások bővítése érdekében. 
 



A fejezeti kezelésű előirányzatból kerül finanszírozásra a nemzeti hozzájárulásnak, a 
közreműködői feladatoknak, a program keretében meghirdetett második pályázaton nyertes 
magyar projektpartnerek hazai társfinanszírozásának, az európai uniós hozzájárulás 30%-os 
összegű megelőlegezésének a biztosítása, melyre a 2017. évben 531,3 millió forint áll 
rendelkezésre. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 

Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 191,1 0,0 191,1 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 340,2 0,0 340,2 
2017. évi javasolt előirányzat 531,3 0,0 531,3 
 

25/20/02/03 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 

Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. 
Az INTERREG EUROPE Programban valamennyi EU tagország, illetve Norvégia és Svájc is 
részt vesz. 
A program általános célnak tekinti a résztvevő országok és régiók regionális politikai 
hatékonyságának javítását, a regionális politikák végrehajtásában érdekelt partnerek közötti 
tudás- és tapasztalatcsere elősegítését is. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő 
országok intézményei tapasztalatcserét és hálózatfejlesztési projekteket valósítsanak meg. 
A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség együttműködési projektek 
kidolgozására: 
‒ Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció előmozdítása: a kutatási és innovációs 

struktúrák és kapacitások fejlesztése, különösen az intelligens szakosodási stratégiák 
keretében; a regionális innovációs láncban található szereplők innovációs 
teljesítményének javítása az „intelligens specializáció” és az innovációs lehetőségek 
területén;  

‒ KKV-k versenyképességének fokozása: a kis- és középvállalkozások növekedési és 
innovációs kapacitásainak fejlesztése; 

‒ Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása: az 
alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása, 
különösen az intelligens szakosodási stratégiák keretében; 

‒ Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság: a természeti és kulturális örökség védelme 
és fejlesztése; az erőforrás-hatékonyság növelése, a zöld növekedés és az ökoinnováció 
elősegítése. 

 
A fejezeti kezelésű előirányzat a 2017. évben fedezetet nyújt a nemzeti hozzájárulásra, a 
közreműködői feladatokra, a magyar projektpartnerek hazai társfinanszírozására, az európai 
uniós források megelőlegezésére, melyre 479,0 millió forint került biztosításra. Az előirányzat 
teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 
 
 



INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 98,6 0,0 98,6 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 380,4 0,0 380,4 
2017. évi javasolt előirányzat 479,0 0,0 479,0 
 

25/20/02/04 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 

Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. 

Az INTERACT III Program a hatékony irányításról és végrehajtásról szól. Célja, hogy 
elősegítse az ETE programok minél eredményesebb végrehajtását a résztvevők tapasztalatai 
révén, támogatja az ETE technikai segítségnyújtás (a továbbiakban: TA) tevékenységeit.  

A Programban valamennyi EU tagország, illetve Norvégia és Svájc is részt vesz. A fejezeti 
kezelésű előirányzatra a Programhoz kapcsolódó nemzeti hozzájárulás kerül biztosításra 
2017. évben, 11,3 millió forint összegben. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is 
eltérhet az előirányzattól. 

INTERACT III Interregionális Együttműködési Program fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 11,3 0,0 11,3 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 11,3 0,0 11,3 
 



III. 2.2. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 
 
1. alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

 
1. jogcímcsoport Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 
 
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény előírásai 
alapján a kibocsátási jogosultságok az állam tulajdonában lévő forgalomképes vagyoni értékű 
jognak minősülnek. A kibocsátási jogosultságokat illetően a tulajdonosi joggyakorlói 
feladatokat az államháztartásért felelős nemzetgazdasági miniszter látja el az 
energiapolitikáért felelős nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben. Erre, valamint 
az államháztartási számviteli előírásokra tekintettel 2017. évtől az egyes kibocsátási 
jogosultságok értékesítéséből származó bevételek e fejezet tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételei között kerülnek elszámolásra. 
Az állami tulajdonban lévő európai uniós CO2 kibocsátási, valamint légiközlekedési 
kibocsátási egységeket a nemzetgazdasági miniszter értékesíti árverés útján. Az árverés 
lebonyolítását a tagállamok által kiválasztott közös aukciós platform, a lipcsei székhelyű 
European Energy Exchage végzi. A 2017. évre tervezett bevétel 14,7 millió egyéb kvóta 
értékesítéséből származóan 29 835,7 millió forint, illetve 47 ezer légiközlekedési kvóta 
eladásából eredően 92,4 millió forint. A 2016. évi bevételhez viszonyítva a 2017. évi 
előirányzat jelentős mértékben, 35,5%-kal emelkedik, amely egyrészt az értékesíthető 
kvótamennyiség növekedésével, másrészt a tervezett magasabb kvótaegységárral és átváltási 
árfolyammal magyarázható. 

 
2. jogcímcsoport Szerencsejáték koncessziós díj 
 
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 
rendelkezései alapján a szerencsejáték szervezése és működtetése, mint állami tulajdonban 
lévő vagyonelem koncesszióba adása kapcsán a tulajdonosi joggyakorlói feladatokat az 
államháztartásért felelős miniszter látja el. Erre, valamint az államháztartási számviteli 
előírásokra tekintettel 2017. évtől a szerencsejáték koncessziókból származó díjbevételek e 
fejezet tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételei között kerülnek elszámolásra. 
A szerencsejáték koncessziós díjbevételek tervezett összege 4 384 millió forintot tesz ki, 
amely 3,5%-kal haladja meg a 2016. évi bevételi előirányzatot. A díjbevétel összege a 2016. 
évi 8 helyett immár 9 darab II. kategóriájú, hagyományos játékkaszinó teljes évre vonatkozó 
fizetési kötelezettségén alapul. Az Szjtv. alapján – a tervezett gazdasági környezetet is 
figyelembe véve – az éves koncessziós díj jogszabályi minimumát a központi költségvetési 
törvény határozza meg. A 2017. évi koncessziós díjminimum a 2016. évi koncessziós 
díjminimum és a 2017. évre tervezett fogyasztói árindex figyelembevételével került 
megállapításra. 



 

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

Magyar Államkincstár 

A Kincstár esetében több év előirányzatait terhelő fejlesztésként jelenik meg a Kincstári 
Számlavezető Rendszer (KSZR) kialakítása. A rendszer bevezetése nyomán egy olyan, a 
XXI. századi kívánalmaknak megfelelő modern számlavezető rendszer kezdi meg működését, 
amely a jelenlegi elavult rendszernél jelentősen több számla egyidejű kezelésére lesz képes, 
egy sokkal magasabb szolgáltatási színvonal nyújtása mellett.  

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

KEF Irányító és Logisztikai Központ kialakításának forrásigénye 500,0 millió forint. A KEF 
ellátási feladatait professzionális szinten csak központosított raktározással lehet megoldani. 
Így legfőbb cél a KEF számára egy olyan központi bázis kialakítása, ahol az irodai munkát 
végző közalkalmazottak és a jelenleg elkülönülő raktárak helyileg egy telephelyre kerülnek, 
mellyel a munkafolyamatok optimalizálhatóak. Ennek érdekében közbeszerzési eljárás 
kezdeményezésére került sor, a meglévő épület átalakítására és egy új raktár és irodaépület 
kivitelezésére. A tervek szerint az irodaépülettel, a felszíni és felszín alatti gépkocsi parkoló 
építési munkálataival kapcsolatos beruházás 2017. december 31-ig elkészül. A fenti költségen 
felül 2018. évben fognak jelentkezni a mozgássérült felvonó, a területrendezés és a parkosítási 
feladatok költségei. 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 

A Kormány, illetve az NGM gazdaságpolitikai célkitűzéseinek meghatározó eleme az 
újraiparosítás, az iparfejlesztés. Ennek megvalósítása érdekében a 2015. évtől az éves 
költségvetési törvény forrást biztosít a nagyvállalatok beruházásainak támogatására, így a 
2017. évben is e célra az NGM fejezetben 15 000,0 millió forint áll rendelkezésre. E 
támogatások jelentős mértékben járulnak hozzá a gazdaság – ezen belül a feldolgozóipar – 
növekedéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez, a nagyvállalkozások versenyképessége 
javulhat, kül- és belpiaci pozíciójuk megerősödhet. A 2017. évben – a támogatás terhére – 
megvalósuló beruházások, fejlesztések azok jellegéből adódóan több év előirányzatait 
terhelhetik. A megvalósuló beruházások a többlettermelésen és a többletfoglalkoztatáson 
keresztül kedvező hatást gyakorolhatnak a költségvetési bevételekre is.  

Az Irinyi Terv fő célkitűzése, hogy 2020-ra a hazai ipar GDP részaránya elérje a 30%-ot. 
Ennek megvalósítása érdekében elengedhetetlen az Irinyi Terv által kiemelt ágazatként 
azonosított ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, 
melyre a 2017. évben 3 000,0 millió forint kerül biztosításra. A 2017. évben – a támogatás 
terhére – megvalósuló beruházások a 2018. év előirányzatát is terhelhetik. 

 



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

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 

A 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus végrehajtásában résztvevő munkatársak személyi 
juttatásainak fedezete a KÖFOP-ból biztosított. A feladat ellátásához szükséges létszám és 
személyi juttatások tervezése a Miniszterelnökség iránymutatása alapján történt. A 2017. évre 
tervezett bevétel 6 290,0 millió forint. 

A Duna IH Közös Titkárság kiadásainak fedezete európai uniós forrásból kerül biztosításra. A 
projekt teljes mértékben utófinanszírozású, előleg igénylésére nincs lehetőség. Az 
elszámolások benyújtása féléves ciklusokban történik, ezért szükséges, hogy az intézmény a 
kiadásokat saját forrásból előfinanszírozza. Az előfinanszírozáshoz szükséges hazai forrás 
biztosítása fejezeti kezelésű előirányzatból történik, mely az intézménynél saját bevételként 
jelentkezik.  

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

Az MKEH 2017. évben két európai uniós kutatási programban, az European Metrology 
Research Programme-ban (a továbbiakban: EMRP), illetve az European Metrology 
Programme for Innovation and Research-ben (a továbbiakban: EMPIR) vesz részt.  
‒ Az MKEH 2017. évben csatlakozott az EMRP-hez, amely egy közös kezdeményezés 22 

nemzeti metrológiai intézet együttműködésével. A program célja, hogy az egymástól 
független nemzeti kutatási programok közötti kapcsolatot kialakítsa, és a határokon 
átívelő közös kutatási és finanszírozási stratégiák létrehozását elősegítse, amely 
hozzájárul a metrológiai kutatási rendszer előtt álló kihívások kezeléséhez.  A program 
keretében új metrológiai megoldásokat, új mérési technológiákat dolgoznak ki, amely 
fejlesztéseket a résztvevő tagállamok körmérésekkel tesztelnek. A kutatási 
eredményeket a résztvevő tagállamok ellenőrzik, majd a projekt lezárását követően 
publikálják. A jelenleg futó projektek közül 2017. évben egy projekt fog lezárulni. 

‒ Az EMPIR az EMRP projektek folytatásaként funkcionál, mely programhoz az MKEH 
2013. évben csatlakozott. Jelenleg egy futó projekt van, melynek záró dátuma 2018. 
május 31. 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

Az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának 
módjáról szóló 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján a KEF ellátotti köre 2014. 
január 1-jétől szignifikánsan megnőtt, összesen 1 766 fő bútor és irodaszer ellátását, közel 
16 000 m2 terület bérlését és üzemeltetését, továbbá jelentős számú gépjármű üzemeltetését 
kellett ettől az időponttól biztosítani. A KEF a 2014-2020 programozási időszakban a KÖFOP 
pályázati forrásából látja el a Kormányhatározatban nevesített intézményrendszert. A projekt 
közvetlen célja, hogy a pályázat keretében az operatív programokat végrehajtó irányító 
hatóságok és a központi koordináció feladatellátásához szükséges irodai ellátás biztosítva 
legyen.  

Magyar Államkincstár 

A KÖFOP terhére kerülnek az alábbi projektek finanszírozásra:  
‒ A Kincstár a TOP esetében a 2014-2020-as programozási időszakban közreműködő 

szervezeti feladatokat lát el a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 
5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) rendelkezései 
alapján. Ezen feladatellátás keretei között a cél egy olyan szervezeti rendszer kiépítése, 
amely biztosítja, hogy a települési és területi önkormányzatok esetében a TOP keretei 
között megpályázott források hatékonyan és szabályszerűen kerüljenek felhasználásra. 



‒ A 2007-2013-as pénzügyi időszak forrásaiból finanszírozott projektekhez hasonlóan a 
2014-2020-as időszakban finanszírozott projektek esetében is a Kincstár látja el az 
igazoló hatósági feladatokat. Emellett az európai uniós támogatások lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokhoz kötődő számviteli nyilvántartási kötelezettség teljes körűen, 
valamennyi operatív program tekintetében a Kincstár feladata. 

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

2017. évben az alábbi programokhoz kapcsolódó ellenőrzési, tervezési, beszámolási, illetve 
zárónyilatkozat kiadási feladatokat finanszíroz európai uniós és egyéb nemzetközi forrás: 
‒ A strukturális alapok által támogatott operatív programok és az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alap projektek támogatásai felhasználásának ellenőrzési hatósági feladatai a 
2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján, továbbá az 
audit hatósági feladatok a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint. 

‒ A tanúsító szervi feladatok az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
származó támogatások vonatkozásában a 2014-2020 közötti programozási időszakban. 

‒ Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a 
területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások közös 
ellenőrzési hatósági feladatai. 

‒ A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 
26.) Korm. rendelet alapján a Svájci–Magyar Együttműködési Program ellenőrzési 
feladatai. 

‒ A Norvég Alap ellenőrzési hatósági feladatainak ellátása.  
‒ A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében az 

Ellenőrzési Hatóság feladatainak ellátása. 

Területfejlesztési ágazat 

A Duna Trasznacionális Program, Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális 
együttműködési program, az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 
és az INTERACT III Interregionális Együttműködési Program fejezeti kezelésű előirányzatok 
az ETE programok közé tartoznak, melyek megvalósulása során európai uniós forrás kerül 
felhasználásra.  

Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés 2007. évtől európai területi együttműködésként 
az EU strukturális és kohéziós politika fő célkitűzésévé vált, melynek keretében határon 
átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programok valósulnak meg az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint egyes esetekben az Előcsatlakozás Eszköz, 
valamint az Európai Szomszédsági Eszköz támogatásával. Az európai területi együttműködés 
keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, illetve -
megőrzéshez, segítik új vállalkozások létrejöttét, hozzájárulnak a határtérség 
infrastruktúrájának fejlesztéséhez. Mindezeken felül az együttműködések az emberek közötti 
bizalom növekedését, valamint a határokon átnyúló közös identitás kialakítását is elősegítik.  




