
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

  



 



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

A közlekedés fejlesztése a Kormány célrendszerében folyamatosan kiemelt szerepet játszik. 
Általános közlekedéspolitikai célkitűzés, hogy a közlekedési infrastruktúra minél hatékonyabban 
járuljon hozzá a gazdasági fellendüléshez és a lakosság jó közérzetéhez.  

Kiemelt cél az országhatárok és a megyei jogú városok elérhetőségének javítása, bekötésük a 
gyorsforgalmi hálózatba. E cél megvalósítását az európai uniós források mellett már jelentős hazai 
költségvetési források is segítik. Az új fejlesztések mellett fontos a már meglévő hálózat 
működésének fenntartása is. 

A korábban a BKV által üzemeltetett budapesti HÉV vonalak és az agglomerációs közlekedést 
ellátó autóbuszjáratok fővárostól történő átvétele következtében a korábbi helyi közlekedés állami 
megrendelői körbe kerül, amelyhez az állam mind a vasúti, mind az autóbuszos közlekedésben a 
költségtérítést biztosítja. 

Kiemelt cél a TEN-T hálózat fejlesztését szolgáló vasúti, vízi és közúti közlekedési beruházások 
megvalósítása, melynek érdekében a költségvetés kiemelten kezeli az ún. CEF (Connecting Europe 
Facility: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz), az Európai Unió új, a TEN-T hálózat fejlesztését 
szolgáló támogatási konstrukció projektjeinek megvalósításához szükséges költségek 
finanszírozását. 

Hazai fejlesztési programok 

A szakterület kiemelt szakmapolitikai célja a stratégiai fontosságú, de hitelforráshoz továbbra is 
nehezen jutó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bővítése, a 
területfejlesztési szakfeladatok ellátása, valamint a Hungaroring Sport Zrt. (a továbbiakban: HS 
Zrt.) egyes, 2017. évi rendezvényeinek és – az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai 
kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggésben – az ELI-HU Nonprofit 
Kft. feladatellátásának támogatása.  

Infokommunikáció 

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (NIS) meghatározottakkal összhangban kiemelt 
szakmapolitikai feladat a digitális írástudatlanok arányának folyamatos csökkentése, a kis- és 
középvállalkozások informatizáltsági szintjének emelése, illetve Magyarország teljes lakossága 
számára elérhető újgenerációs hálózatok kiépítése 2018-ig. Feladat továbbá a Tisztaszoftver 
program keretében Microsoft-licencek biztosítása a közoktatásban a tanulók, illetve a tanárok 
számára, valamint a Microsoft alkalmazások alternatívájaként nyílt forráskódú oktatási szoftverek 
bevezetésének támogatása a köz- és felsőoktatás részére.  

Magyarország 2015. évben teljes jogú tagként csatlakozott az Európai Űrügynökséghez a 
(továbbiakban: ESA). A csatlakozás következtében feladat az ESA tudományos programjaiban és 
fejlesztési projektjeiben való részvétel, valamint a pénzügyi hozzájárulási kötelezettség teljesítése. 

Klíma-, energia és zöldgazdaság-politika 

Az energiapolitika fókuszában Magyarország mindenkori biztonságos energiaellátásának 
garantálása áll a fenntarthatóság, a fogyasztói teherbíróképesség és a versenyképesség 
figyelembevételével. A Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazottakkal összhangban kiemelt 
szakmapolitikai cél az energiahatékonyság, az energiatakarékosság, az energiaracionalizálás és a 
klímabarát beruházások ösztönzése, a megújuló energiaforrások arányának növelése. 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 



A Kormányprogram szerint a szociális biztonság politikáját új alapokra kell helyezni, ezen belül 
kiemelt szerepet kap a jövő építése, az ifjúság és a sport támogatása. 

A szabadidősport és a minőségi sport támogatása egymással összefonódó fogalmak, a sportéletet 
támogató beruházások a következő nemzedékek egészségéhez, neveléséhez járulnak hozzá. 

Kiemelt cél továbbá a Budapesten 2017. évben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, 
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (a továbbiakban: FINA Világbajnokság) megrendezésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017. évben  

         millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 71 280,0 47 283,5 23 996,5 3 362 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  802 939,5 12 375,6 790 563,9  
Központi kezelésű előirányzatok 292 492,4 5 515,4   

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

 

1. cím: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: NFM Igazgatás) 2017. évi teljes 
támogatási előirányzata 7 063,9 millió forint, tervezett bevétele 6 680,5 millió forint, így összesen 
13 744,4 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet. 

Az NFM Igazgatás támogatását befolyásoló tényezők a következők voltak: 

Emberi Erőforrások Minisztériumától (a továbbiakban: EMMI) átvett feladat: 
– A MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének támogatásával, valamint az 

egyes kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati 
változásáról szóló 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján (a továbbiakban: 2016/2015. 
(XII. 29.) Korm. határozat) 3,1 millió forint támogatási előirányzat kerül átvételre. 

Nemzetgazdasági Minisztériumtól (a továbbiakban: NGM) átvett feladat: 
– A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával kapcsolatos 

intézkedésekről szóló 1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozat alapján 123,5 millió forint 
támogatási előirányzat és 17 fő került átvételre. 

Fejezeti belüli átcsoportosítás: 
– Az NFM Igazgatáshoz a Nemzeti Sportközpontoktól (a továbbiakban:  NSK) 42,0 millió forint 

támogatási előirányzat átcsoportosításra, valamint 9 státusz átadásra kerül, mivel a Kormány a 
2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
címrendjének 48. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcímmel és az ahhoz tartozó, A 16 
kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása jogcímcsoport kiegészítéséről, 



valamint a Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása, továbbá a 
Kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésében lévő állami sportlétesítmények üzemeltetésének 
támogatásai előirányzatok Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: NFM) 
történő átrendezéséről. 

 
Az NFM Igazgatás 2017. évi bevételeinek változását a következő tényezők okozzák: 

– Az NFM Igazgatás látja el a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) 
alapkezelői feladatait, amelyhez kapcsolódóan az átvett pénzeszköz 50,0 millió forinttal 
csökkent. 

– A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 3. §-a Nemzeti 
Klímavédelmi Hatóságként az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumot 
jelölte ki. Az ellátandó feladatok körét az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak 
Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 10. §-a 
részletesen tartalmazza. Törvényjavaslat alapján kerülnek rendezésre a hatósági bevételekkel 
összefüggő módosítások, melynek alapján a klímavédelemért felelős hatóság bevétele 80,9 
millió forinttal csökken. 

– A KÖFOP Európai Uniós projekt 2017. évi kiadására vonatkozó bevételi előirányzat 5 819,8 
millió forinttal csökken. 

– HU02-PM EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Energiahatékonyság EGTKEOP- 
program menedzsment feladatainak ellátására 66,0 millió forint bevételi előirányzat került 
tervezésre. 

– HU02-BILAT EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Energiahatékonyság EGTKEOP- 
kétoldalú kapcsolatok program szintű alapja elnevezésű program feladatainak ellátására 30,9 
millió forint került tervezésre. 

– HU03-PM EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Megújuló Energia EGTMEEN- 
program menedzsment elnevezésű program feladatainak ellátására 63,5 millió forint került 
tervezésre. 

– HU03-COMP EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Megújuló Energia EGTMEEN- 
komplementer tevékenység elnevezésű program feladatainak ellátására 6,0 millió forint került 
tervezésre. 

– HU3-Bilat EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Megújuló Energia EGTMEEN- 
kétoldalú kapcsolatok program szintű alapja elnevezésű program feladatainak ellátására 28,6 
millió forint került tervezésre. 

– Life Capacity Building in Hungary Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
programja elnevezésű program feladatainak ellátására 26,1 millió forint került tervezésre. 

– CEF elnevezésű program feladatainak növekedése miatt 174,6 millió forinttal emelkedik a 
bevételi előirányzat. 

 



 

 

 

 

 

Az NFM Igazgatás 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 1 245 fő. 

millió forintban, egy tizedessel 

01. cím Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium igazgatása 

Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 19 130,8 12 235,5 6 895,3 1 219 

Változások jogcímenként:     

Emberi Erőforrások 
Minisztériumától átadott/átvett 
feladatok 

    

A MOB által kiemelt sportágak 
sportlétesítmény-fejlesztésének 
támogatásával, valamint az egyes 
kiemelt sportegyesületek 
sportfejlesztési feladataival 
összefüggő kormányzati változásáról 
szóló 2016/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat 

3,1  3,1  

Nemzetgazdasági Minisztériumtól 
átadott/átvett feladatok 

    

A turizmussal és a vendéglátással 
kapcsolatos állami feladatok 
változásával kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1210/2016. 
(IV. 25.) Korm. határozat 

123,5  123,5 17 

Fejezeten belüli átcsoportosítás: 
Nemzeti Sportközpontoktól 9 fő 
átvétele  

42,0  42,0 9 

Egyéb változások, többletek     

KNPA jogszabályi változás miatt 
MÁK tranzakciós illetéke 

-50,0 -50,0   

Klímavédelmi hatóság feladatainak 
változása 

-80,9 -80,9   

A Környezeti és Energiahatékonyság 
Operatív Program, valamint az 

-5 819,8 -5 819,8   



Integrált Közlekedésfejlesztés 
Operatív Program végrehajtási 
feladatok ellátásának biztosítását 
szolgáló technikai segítségnyújtás 
projekt 2016-2020. időszak 

HU02-PM EGT Finanszírozási 
Mechanizmus 2009-2014. 
Energiahatékonyság EGTKEOP 
program menedzsment 

66,0 66,0   

HU02-BILAT EGT Finanszírozási 
Mechanizmus 2009-2014. 
Energiahatékonyság EGTKEOP 
kétoldalú kapcsolatok program 
szintű alapja 

30,9 30,9   

HU03-PM EGT Finanszírozási 
Mechanizmus 2009-2014. Megújuló 
Energia EGTMEEN - program 
menedzsment 

63,5 63,5   

HU03-COMP EGT Finanszírozási 
Mechanizmus 2009-2014. Megújuló 
Energia EGTMEEN – 
komplementer tevékenység 

6,0 6,0   

HU-BILAT EGT Finanszírozási 
Mechanizmus 2009-2014. Megújuló 
Energia EGTMEEN – kétoldalú 
kapcsolatok program szintű alapja 

28,6 28,6   

Life Capacity Building in Hungary – 
az EU környezetvédelmi és 
éghajlatpolitikai programja 

26,1 26,1   

CEF program feladatai 174,6 174,6   

2017. évi javasolt előirányzat 13 744,4 6 680,5 7 063,9 1 245 

 

3. cím: Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: NIIF Intézet) 2017. évi 
teljes támogatási előirányzata 2.212,1 millió forint, tervezett bevétele 913,3 millió forint, így 
összesen 3.125,4 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet.  

Az intézmény tevékenysége a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 
5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet) 1. §-ában 
meghatározott Fejlesztési Program működésével, forrásainak felhasználásával kapcsolatos feladatok 
ellátása. Alaptevékenysége az információs infrastruktúrával kapcsolatos szolgáltatás és fejlesztés, 
valamint az országos számítógép-hálózati rendszerek működtetése, nemzetközi kijáratával együtt, 
ennek keretében különösen: 



– országos és nemzetközi számítógép-hálózati kapcsolatok, valamint az európai oktatási-kutatási 
számítógép-hálózatok színvonalának megfelelő szolgáltatások biztosítása, 

– a számítógép-hálózati technológiák alkalmazásának és fejlesztésének végrehajtása, továbbá az 
eredmények széles körű terjesztése a felhasználói kör intézményeiben, 

– a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban való magyar részvétel 
elősegítése, 

– a kormányzati számítógépes hálózat tűzfala és a NIIF Internet közötti, az igényeknek megfelelő 
sávszélességű IP kapcsolat biztosítása. 

Az 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerint „a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési 
Program biztosítja a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és 
más oktatási, tudományos és kulturális szervezet információs infrastruktúrájának és országos 
számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt fejlesztését, valamint az országos és 
nemzetközi hálózati kapcsolatok, információs szolgáltatások elérését”. A NIIF Intézet az 5/2011. 
(II. 3.) Korm. rendeletnek megfelelően 2013. évtől átvette a közoktatási intézmények információs 
infrastruktúrájával kapcsolatos feladatokat is (Sulinet). A felhasználói kört valamennyi felsőoktatási 
intézmény, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és egyéb oktatási, tudományos és kulturális 
szervezetek jelentik. 

A NIIF Intézet 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 91 fő. 

millió forintban, egy tizedessel 

03. cím Nemzeti Információs 
Infrastruktúra Fejlesztési 

Intézet 

Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 3 113,4 913,3 2 200,1 91 

Változások jogcímenként:     

Földművelésügyi 
Minisztériumtól átvett összeg 
(Sulinet) 

12,0  12,0  

2017. évi javasolt előirányzat 3 125,4 913,3 2 212,1 91 

 

4. cím: Országos Atomenergia Hivatal 

Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) 2017. évi teljes támogatási előirányzata 
2 540,9 millió forint, tervezett bevétele 2 599,9 millió forint, így összesen 5 140,8 millió forint 
kiadási előirányzattal rendelkezhet. 

Az OAH feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: 
Atomtörvény), az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, 
valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia 
Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság 
mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. 
rendelet határozza meg. 



Az OAH alapvető feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris 
anyagok és létesítmények biztonságával és védettségével, a nukleáris fegyverek elterjedésének 
megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos 
hatósági feladatok, baleseti helyzetben döntés-előkészítési teendők, valamint az ezekkel összefüggő 
tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. Ezen túlmenően az OAH feladata az 
atomenergia alkalmazásával összefüggő nemzetközi együttműködés összehangolása, e területen 
állam- és kormányközi egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése. Az OAH látja 
el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, az OECD Nukleáris Energia Ügynökségével, az 
Európai Unió szakmai szervezeteivel, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazása területén 
működő más nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel kapcsolatos együttműködési és 
szakmai képviseleti feladatokat. Fentieken túl 2014. július 1-től a radioaktív hulladéktárolók 
biztonságának hatósági felügyelete is feladata. 

Az OAH 2017. évi bevételeinek változását a következő tényezők okozzák: 

Az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet alapján a hatósági személyi 
doziméterrel végzett vizsgálatok igazgatási jellegű szolgáltatási díja – amely fedezi az Országos 
Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (a 
továbbiakban: OKK OSSKI) által végzett kiértékelés díját és az anyagköltségeket – az OAH és az 
OKK OSSKI között létrejött megbízási szerződés alapján várható 200,0 millió forint bevétel. 

Az Atomtörvény módosításával a felügyeleti díj mértéke is megváltozik, mely befolyásolja a kiégett 
kazettákból és a tárolómedencékből befolyó bevételt, melynek eredményeképpen összesen 334,0 
millió forint bevételcsökkenés várható. 

Az OAH támogatását befolyásoló tényezők a következők voltak: 

Az Országos Atomenergia Hivatal hatósági feladatellátását biztosító anyagi és humán erőforrások 
rendelkezésre állásához szükséges intézkedésekről, valamint e feladatellátással összefüggésben 
felsőoktatási ösztöndíj bevezetésének és a duális képzés nukleáris iparban történő bevezetésének 
vizsgálatáról szóló 1850/2014. (XII. 30.) Korm. határozat rendelkezett az OAH létszámának 2015. 
január 1-jétől 76 fővel, 2015. július 1-jétől további 10 fővel történő növeléséről. Az így 166 főre 
növekedett létszám – Atomtörvény 6. § (3) bekezdése szerinti – illetménynövekedése összesen 
216,0 millió forint. 

2014. december 9-én aláírta az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. és az orosz Joint-Stock 
Company Nizhny Novgorod Engineering Company Atomenergoproekt a Pakson létesítendő két új, 
egyenként 1200 megawatt teljesítményű atomerőművi blokkra vonatkozó három megvalósítási 
megállapodást. A 2018-ban kezdődő építési munkálatok megkezdése előtt számos engedély 
megszerzésére van szükség. A két új atomerőművi blokk a tervek szerint 2025. és 2026. között 
kezdheti meg üzemszerű működését. A kivitelezés első lépései, vagyis az 5. blokk építési-szerelési 
munkálatai várhatóan 2018-ban kezdődnek, a szükséges engedélyek megszerzését követően, az erre 
való felkészülés forrásigénye 589,0 millió forint, létszámigénye 40 fő. 

Az OAH 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 206 fő. 

millió forintban, egy tizedessel 

04. cím Országos Atomenergia 
Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 4 426,8 2 690,9 1 735,9 166 
Változások jogcímenként:     



Hatósági személyi doziméterrel 
végzett vizsgálatok igazgatási 
jellegű szolgáltatási díja 

200,0 200,0   

Az OAH Atomtörvényből eredő 
illetménynövekménye 

216,0  216,0  

2 új atomerőművi blokk 589,0  589,0 40 
Felügyeleti díjcsökkenés  -334,0 -334,0   
Atomtörvény alapján a beszállított 
hordók darabszámának növekedése 

43,0 43,0   

2017. évi javasolt előirányzat 5 140,8 2 599,9 2 540,9 206 
 

5. cím: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) 2017. évi tervezett bevétele 2 
367,6 millió forint, támogatása nincs, így összesen 2 367,6 millió forint kiadási előirányzattal 
rendelkezhet. 

Az MBFH feladata – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben meghatározott – 
bányafelügyeleti tevékenység ellátása, a területi szerveivel, a bányakapitányságokkal 
együttműködve. Az MBFH a hatósági felügyelet keretében a bányatörvényben és a külön 
jogszabályokban meghatározott ásványvagyon-gazdálkodási, műszaki-biztonsági, munkavédelmi, 
munkaügyi, tűzvédelmi, piacfelügyeleti, építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatásköröket 
gyakorol. Az MBFH tűzvédelmi hatósági jogköre a bányák föld alatti, valamint ezzel egy tekintet 
alá eső külszíni részére terjed ki. Az intézmény alaptevékenysége a bányászat állami szakigazgatási 
feladatainak végrehajtása. Az állami földtani feladatok ellátását a Magyar Földtani és Geofizikai 
Intézet (a továbbiakban: MFGI) közreműködésével végzi. 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása, 
valamint az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének 
komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet új 
feladatokat határozott meg az MBFH számára. A fenti jogszabályok alapján létrejött közreműködési 
megállapodás alapján az állami többletfeladatok ellátása az MFGI bevonásával történik. 

A Kormány a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb 
intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozatával (a továbbiakban: 1744/2014. (XII. 
15.) Korm. határozat döntött a szervezeti integráció keretében a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok szervezetébe integrálódó területi államigazgatási szervekről és az átvételre kerülő 
feladatokról, a folyamatos működőképesség fenntartása mellett. Az 1744/2014. (XII. 15.) Korm. 
határozat 3.2. pontja értelmében a szervezeti integráció körében résztvevő, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokba beépülő területi államigazgatási szervek – az MBFH bányakapitányságai – 
2015. április 1-jétől öt jogutód kormányhivatalhoz kerültek. 

Tekintettel arra, hogy az átszervezéshez kapcsolódó források és kiadások megosztását tartalmazó 
négyoldalú költségvetési megállapodások csak a 2016. évi költségvetés tervezését követően jöttek 
létre, az integráció hatásai a 2017. évi költségvetési tervben kerülnek levezetésre.  

Az MBFH 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 70 fő. 

 millió forintban, egy tizedessel 

05. cím Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 



2016. évi törvényi előirányzat 2 467,7 2 467,7  160 
Változások jogcímenként:     
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatalnak átadás 

-14,6 -14,6  -18 

Baranyai Megyei 
Kormányhivatalnak átadás 

-20,5 -20,5  -20 

Pest Megyei 
Kormányhivatalnak átadás 

-19,1 -19,1  -16 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatalnak átadás 

-28,4 -28,4  -17 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatalnak átadás 

-17,5 -17,5  -19 

2017. évi javasolt előirányzat 2 367,6 2 367,6  70 
 

7. cím: Nemzeti Közlekedési Hatóság 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) 2017. évi tervezett bevétele 31 098,4 
millió forint, támogatása 70,0 millió forint, így összesen 31 168,4 millió forint kiadási előirányzattal 
rendelkezhet. 

Az NKH a Közlekedési Főfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, a megyei (fővárosi) 
közlekedési felügyeletek és a Polgári Légiközlekedési Hatóság jogutódjaként, a közúti és a vasúti 
közlekedéssel, a hajózással, valamint a polgári légiközlekedéssel kapcsolatos közlekedési hatósági 
feladatok ellátására a Kormány által 2007. január 1-jével létrehozott országos hatáskörrel 
rendelkező közigazgatási szerv. Alaptevékenysége keretében ellátja a jogszabály által a feladat- és 
hatáskörébe utalt első- és másodfokú közúti közlekedési, légiközlekedési, katonai légügyi, vasúti 
közlekedési hatósági feladatokat, vasúti igazgatási feladatokat, hajózási hatósági feladatokat, 
valamint ellátja a megyei, fővárosi kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei tekintetében a 
szakmai felügyeleti és ellenőrzési feladatokat. Jogi személyiséggel nem rendelkező, különös 
hatáskörű elsőfokú szervei az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, a Közúti Gépjármű-közlekedési 
Hivatal és a Légügyi Hivatal.  

Az NKH feladatai közé tartozik a közúti ellenőrzések fokozását célzó ellenőrző szervezet 
kialakítása a fő közlekedési útvonalakon és a határ-közeli ellenőrzési pontokon történő jelenléttel, 
továbbá az internetes személyszállítók (UBER), fuvarszervezők ellenőrzése. Ezt a feladatot úgy kell 
ellátni, hogy a jogkövető magatartás kikényszerítéséhez a szabálytalanság esetén alkalmazásra 
kerülő szankció elkerülhetetlen legyen, ennek érdekében minél jobban meg kell közelíteni a 
„bárhol-bármikor” történő bírságolást, továbbá így érhető el a legmagasabb bevétel is. Ezen feladat 
végrehajtásához az NKH 70,0 millió forint többlettámogatást kap. 
 
Az NKH 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 507 fő. 

millió forintban, egy tizedessel 

07. cím Nemzeti Közlekedési 
Hatóság 

Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 31 098,4 31 098,4  507 

Változások jogcímenként:     



UBER ellenőrzés 70,0  70,0  

2017. évi javasolt előirányzat 31 168,4 31 098,4 70,0 507 

 

8. cím: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) 2017. évi teljes támogatási 
előirányzata 2 754,8 millió forint, tervezett bevétele 500,0 millió forint, így összesen 3 254,8 millió 
forint kiadási előirányzattal rendelkezhet. 

A KKK közfeladata az állami tulajdonba tartozó országos közúthálózat, továbbá ezek fejlesztésének 
finanszírozási céljait szolgáló, külön jogszabály hatálya alá tartozó egyes finanszírozási források 
kezelésével, működtetésével, valamint felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint – a 
koncessziós szerződés keretében vagy magántőke bevonásával megvalósult és megvalósuló 
országos közutak kivételével – az országos közúthálózat vagyonkezelése és 
vagyonnyilvántartásának működtetése. 

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 68/A. §-a alapján a kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerének 
(KÉR) működtetésére a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a 
továbbiakban: KEKKH) került kijelölésre. A minisztériumok és háttérintézményeik napi papíralapú 
beérkező küldeményeiről szolgáltatott adatok alapján megállapításra került az – egyes bevont 
szervektől a KÉR működtetéséhez szükséges – átadásra kerülő humánerőforrás-igény. A KKK-ból 
ennek megfelelően 2,9 millió forint támogatás átcsoportosításra, illetve 1 fő átadásra került a 
KEKKH-hoz. 
 
A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. 
(IV. 8.) NFM rendelet alapján a KKK a túlsúlydíjról nem állít ki számlát, így 2017. évre 319,0 
millió forint bevételcsökkenés várható. 
 

A KKK 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 147 fő. 

millió forintban, egy tizedessel 

08. cím Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ 

Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 3 576,7 819,0 2 757,7 148 

Változások jogcímenként:     

KEKKH-nak átadott összeg a 
KÉR miatt 

-2,9  -2,9 -1 

Túlsúlydíjból eredő 
bevételcsökkenés  

-319,0 -319,0   

2017. évi javasolt előirányzat 3 254,8 500,0 2 754,8 147 

 
10. cím: Közlekedésbiztonsági Szervezet  



A Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KBSZ) 2017. évi teljes támogatási előirányzata 
488,3 millió forint, tervezett bevétele nincs, így összesen 488,3 millió forint kiadási előirányzattal 
rendelkezhet.  

A KBSZ feladata a légi, a vasúti és a vízi balesetek, súlyos események független szakmai 
vizsgálata, azzal a céllal, hogy az elemzésekből levonható tanulságok alapján javaslatokat tegyenek 
a jövőbeni hasonló események elkerülése érdekében. Az intézmény tevékenységének alapvető célja 
ebből adódóan a megelőzés. 

A KBSZ szakmai feladatellátását jelentősen befolyásolják a nemzetközi kötelezettségek 
teljesítéséből adódó új előírások és elvárások. Az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU 
rendelete két vonatkozásban is bővítette a KBSZ együttműködési kötelezettségeit: egyrészt előírja a 
nemzeti balesetvizsgáló szervezetek európai uniós hálózatának létrehozását és annak rendszeres 
működtetését, másrészt az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevonását a biztonsági 
vizsgálatokba. Általában az európai uniós közlekedésbiztonsági szervezetek aktivitásának 
növekedése tapasztalható, és ezzel a nemzeti balesetvizsgáló szervezetek felé delegált 
kötelezettségek köre is bővül. 

A KBSZ 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 54 fő. 

millió forintban, egy tizedessel 

10. cím Közlekedésbiztonsági 
Szervezet 

Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 488,3  488,3 54 

Változások jogcímenként:     

2017. évi javasolt előirányzat 488,3  488,3 54 

 

 

11. cím: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) 2017. évi teljes 
támogatási előirányzata 430,6 millió forint, tervezett bevétele 10,0 millió forint, így összesen 440,6 
millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet. 

A KIFÜ alaptevékenysége körében az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós 
társfinanszírozású, különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek – a 
nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések kivételével – 
központosított tervezése és lebonyolítása érdekében, az európai uniós vagy hazai forrásból 
megvalósuló projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, konzorciumi tagként vagy 
más, nem kedvezményezetti szerepkörben vesz részt. Közreműködik a költségvetési vagy európai 
uniós forrásból finanszírozott egyes ágazati infokommunikációs tartalmú fejlesztések, projektek 
megtervezésében és megvalósításában. A KIFÜ megállapodás alapján projektmenedzsment 
módszertan szolgáltatásokat nyújt más közigazgatási szervek részére, állami felügyelő mérnöki 
feladatokat lát el infokommunikációs tartalmú projektekben. Az eMagyarország Pontok hálózat 
szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat lát el, felügyeli és koordinálja az eTanácsadók 
munkáját, illetve képzési, valamint az eMagyarország Pontok hálózat szakmai koordinálásával 
kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez. A KIFÜ működteti a Digitális Nemzet Fejlesztési 
Programot. 



A KIFÜ 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 95 fő. 

millió forintban, egy tizedessel 

11. cím Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség 

Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 440,6 10,0 430,6 95 

Változások jogcímenként:     

2017. évi javasolt előirányzat 440,6 10,0 430,6 95 

 

14 cím: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 

Az MFGI 2017. évi teljes támogatási előirányzata 606,4 millió forint, tervezett bevétele 595,0 
millió forint, így összesen 1 201,4 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet. 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a Magyar Állami Eötvös Lóránd 
Geofizikai Intézet nevét Magyar Földtani és Geofizikai Intézet megnevezésre változtatta, 
ugyanezen szakasz alapján a Magyar Állami Földtani Intézet általános jogutódja is az MFGI lett. 
Az MFGI pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladatait az MBFH látja el.  

Az MFGI feladata az állami földtani és geofizikai kutatással, valamint klímapolitikával összefüggő 
feladatok ellátása, továbbá az állam földtani feladataiban és az MBFH jogszabályban megállapított 
bányászati és földtani feladatainak ellátásában történő közreműködés.  

2015. évben kiemelt állami feladatok – Paks II-vel és vízgazdálkodással összefüggő szerződések - 
kapcsán befolyt többletbevételek rendszeresen jelentkező, több éven át tartó feladatok bevételei, 
azonban ez idáig nem kerültek beépítésre a költségvetésbe. Paks II-vel kapcsolatosan létrejött 
szerződések alapján 2016. évben előreláthatólag 200,0 millió forint bevételi többlet fog 
realizálódni, az MFGI speciális szaktudása a következő években sem nélkülözhető. Figyelembe 
véve a rendszeresen jelentkező feladatok bevételeinek és kiadásainak elmúlt évekbeli tendenciáit és 
a jelenleg már ismert folyamatokat, a 2017. évi várható bevételi többlet 200,0 millió forint, 
melynek költségvetésbe történő beépítése indokolt. 

Az MFGI 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 170 fő. 

millió forintban, egy tizedessel 

14. cím, Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézet 

Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 1 001,4 395,0 606,4 170 

Változások jogcímenként:     

Paks II. miatti bevételi többlet 200,0 200,0   

2017. évi javasolt előirányzat 1 201,4 595,0 606,4 170 

 

15. cím: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság  



A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) 2017. évi teljes támogatási 
előirányzata 1 041,2 millió forint, tervezett bevétele 18,8 millió forint, így összesen 1 060,0 millió 
forint kiadási előirányzattal rendelkezhet. 

Az NFH és a felügyelőségek szakmai segítséget nyújtanak a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó 
társadalmi szervezetek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói 
tudatosság erősítéséhez, fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentetnek meg, termék-
összehasonlító vizsgálatokat végeznek, illetve végeztetnek és közzéteszik azok eredményét, 
módszertani segédanyagokat készítenek a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi 
tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében, továbbá támogatják az önkormányzati 
tanácsadó irodák működését. 

Fentieken kívül – ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik – az NFH ellenőrzi az áruk 
fogyasztók számára történő értékesítésére, a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, 
összetételére, csomagolására, megfelelőség-értékelésére, megfelelőségi jelölésére, a fogyasztóknak 
értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági vagy egyébként kötelezően 
megállapított árára, a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített 
szavatossági és jótállási igények intézésére, a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során 
az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó 
rendelkezések betartását és eljár azok megsértése esetén. 

Az NFH ellenőrzi továbbá a fogyasztói szerződések megkötésénél alkalmazott általános szerződési 
feltételeket, hogy azok nem tartalmaznak-e a fogyasztók számára egyoldalúan és indokolatlanul 
hátrányos feltételeket. Emellett – többek között – hatáskörrel rendelkezik a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok, valamint a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések 
vizsgálata terén is. 

Az NFH 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 134 fő. 

millió forintban, egy tizedessel 

15. cím Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 1 060,0 18,8 1 041,2 134 

Változások jogcímenként:     

2017. évi javasolt előirányzat 1 060,0 18,8 1 041,2 134 

 

16. cím: Nemzeti Sportközpontok  

Az NSK 2017. évi teljes támogatási előirányzata 7 788,3 millió forint, tervezett bevétele 2 500,0 
millió forint, így összesen 10 288,3 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet. 

Az NSK alaptevékenysége, elsődleges feladata a sportlétesítmények működtetése és fejlesztése, ami 
elsősorban a magyar sport teljes körű kiszolgálását jelenti. Az olimpiai központokról szóló 38/2004. 
(III. 12.) Korm. rendeletben meghatározott magyarországi olimpiai központok és az NSK 
vagyonkezelésében lévő egyéb, sportot kiszolgáló stratégiai létesítmények működtetését, 
fejlesztését, üzemeltetését látja el, biztosítja az élsportolók számára a folyamatos edzés feltételeit, a 
hazai, nemzetközi és világversenyek lebonyolításának lehetőségét, valamint a sportolók részére 
edzőtábori szálláshely-szolgáltatást is nyújt.  



Az NSK kezeli az olimpiai központokat: a Budapesti Olimpiai Központot (Puskás Ferenc Stadion 
és létesítményei), a Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központot (Nemzeti Sportuszodák és 
létesítményei), a Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Dunavarsányi Edzőtábor), 
az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Tatai Edzőtábor), a Nemzeti Kajak-
Kenu és Evezős Olimpiai Központot (Maty-ér), valamint a Balatoni Általános Olimpiai Központot 
(Balatonfűzfői Uszoda), melyek sportrendezvényeken kívül kulturális és egyéb rendezvények 
helyszínéül is szolgálhatnak.  

2013 júliusában a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) úgy döntött, hogy Magyarország rendezheti 
meg a 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságot, melynek 
helyszíne Budapest és Balatonfüred lesznek. A 2017. évi világbajnokságot eredetileg a mexikói 
Guadalajarában rendezték volna, azonban 2015. februárban Guadalajara visszalépett a rendezéstől. 
2015 márciusában a 2021. évi világbajnokság rendezője, Magyarország átvállalta a 2017. évi 
világbajnokság rendezését.  

A 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat előírásainak megfelelően a Nemzeti Sportinformációs 
Rendszer (NSR) és a Sporttudományi és Diagnosztikai Központtal kapcsolatos feladatok átadásra 
kerültek az Emberi Erőforrások Minisztériumához összesen 73,3 millió forint összegben. 

Az NFM Igazgatáshoz az NSK-tól 42,0 millió forint támogatási előirányzat átcsoportosításra, 
valamint 9 státusz átadásra kerül, mivel a Kormány a 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban 
döntött a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium címrendjének 48. Sportlétesítmények fejlesztése és 
kezelése alcímmel és az ahhoz tartozó, A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének 
támogatása jogcímcsoport kiegészítéséről, valamint a Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-
fejlesztéseinek támogatása, továbbá a Kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésében lévő állami 
sportlétesítmények üzemeltetésének támogatásai előirányzatok NFM-hez történő átrendezéséről. 

A köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem 
megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 
1086/2014. (II. 28.) Korm. határozat az NSK-t jelöli meg a köznevelési infrastruktúra-bővítő 
beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztési Program beruházójaként és építtetőjeként, valamint egyetért azzal, hogy a 
tanuszoda-építés esetén a beruházással létrejött vagyon az állam tulajdonába, az NSK 
vagyonkezelésébe és így üzemeltetésébe kerüljön. A 24 +1 (eredeti program 24 tanuszodára 
vonatkozott, de bővítésre került a pannonhalmi uszoda fejlesztéssel) tanuszoda-fejlesztések mind 
elkészülnek 2016-2017. évben. 

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia a kosárlabdasport fejlődése érdekében létrejövő 
komplexum, amely elsősorban alkalmas a minőségi utánpótlás-nevelésre, kiváló sportolók 
képzésére, részben kielégíti a sportolni vágyó tömegek igényét és beépül Pécs város 
sportkultúrájába, kihasználva a város gazdasági, társadalmi, tudományos adottságait is. 
Üzemeltetését az NSK látja el. 

A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia a kézilabdasportot hivatott szolgálni. A 
létesítményben sportcsarnok és akadémiai falu is helyet kap, szállásadó épülettel, rekreációs 
lehetőséggel. Üzemeltetését az NSK látja el. 

A tanuszodák, a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia, valamint a balatonboglári Nemzeti 
Kézilabda Akadémia üzemeltetésére az NSK 2017. évben 2 000,0 millió forint támogatást kap. 

Az NSK 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 642 fő. 

millió forintban, egy tizedessel 

16. cím Nemzeti Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai 



Sportközpontok állományi létszám 
(fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 8 452,9 2 500,0 5 952,9 667 

Változások jogcímenként:     
Átcsoportosítás EMMI részére 
NSR és Diagnosztikai Központ 

-73,3  -73,3 -16 

Fejezeten belüli 
átcsoportosítás: NFM Igazgatás 
részére 

-42,0  -42,0 -9 

Többlet (jogcímenként)     
FINA 2017. évi „vizes” 
világbajnokság rendezési jog és 
TV consuellor díj árfolyam 
rendezése 

-64,5  -64,5  

FINA jogdíj rendezése 2017. 
évben 

15,2  15,2  

24+1 db tanuszoda 
üzemeltetése, pécsi kosárlabda 
akadémia üzemeltetése, 
balatonboglári kézilabda 
üzemeltetése 

2 000,0  2 000,0  

2017. évi javasolt előirányzat 10 288,3 2 500,0 7 788,3 642 
 

 

III.2.a) Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

20/32 alcím: Közlekedési ágazati programok 

20/32/1 A közösségi közlekedés összehangolása 

A közösségi közlekedés összehangolása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 399,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 399,2 millió forint. 

Az előirányzat finanszírozza a közösségi közlekedés összehangolt működését és fejlesztését 
szolgáló intézményrendszert, ideértve a KTI Közlekedéstudományi Intézet NKft. 
személyközlekedési szakterületét, valamint a feladatba bevont további partnereket. 

Az előirányzat finanszírozza a hazai közösségi közlekedés átalakítását érintő fontos stratégiai 
feladatokat (tarifa- és utazási kedvezmények, ágazatfinanszírozási rendszer, utastájékoztatás, 
egységes menetrendi adatbázis és elektronikus viteldíj-rendszer továbbfejlesztése). További feladat 
az országos, regionális és elővárosi vasúti- és autóbuszmenetrend tervezése, előkészítése, új, 
hatékony menetrendi struktúrák kidolgozása, a menetrendek társadalmi egyeztetése, alágazatok 
közötti összehangolása, valamint a teljesítés nyomon követése, a személyszállítási szolgáltatások 
minőségellenőrzése.  

Az egyéb szakmai feladatok között említendő a közösségi közlekedés irányítási és szervezeti 
rendszerének fejlesztése, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alkalmazásával 
kapcsolatos feladatok és az akadálymentes közlekedés fejlesztésével összefüggő szakmai feladatok. 

 



A közösségi közlekedés összehangolása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 399,2  399,2 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

2017. évi javasolt előirányzat 399,2  399,2 

 

20/32/2 Közúthálózat fenntartás és működtetés 

A Közúthálózat fenntartás és működtetés fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási 
előirányzata 72 021,3 millió forint, bevételi előirányzata 1 200,0 millió forint, kiadási előirányzata 
összesen 73 221,3 millió forint. 

Az előirányzat alapvető célja az országos közúthálózat fenntartásához és működtetéséhez (így 
többek közt a közutak tisztításához, karbantartásához és felújításához, és az elismert 
értékcsökkenésen keresztül a feladatellátáshoz szükséges eszközök, gépek és berendezések 
pótlásához) szükséges források biztosítása.  

Az előirányzat biztosítja a Magyar Közút NZrt. közútkezelői feladatainak finanszírozását. A közúti 
közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak finanszírozásához és 
középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: 1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat) alapján az országos közúti közlekedési 
infrastruktúra üzemeltetési és fenntartási feladatainak stabil, kiszámítható ellátása és a folyamatos, 
hatékony működés érdekében a Magyar Közút NZrt. 2016. évtől kezdődően 5 éves közhasznúsági 
szerződés alapján látja el a közútkezelői feladatokat, ennek keretében 2017. évre a 
Kormányhatározattal összhangban a Közúthálózat fenntartás és működtetés előirányzaton 73 221,3 
millió forint forrás kerül biztosításra. 

 

 

 

 

 

 

 

A Közúthálózat fenntartás és működtetés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 



2016. évi törvényi előirányzat 60 167,2 1 181,0 58 986,2 
Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       
Bevételi többlet (túlsúlydíj) 19,0 19,0  
Támogatás növekedés az országos 

közúthálózat fenntartásához és működtetéséhez 
13 035,1   13 035,1 

2017. évi javasolt előirányzat 73 221,3 1 200,0 72 021,3 
 

20/32/3 Útdíj rendszerek működtetése 

Az Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási 
előirányzata 21 032,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 21 032,9 millió forint. 

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. 
évi LXVII. törvény rendelkezései szerint 2013. július 1. napján bevezetésre került a megtett úttal 
arányos díjszedési rendszer (UD rendszer), a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb 
össztömegű tehergépkocsik, vontatók és járműszerelvényekre vonatkozóan. A többi gépjármű 
esetében fennmaradt a korábbi, időtartamhoz kötött használati díjas, más néven e-matricás rendszer 
(HD rendszer). 

Az előirányzat fedezetet nyújt az UD és a HD rendszer működtetése kapcsán felmerülő feladatokra, 
így különösen az alábbiakra: 

– A megtett úttal arányos díjszedési, díjellenőrzési támogatói feladatok ellátásához szükséges 
eszközök és létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve fenntartásával, valamint az 
útdíjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok elvégzésével és az ahhoz kapcsolódó 
tevékenységek (különösen műszaki, szakmai, pénzügyi, számviteli, jogi tevékenységek), 
továbbá egyéb feladatok ellátására.  

– A díjellenőrzés-támogatáshoz szükséges műszaki-technikai infrastruktúra biztosítása, a 
hatósági tevékenység támogatása és a díjellenőrzési tevékenység ellátása. 

– Az időtartamhoz kötött használati díjas – e-matricás – rendszerhez kapcsolódó értékesítési, 
díjellenőrzési, fix- és mobilkamerás adatgyűjtési, pótdíjfizetési felszólítási és behajtási, 
valamint kapcsolódó ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati tevékenységek, továbbá egyéb 
feladatok ellátására. 

 

 

 

 

 



Az Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 18 314,3   18 314,3 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       

Támogatás növekedés az UD és a HD 
rendszer működtetése kapcsán felmerülő 
feladatok finanszírozására 

 2 718,6   2 718,6 

2017. évi javasolt előirányzat 21 032,9   21 032,9 

 

20/32/4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
teljes támogatási előirányzata 3 507,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 3 507,7 millió forint. 

Az előirányzat célja a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – projektek terhére nem elszámolható – 
szervezeti működésének támogatásához szükséges forrás biztosítása, tekintettel arra, hogy a NIF 
Zrt. – a koncessziós szerződés keretében megvalósuló utak kivételével – az országos közutak 
építtetője, az országos közúthálózat fejlesztési és építtetői feladatainak ellátásáért felelős, az állam 
kizárólagos tulajdonában lévő társaság. 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 3 507,7   3 507,7 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       

2017. évi javasolt előirányzat 3 507,7   3 507,7 

 

20/32/6 Belvízi hajózási alapprogram 



A Belvízi hajózási alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 0,1 
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 0,1 millió forint. 

Az alapprogram célja – a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara 
esetén – a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges finanszírozási 
forrás biztosítása. A piac zavara esetén a tagállamokban létrehozott alapok között átutalásokra kerül 
sor, melynek keretében – a magyar belvízi hajózás helyzetével összefüggésben – a magyar alap 
fogadó alapként működik. A belvízi hajózási alapprogram létrehozását a víziközlekedésről szóló 
2000. évi XLII. törvény írja elő. 

A Belvízi hajózási alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,1   0,1 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       

2017. évi javasolt előirányzat 0,1   0,1 

 

20/32/11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 

A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. 
évi támogatási előirányzata 198,6 millió forint, bevételi előirányzata 2 000,0 millió forint, kiadási 
előirányzata 2 198,6 millió forint. 

A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti 
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram című stratégiai dokumentum adja, ami három éves időszakra 
határozza meg a célkitűzéseket és feladatokat. Jogszabályi alapját a közúti közlekedésbiztonság 
egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának 
módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése teremti meg. Célrendszere és 
kidolgozási folyamata a vonatkozó európai és hazai stratégiai dokumentumok alapján 
meghatározott. Az Európai Bizottság 2010. július 20-án tette közzé a következő évtizedre szóló 
közúti közlekedésbiztonsági politikára vonatkozó javaslatát, „Fejlődés egy európai közúti 
közlekedésbiztonsági térség irányába: a 2011-2020. közötti időszak közúti közlekedésbiztonságára 
vonatkozó politikai irányvonalak” címen.  

A forrásfelhasználás szakmai területei: 

− az évenkénti Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram végrehajtása: 

= az országos közúti közlekedésbiztonsággal, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő 
oktatási, nevelési, jogalkotási, műszaki-szabályozási, infrastruktúra-fenntartási és fejlesztési, 
kommunikációs, projekt- és programszervezési feladatok, 



= közlekedésbiztonság szakterületen a hazai és nemzetközi jogszabályokban előírt adatgyűjtés, 
kutatás, közlekedésbiztonsági stratégiaalkotás, közlekedésbiztonsági kutatási és 
technológiafejlesztéssel összefüggő monitoring és koordináló tevékenység, 

= a járművezető-képzés közlekedésbiztonsági célú fejlesztése, 

= a közlekedésbiztonság állami és hatósági feladatai, nemzetközi szervezetekben való 
képviselet, 

= kapcsolódó kutatási, szakértői feladatok elvégzése a döntéstámogatás hatékonyabbá tétele 
érdekében, 

− a közlekedésért felelős nemzeti fejlesztési miniszter, mint a közlekedési szakképesítésért 
felelős miniszter feladatkörébe tartozó szakképzési feladatok végrehajtása tekintetében a 
folyamatosan végzett feladatokon kívül 2017. évi többletfeladatok: 

= a WorldSkills és az EuroSkills versenyek előkészítése keretében 2017. évben – az EuroSkills 
előválogató igényeit is figyelembe véve – szükséges megrendezni a közlekedési Szakma 
Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeket, ugyanis e versenyek 
sikerrel nem készíthetőek elő és bonyolíthatóak le a közlekedésért felelős miniszter részvétele 
nélkül, 

= kisköltségű közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai beavatkozások. 

A közlekedésbiztonság javítása érdekében az Európai Bizottság célkitűzése a halálos kimenetelű 
közúti balesetek számának felére történő csökkentése 2020-ra, a 2010. évihez képest. Hazánk 
vállalta a célkitűzés megvalósítását, melynek elérése érdekében a nemzeti sajátosságokat 
figyelembe vevő hazai program mentén az állami feladatok elvégzése szükséges. 

A közúti közlekedési balesetben meghaltak számán túl célkitűzésként jelenítik meg a súlyos 
sérültek számának csökkentését is az Unióban, melynek harmonizációja már megkezdődött, a 
tagállamoknak javaslatokat kell tenni a csökkentés érdekében. Ennek első pilléreként adatgyűjtési 
módszer kidolgozása szükséges, melynek alapja az egészségügyi adatbázisokhoz való intenzív 
kapcsolódás. Mindezek mellett kiemelt szerepet kap és önálló feladatkörként kell kezelni a védtelen 
közlekedők – gyermekek, kerékpárosok, motorkerékpárosok, idősek, fogyatékkal élők – 
közlekedésbiztonsági kérdéseit. Ezeknek a feladatoknak a végrehajtása érdekében 2017. évtől új 
programokat és K+F feladatokat kell megvalósítani. 

A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 1 898,6 1 700,0 198,6 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    



Többlet (jogcímenként) 

Bevétel növekedés az NKH által beszedett jármű 
műszaki tevékenységgel összefüggő hatósági 
díjakból 

 

 

300,0 

 

 

300,0 

 

 

 

2017. évi javasolt előirányzat 2 198,6 2 000,0 198,6 

 

20/32/12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 

A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. 
évi bevételi előirányzata 190,0 millió forint, támogatási előirányzattal nem rendelkezik, így kiadási 
előirányzata 190,0 millió forint. 

Az előirányzat bevételi forrása a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban 
tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 
tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) 
GKM rendelet (a továbbiakban: 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet) 5. § (2) bekezdése szerinti 
környezetvédelmi hozzájárulás. A környezetvédelmi hozzájárulás 50%-a a közlekedési hatóságot 
illeti meg.  

A 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint az előirányzat közlekedési-
környezetvédelmi célokra használható fel: 

− a közúti közlekedés környezetvédelmi stratégiák, rendeletek, intézkedések kidolgozása 
(zajvédelem, levegőtisztaság-védelem, energetika),  

− a közúti közlekedés környezetvédelmi kutatás-fejlesztése, valamint ennek keretében korszerű 
környezetvédelmi mérőeszközök, berendezések beszerzésének, fejlesztésének támogatása, 

− környezetvédelmi információs adatbázis létrehozása és működtetése, hatásvizsgálatok 
módszertani fejlesztése, 

− a lakosság tájékoztatása, környezetvédelmi tudatosságának javítása. 

A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs 
feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet (a 
továbbiakban: 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet) a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-
t jelölte ki a közlekedés okozta levegő-, zaj- és talajszennyezés csökkentésére irányuló programok 
kidolgozására. 

A közlekedés klímavédelmi feladatainak, a közlekedés energiahatékonyságának növelése érdekében 
szükséges feladatok: a környezetkímélő, energiatakarékos és szénmentes közlekedéssel 
összefüggésben a jogszabályok megalapozását szolgáló tudományos kutatási előkészítő 
tevékenység, adatgyűjtések és mérések végzése, továbbá a környezetvédelmi felülvizsgálati 
adatbázis működtetése és a közúti közlekedés környezetvédelmi programjainak megvalósítására. 

2017. évben ellátandó feladatok: 

− A kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 
1330/2011. (X. 12.) Korm. határozattal elfogadott Kisméretű Szálló Por (PM10 szilárd 
részecske) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Program közlekedési és környezetvédelmi 
feladatainak ütemezett végrehajtása.  



− A Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia (NÉS) közlekedési környezetvédelmi szempontból 
történő felülvizsgálata, illetve a második NÉS aktualizáló felülvizsgálata, valamint a Nemzeti 
Alkalmazkodási Stratégia közlekedéssel kapcsolatos környezetvédelmi feladatainak 
kidolgozása.  

− A közlekedés környezetvédelmi-, klíma- és energiahatékonysági szabályozásához kapcsolódó 
kutatási feladatok ellátása. 

− Az előző évek gyakorlatának megfelelően a tárca közlekedési és környezetvédelmi 
szemléletváltozást segítő, továbbá a nem motorizált, valamint a közösségi közlekedést 
népszerűsítő programjainak (Európai Mobilitási Hét, Autómentes nap, Bringázz a munkába!, 
Két keréken 7 határon át, Kerékpárosbarát Település és Munkahely pályázat) folytatása. 

A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 180,0 180,0  

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként) 

Bevételnövekedés az NKH által beszedett 
környezetvédelmi hozzájárulásból 

10,0 10,0  

2017. évi javasolt előirányzat 190,0 190,0  

 

20/32/13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 

A Zajtérképezés EU tagállami feladatai fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási 
előirányzata 49,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 49,1 millió forint. 

Az Európai Parlament és Tanács 2002/49/EK számú, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
szóló irányelve (Environmental Noise Directive, END) értelmében minden uniós tagállam 
kötelezettsége az irányelv hazai jogrendbe ültetése és alkalmazása, továbbá ebből következően a 
stratégiai zajtérképek és zajvédelmi intézkedési tervek rendszeres elkészítése, illetve felülvizsgálata. 
A stratégiai zajtérképezéssel kapcsolatos EU feladatok teljesítéséért a nagy forgalmú közutakra és 
vasútvonalakra nézve az NFM a felelős, az 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet a KTI 
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-t nevezi meg a stratégiai zajtérképek és zajvédelmi 
intézkedési tervek elkészítésének kötelezettjeként. 

Az Európai Bizottság 2014 júniusában tervezetet állított össze az END módosítására nézve, 
melynek legfőbb jellemzője, hogy – a korábbiaktól eltérően – a zajtérképek elkészítésére és 



értékelésére kötelezően előírja egy közös zajszámítási módszer alkalmazását. A javasolt módszertan 
a CNOSSOS-EU program keretében került kialakításra és az END-t módosító irányelv-tervezet 
részét képezi. 

A módosító irányelv elfogadása után a tagállamoknak meg kell tenniük minden intézkedést az 
irányelvben található követelmények teljes körű alkalmazására, melyek közül a jogi és 
adminisztratív előkészületek mellett rendkívül nagy szerepet játszik a műszaki feltételek 
megteremtése. 

 

A közlekedési (közúti, vasúti, légi) zajvédelemmel kapcsolatban a következő feladatokat szükséges 
teljesíteni a KTI Nonprofit Kft. bevonásával: 

− a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 
aktualizálása, és ehhez kapcsolódóan 

− új végrehajtási rendelet (módszertan, bemenő adatrendszer, mérések) megalkotása,  

− a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól 
szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet felülvizsgálata és a szükséges módosítások 
elvégzése (módszertan és mérések), 

− zajtérképek készítése, aktualizáló felülvizsgálata, 

− légi közlekedés okozta zajterhelés számítási módszertanának és bemenő adatainak megújítása, 

− a zajtérképezési feladatokhoz kapcsolódó adatok integrálása a Közlekedési Környezeti 
Centrum rendszerbe, a stratégiai zajtérképek és zajvédelmi intézkedési tervek integrálása, 
illetve beépítése az Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár (ELZA) rendszerbe. 

A Zajtérképezés EU tagállami feladatai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 49,1  49,1 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2017. évi javasolt előirányzat 49,1  49,1 

 

20/32/28 Kiemelt közúti projektek 



A Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 280 
000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 280 000,0 
millió forint. 

Az előirányzat fő célja a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában a 2014-2020. 
közötti időszakra meghatározott célok – autópályák továbbépítése az országhatárig, a 
megyeszékhelyek gyorsforgalmi úti elérhetőségének megteremtése – eléréséhez szükséges központi 
költségvetési források biztosítása.  

 

 

 

 

 

 

A Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 160 000,0   160 000,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       

Támogatásnövekedés a kiemelt közúti 
projektek megvalósítására 

120 000,0   120 000,0 

2017. évi javasolt előirányzat 280 000,0   280 000,0 

 

20/32/29 Légiszállítási szolgáltatások  

A Légiszállítási szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási előirányzata 
1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 000,0 
millió forint. 

A nyugat-balkáni országok fővárosai pusztán gazdasági szempontból nem nyújtanak vonzó 
perspektívát a légitársaságok számára, így piaci alapon nem várható a nyugat-balkáni 
desztinációkba történő járatindítás a jelenlegi piaci szereplők részéről Budapestről. A közvetlen 
összeköttetés megteremtése kizárólag állami beavatkozással biztosítható, melynek egyetlen módja a 
közszolgáltatási kötelezettség kiírása. 

Ezen országokkal és fővárosokkal kapcsolatosan külgazdasági, külpolitikai, turisztikai és kulturális 
igény folyamatosan felmerül, a kormányzat kutatja annak lehetőségét, miként lehet elősegíteni a 
nyugat-balkáni desztinációk összekötését Budapesttel. Számos lehetőség tanulmányozása után a 



választás a közszolgáltatási kötelezettségre esett. A közszolgáltatási kötelezettség értelmében a 
nyilvános pályázaton nyertes légitársaság szolgálhatja ki az érintett útvonala(ka)t, továbbá állami 
támogatást vehet igénybe, amely kizárólag a közszolgáltatási kötelezettséggel érintett útvonalakon 
elszenvedett üzemeltetési veszteségek ellentételezésére és egy ésszerű profit biztosítására 
szolgálhat.   

A közvetlen légi járatok megteremtésével a diplomáciai, gazdasági, turisztikai kapcsolatok 
erősödése várható Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Koszovóval, Macedóniával, valamint 
Montenegróval. 

 

 

 

 

 

 

 

A Légiszállítási szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 

Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele stb.)       
Többlet (jogcímenként) 
Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

 
1 000,0 

  
 

 1 000,0 

2017. évi javasolt előirányzat 1 000,0   1 000,0 
 

20/32/30 Közúthálózat felújítása 

A Közúthálózat felújítása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási előirányzata 10 
000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 10 000,0 
millió forint. 

Az előirányzat alapvető célja az országos közúthálózat burkolatai, műtárgyai és úttartozékai 
állagmegóvásának és felújításának, továbbá a projektekhez kapcsolódó valamennyi (így különösen 
tervezési, műszaki előkészítési, lebonyolítási és projekt-zárási) tevékenységének finanszírozása. 

A Közúthálózat felújítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 



Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       

Támogatás biztosítása a komplex útfelújítási 
program megvalósítására 

10 000,0   10 000,0 

2017. évi javasolt előirányzat 10 000,0   10 000,0 

 

20/32/32 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások 

A Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
teljes támogatási előirányzata 15 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, 
kiadási előirányzata összesen 15 000,0 millió forint. 

Az előirányzat keretében valósul meg a Kormány Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó 
ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 1102/2016. (III. 3.) határozatában előírtaknak 
megfelelően a közlekedésbiztonság javítása, a közutak védelme és a tengelysúly vagy össztömeg 
tekintetében a túlterhelt járművek közlekedésének visszaszorítása, ellenőrzésük hatékonyabbá tétele 
érdekében a nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat létrehozása. 

A kialakításra kerülő nemzeti tengelysúly-és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat célja, 
hogy a 3,5 tonna feletti járművek megtett úttal arányos útdíjfizetési rendszerének integrált 
bővítésével kiszolgálja a tengelyterhelés- és egyéb helyszíni ellenőrzéseket, valamint valós idejű 
adatkapcsolat alkalmazásával adatokat biztosítson más hatóságok informatikai rendszerei számára, 
továbbá lehetővé tegye valósidejű adatkapcsolat alkalmazásával adatok lekérdezését e 
rendszerekből. A fejlesztés révén mérésre, ellenőrzésre és szankcionálásra alkalmas eszközpark és 
az ezeket támogató informatikai rendszer jön létre. 

A Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0  0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként) 

Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

 

15 000,0 
 

 

15 000,0 

2017. évi javasolt előirányzat 15 000,0  15 000,0 

 



20/32/33 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási előirányzata 10 000,0 millió forint, 
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 10 000,0 millió forint. 

Az előirányzatból Budapest-Kelebia vasútvonal 160 km hosszú szakaszán európai uniós műszaki 
előírások (160 km/h, 225 kN, ETCS2) szerinti fejlesztésének engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítése, valamint az építés megkezdéséhez szükséges további előkészítési feladatok valósulnak 
meg. 

A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

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

Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

 
 

10 000,0 

 
 
 

 
 

10 000,0 
2017. évi javasolt előirányzat 10 000,0  10 000,0 

 

20/32/34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 

A Határ menti közúti fejlesztések előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes 
támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 1 000,0 millió forint. 

Az előirányzat fő célja az Európai Unió 2014-2020. évi programozási időszakában az Interreg V-A 
programok keretéből megvalósuló projektek előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása.  

A Határ menti közúti fejlesztések előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       

Támogatás biztosítása a határ menti közúti 
fejlesztések megvalósítására 

1 000,0   1 000,0 

2017. évi javasolt előirányzat 1 000,0   1 000,0 



 

20/32/35 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási előirányzata 9 220,0 millió forint, 
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 9 220,0 millió forint. 

Az előirányzat célja a budapesti közlekedésfejlesztési kulcsprojektek előkészítése. 

A Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0  0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként) 

Támogatásnövekedés a feladatok 
megvalósítására 

 

9 220,0 

 

  

9 220,0 

2017. évi javasolt előirányzat 9 220,0  9 220,0 

 

20/32/36 Budai vasúti közlekedés fejlesztése 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási előirányzata 5 000,0 millió forint, 
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 5 000,0 millió forint. 

Az előirányzat felhasználása Kelenföld állomás kapacitásbővítő beruházásainak, valamint a Déli 
üzemi pályaudvar vasúthálózatról történő leválasztása és a terület új vagyonkezelő részére történő 
átadása előkészítésének kivitelezési munkálataira történik. 

A Budai vasúti közlekedés fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0  0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként) 

Támogatás biztosítása a feladat 
megvalósítására 

 

 

5 000,0 

  

 

5 000,0 



2017. évi javasolt előirányzat 5 000,0  5 000,0 

 

20/32/37 Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése 

A Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes 
támogatási előirányzata 80,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 80,0 millió forint. 

Az előirányzat fő célja a kerékpárutak működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó (elsősorban 
előkészítési) feladatok megvalósítása. 

A Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       

Támogatásbiztosítás a feladatok megvalósítására 80,0   80,0 

2017. évi javasolt előirányzat 80,0   80,0 

 

20/32/38 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása 

A Közútfejlesztési feladatok végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási 
előirányzata 6 228,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 6 228,7 millió forint. 

Az előirányzat fedezetet biztosít az M43 autópálya országhatárig történő kiépítéséhez kapcsolódó 
nagylaki elkerülő út beruházás és a Kisvárda észak-keleti tehermentesítő út, valamint bekötő és 
összekötő út beruházás (2 500,0 millió Ft) projektköltségének finanszírozására. 

A Közútfejlesztési feladatok végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 7 457,5   7 457,5 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) -1 228,8   -1 228,8 

Többlet (jogcímenként)     
2017. évi javasolt előirányzat 6 228,7   6 228,7 



 

20/32/39 Regionális repülőterek működésének támogatása 

A Regionális repülőterek működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes 
támogatási előirányzata 400,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 400,0 millió forint. 

Az alacsony forgalmú repülőterek nem képesek működési költségeik fedezésére. Az Európai 
Bizottság 2014/C/99/03 sz. Iránymutatása szerint a nem gazdasági jellegű tevékenységek 
finanszírozására állami támogatás vehető igénybe, amit nem kell bejelenteni előzetesen a 
Bizottságnak. Ezek a tevékenységek az állam közhatalmi jogosítványainak gyakorlása során 
hatáskörébe tartozó, nem gazdasági jellegű tevékenységek és így nem tartoznak az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok hatálya alá. A 2014. április 4-én kezdődött 10 éves átmeneti 
időszak után nem nyújtható már állami támogatás a működési költségek részbeni finanszírozására. 
A támogatás intenzitása általában 50-60% között mozog. A regionális nemzetközi repülőterek 
működtetése makrogazdasági és helyi fejlődés, valamint a könnyebb megközelíthetőség 
szempontjából kulcsfontosságú és pozitívan járul hozzá a Budapest-központúság fokozatos 
leépítéséhez. 

A Regionális repülőterek működésének támogatása előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 400,0    400,0  
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       
Többlet (jogcímenként)       
2017. évi javasolt előirányzat 400,0 

 
400,0 

 

20/33 alcím: Hazai fejlesztési programok 

20/33/2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása  

A Hungaroring Sport Zrt. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási 
előirányzata 13 151,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 13 151,9 millió forint. 

Az előirányzat biztosít forrást a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj rendezői jogdíjának 
finanszírozására, a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának és a Nagy Futam 
megrendezésére, továbbá a HS Zrt. által lebonyolított kiemelt sportesemények [WTCC (FIA World 
Touring Car Championship – Túraautó Világbajnokság), DTM (Deutsche Tourenwagen Masters – 
Német Túraautó Bajnokság), ETRC (FIA European Truck Racing Championship – Kamion Európa-
Bajnokság] és az azokhoz kapcsolódó források finanszírozására. 

Az előirányzat célja a Formula One Administration Limited (FOA) és a HS Zrt. között létrejött 
promóciós szerződés, valamint a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017-2026 között 
történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 1865/2015. (XII. 2.) 
Korm. határozat alapján, 2026-ig gondoskodni a HS Zrt.-t terhelő rendezői jogdíjjal megegyező 
összegű költségvetési támogatásról.  



Ezen túl a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2015-2017 között történő 
megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 1464/2014. (VIII. 15.) Korm. 
határozat alapján, az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a Red Bull Air Race Világkupa 
budapesti futama 2015-2017 között történő megrendezéséről szóló, a jogtulajdonos és a HS Zrt. 
közötti szerződés szerinti, a HS Zrt.-t terhelő rendezői jogdíj, továbbá a rendezvény 
megszervezéséhez kapcsolódóan a HS Zrt.-nél felmerülő fizetési kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges költségvetési támogatás biztosítása. 

A Hungaroring Sport Zrt. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 12 022,1  12 022,1 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    
Fejezeten belüli átcsoportosítás  
a WTCC 2017. évi megrendezésére 

 
 
200,0 

  
 

200,0 
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    
Többlet összesen 
árfolyam-különbözet 
Formula-1, Red Bull Air Race jogdíjnövekedés, 
valamint a DTM és az ETRC 2017. évi 
megrendezése 

929, 8 
782,1 

 
147,7 

 929, 8 
782,1 

 
147,7 

2017. évi javasolt előirányzat 13 151,9  13 151,9 
 

20/33/3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat  

A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (GFC) 2017. évi támogatási előirányzata 2 645,4 
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 645,4 millió 
forint. 

A GFC forrása nagyrészt a Széchenyi Kártya Program részeként ötféle hitelkonstrukció (a 
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, a Széchenyi Forgóeszközhitel, a Széchenyi Beruházási Hitel, a 
Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel és a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel) 
kamattámogatása és kezességi díjtámogatása (a továbbiakban: Konstrukciók) céljaira kerül 
felhasználásra. A Konstrukciók keretében a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások egyszerűsített 
eljárással, költségvetési kamattámogatás és kezességi díjtámogatás mellett juthatnak finanszírozási 
lehetőséghez, különböző kedvezményes hiteltípusok révén. A támogatások mértéke minden évben 
Kormányhatározattal kerül jóváhagyásra. 

Fentiek mellett a GFC biztosítja az előirányzat és egyes korábbi gazdaságfejlesztést szolgáló 
jogelőd előirányzatok (Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat, Kis- és középvállalkozói 
célelőirányzat) kezelésével kapcsolatos egyéb költségek (bírósági díjak, végrehajtási díjak) 
finanszírozását is. 

A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 1 245,4  1 245,4 



Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    
Többlet (jogcímenként) 

Támogatásnövekedés (Széchenyi Kártya 
Program konstrukció) 

 
1 400,0 

  
1 400,0 

2017. évi javasolt előirányzat 2 645,4  2 645,4 
 

20/33/4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat  

A Hazai fejlesztési programok célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 445,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 445,0 
millió forint. 

A Hazai fejlesztési programok célelőirányzaton rendelkezésre álló források terhére az alábbi 
feladatok megvalósítása tervezett: 

– az ELI-HU Nkft.-nek a GINOP-2.3.6-15-2015-00001 azonosító számú [„ELI lézer 
kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis” című] nagyprojekt-javaslattal 
összefüggő intézkedésekről szóló 1541/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat szerinti kiegészítő 
finanszírozása, 

– a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9. §-a szerinti 
területfejlesztési szakfeladatok, különösen egyes hazai forrásból finanszírozott fővárosi, 
valamint Modern Városok Program keretében megvalósuló projektek kapcsán műszaki 
szakértői feladatok ellátása. 

 

 

 

 

 

 

 

A Hazai fejlesztési programok célelőirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 160,0  160,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    
Többlet összesen, ebből  285,0  285,0 

ELI-HU Nkft. támogatásnövekedése 275,0  275,0 
Modern Városok Program végrehajtásával 10,0  10,0 



összefüggő feladatok 
2017. évi javasolt előirányzat 445,0  445,0 

 

20/33/6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása  

A Balaton fejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási 
előirányzata 220,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 220,0 millió forint. 

Az előirányzat célja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztését szolgáló, különösen kisléptékű, EU 
fejlesztési forrásból nem finanszírozható projektek, szakmai programok – különösen vízparti 
fejlesztések, víz- és közbiztonsági intézkedések, kiemelt jelentőségű rendezvények, 
településfejlesztési projektek – támogatása. 

A Balaton fejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 220,0  220,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    
Többlet (jogcímenként)    
2017. évi javasolt előirányzat 220,0  220,0 

 

20/33/8 Agrármarketing célelőirányzat 

Az Agrármarketing célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási 
előirányzata 1 846,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 1 846,9 millió forint. 

Az előirányzat célja a közösségi agrármarketing tevékenység támogatása, az élelmiszer, bor és a 
gasztronómia országképformáló hatásainak erősítése az idegenforgalmi célkitűzésekkel 
összhangban, továbbá a magyar élelmiszerek és borok piaci pozíciójának javítása a bel- és külföldi 
piacon, kihangsúlyozva a kis- és közepes helyi termelők termékeinek fogyasztásnövelését is. 

A 2016. évi előirányzathoz képest többletként jelentkezik a kétévente megrendezésre kerülő 
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripai Kiállítás és Vásárra (a továbbiakban: OMÉK) biztosított 
1 000,0 millió forint támogatási előirányzat. 

A célok a Magyar Turizmus Zrt. bevonásával kerülnek megvalósításra, melynek érdekében 2017. 
évben 1 846,9 millió forint kerül biztosításra. 

Az Agrármarketing célelőirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat    
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  

Átcsoportosítás az NGM fejezettől 
 

1 846,9 
 
 

 
1 846,9 



Fejezeten belüli átcsoportosítás     
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    
Többlet (jogcímenként)    
2017. évi javasolt előirányzat 1 846,9  1 846,9 

 

20/33/9 Turisztikai célelőirányzat 

A Turisztikai célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljes támogatási előirányzata 
5 936,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 5 936,1 
millió forint. 

A 2016. évi előirányzathoz képest ez az összeg már tartalmazza a kiemelt nyári kulturális 
fesztiválok támogatását 561,1 millió forint összegben. A Turisztikai célelőirányzatból kerül 
finanszírozásra: 

‒ a 100%-ban az állam tulajdonában lévő Magyar Turizmus Zrt. működésének, 
marketingkommunikációs tevékenységének, valamint egyéb szakmai feladatainak 
támogatása; 

‒ a Nemzeti Kulturális Alap rendezvénypályázatának támogatása, kulturális és gasztronómiai 
rendezvények megvalósítása érdekében; 

‒ országos és nemzetközi hatókörű turisztikai vonzerővel rendelkező, kiemelt nyári kulturális 
rendezvények, fesztiválok, programok támogatása; 

‒ termékfejlesztések támogatása (nemzeti tanúsító védjegyek működtetésének támogatása, 
Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny támogatása, turisztikai szövetségek 
nemzetközi szervezetekben való részvételének támogatása, pályázatos rendszerben nem 
támogatható egyedi projektek támogatása); 

‒ a turisztikailag frekventált területek szúnyoggyérítésével kapcsolatos kiadások; 

‒ egyéb turisztikai szakágazati feladatok megvalósítása.  

A Turisztikai célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat    
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  

Átcsoportosítás az NGM fejezettől 
 

5 936,1 
  

5 936,1 
Fejezeten belüli átcsoportosítás     
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    
Többlet (jogcímenként)    
2017. évi javasolt előirányzat 5 936,1  5 936,1 
20/33/23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 

A Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 300,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 300,0 
millió forint. 



Az előirányzat elsődleges célja a város infrastrukturális, turisztikai, idegenforgalmi adottságainak 
erősítése, a város vonzerejének növelése az idelátogatók számára. A támogatás keretében 
megtörténik a Várfürdő teljes környezetének a rendezése és parkosítása. A támogatással 
megvalósulhat a gyógyvíz, a sportturizmus és a sportgyógyászat összekapcsolása. 

A Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

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

Támogatás biztosítása 
 

300,0 
  

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

 

20/33/24 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása  

A Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 180,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 180,0 
millió forint. 

A Nemzeti Vágta a magyar városok, falvak ünnepe. Célja, hogy a nemzeti lovas hagyományt 
felelevenítse, új tartalommal gazdagítsa és nagyszabású kulturális fesztivált hozzon létre. A 
Nemzeti Vágta a magyar tradíciókra épülő, nagyszabású, történelmi hangulatú lovasverseny, mely 
egyszerre hagyományőrző és hagyományteremtő országos kulturális esemény. A Nemzeti Vágtán a 
magyar települések által nevezett lovak és lovasok mérkőznek meg Budapesten, a Hősök tere körül, 
valamint további vidéki településeken. Az előirányzat a Nemzeti Vágta rendezvény 2017. évi 
megvalósításához biztosít támogatást. 

A Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

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

Támogatás biztosítása 
 

180,0 
  

180,0 
2017. évi javasolt előirányzat 180,0  180,0 

 

 

 

20/34 alcím: Infokommunikációs ágazati programok 

20/34/1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció  



Az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 978,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata 978,6 millió forint. 

Az előirányzat biztosítja: 

− a „Tisztaszoftver” program keretében az oktatási intézmények tanárai és diákjai számára a 
szoftverek licencdíjának finanszírozását, valamint a Microsoft alkalmazások alternatívájaként 
nyílt forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatását a köz- és felsőoktatás részére.  

− a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (NIS) megfogalmazott szakmai célok 
végrehajtásának támogatását, az európai uniós és hazai finanszírozású projektek felügyeletét, 
mentorálását, illetve minőségbiztosítását.  A 2014-2020. időszakban 2015. évtől megvalósul 
a közreműködés és részvétel a GINOP, illetve egyéb operatív programok kiemelt 
infokommunikációs kormányzati programok előkészítésében és megvalósításában, 
projektmenedzsment támogatásának ellátásában és minőségbiztosítás nyújtásában.  

Az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 978,6  978,6 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

2017. évi javasolt előirányzat 978,6  978,6 

 

20/34/2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok  

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 7 027,9 millió forint, bevételi előirányzattal 
nem rendelkezik, kiadási előirányzata 7 027,9 millió forint. 

Az előirányzat célja támogatás nyújtása a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (NIS) 
meghatározott, alábbi feladatok végrehajtásához: 

− digitális közösségi terek fenntartása, fejlesztése, új terek kialakítása (eMagyarország Hálózat 
fejlesztése), 

− digitális kompetenciát fejlesztő programok kidolgozásához szükséges előkészítő 
tevékenységek ellátása, elemzések elkészítése, 

− NIS digitális kompetencia pillérhez tartozó projektek előkészítése, szakértői anyagok 
készítése, 



− az oktatás minden szintjén (köznevelés, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés) az 
informatika-oktatás javulását elősegítő intézkedések megvalósítása, közreműködés a 
szaktárca által megvalósítandó intézkedésekben (informatika-tanulást támogató környezet 
megteremtése, vagyis annak lehetővé tétele, hogy a diákok a tanóra keretein belül és kívül is 
találkozzanak az informatikával; az IKT-eszközök segítségével elérhető oktatási tartalmak, 
internetes tan- és segédanyagok elterjesztése; tanárok készségszinten használják az IKT-
eszközöket az oktatásban), 

− társadalmi célú kampány indításának előkészítése (társadalmi összefogás indítása a digitális 
készségek fejlesztéséért, célja egyrészt az internetet nem használók bevonása a digitális 
világba, illetve a már internethasználók ösztönzése a környezetük motiválására), 

− digitális készségek fejlesztésére irányuló felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása 
(együttműködve a szaktárcával), 

− az infokommunikációs ágazati szakképzési feladatok ellátása.  

Az előirányzat biztosítja továbbá a Szupergyors Internet Program (SZIP) szakmai előkészítési 
feladatainak fedezetét, amelyet a Digitális Nemzet Program részeként, a Digitális Nemzet Program 
megvalósításáról szóló 1631/2014 (XI. 6.) Korm. határozat írt elő. A program fő célja, hogy 2018. 
évre biztosítsa az egész országot lefedő, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati 
infrastruktúra megépítését, a piaci szereplők bevonásával. 

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 127,9  127,9 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként) 

Támogatásnövekedés a Digitális Nemzet 
Fejlesztési Program megvalósítása érdekében 

 

6 900,0 

  

6 900,0 

2017. évi javasolt előirányzat 7 027,9  7 027,9 

 

20/34/3 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 

Az Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 2 421,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 2 
421,0 millió forint. 

Az ESA tevékenységéhez való 2017. évi hozzájárulás olyan jellegű nemzetközi tagdíjfizetési 
kötelezettség, amely hazai vállalkozások pályázati forrásaként is hasznosul. 



A forrás az alábbiakat biztosítja: 

− érdekképviselet és érdekérvényesítés az ESA technológiai fejlesztéseket, alkalmazásokat 
célzó programjaiban; 

− ESA-tagságunk kiterjedt adminisztrációs feladatainak ellátása; 

− a hazai űrtevékenység szereplőinek bevezetése az ESA programokba, lehetséges 
konzorciumok létrehozásának elősegítése és a hazai kis- és középvállalkozások nemzetközi 
kapcsolatainak fejlesztése; 

− az ESA-hoz való csatlakozással kapcsolatos feladatok keretében a Felzárkóztatási 
Munkacsoport működtetése szakértők bevonásával, rendszeres egyeztetésekkel, a 
munkacsoporthoz rendelt forrásokra pályázatok meghatározása és kiírása, azok értékelése, 
nyomon követése; 

− nemzetközi kötelezettségekből adódó űrtevékenységhez kapcsolódó hazai feladatok ellátása; 

− hazai ipari szereplők képzése, tájékoztatása és felkészítése az ESA keretei között működő 
pályázati rendszerről információ biztosításával, az ESA csatlakozáshoz kapcsolódóan és 
egyéb nemzetközi együttműködések és hazai programokra vonatkozóan workshopok, 
információs napok szervezése; 

− az iparág koordinálása, érdekeinek képviselete és kiadványok készítése. 

A Tagság előnyei multiplikátor-hatással térülnek meg. Az ESA tagállamai átlagosan a GDP 
0,048%-át fektetik űrtevékenységbe. A befektetett összeg a nemzetgazdaság szintjén 4,5 – 6,2-
szeres szorzóval térül meg 10 éves időtartam alatt.  

Az ESA csatlakozás során befizetett minél magasabb hozzájárulás és az űrtechnológiához 
kapcsolódó feladatok ellátása a következő kormányzati célok elérését segíti elő: 

− a csúcstechnológiát képviselő iparágban a kis- és középvállalkozói szektor fejlődése és ezen 
belüli munkahelyteremtés; 

− Magyarország versenyképességének növekedése; 

− gazdasági növekedés serkentése; 

− magasan képzett szellemi tőke Magyarországon tartása; 

− exportmérleg javítása. 

Az Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 2 358,6  2 358,6 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    
Többlet (jogcímenként) 62,4  62,4 



Támogatás biztosítása a feladat 
megvalósítására 

2017. évi javasolt előirányzat 2 421,0  2 421,0 
 

20/35 alcím: Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok 

20/35/1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 

Az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 673,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata 673,3 millió forint. 

Az előirányzat a magyarországi uránipar rekultivációját követő hosszú távú kárelhárítási feladatok 
finanszírozását biztosítja.  

A magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól készített beruházási 
programról szóló 2385/1997. (XI. 26.) Korm. határozatban jóváhagyott Beruházási Program 2002. 
december 31-ig tartalmazta az ún. hosszútávú feladatok (víztisztítás, karbantartás, monitoring 
tevékenység, szennyezett felszíni és felszín alatti vizek kezelése, egységes vízkormányzó rendszer 
üzemeltetése, környezetellenőrzési monitoring tevékenység, a rekultivált területek, létesítmények 
utógondozása, karbantartása) költségeit. A Kormány a mecseki uránércbányászat megszüntetéséről 
szóló 2085/1997. (IV. 3.) Korm. határozat, valamint a magyarországi uránércbányászat 
megszüntetésének rekultivációs feladatairól készített beruházási programról szóló 2385/1997. (XI. 
26.) Korm. határozat módosításáról szóló 2006/2001. (I. 17.) Korm. határozatban úgy rendelkezett, 
hogy a hosszútávú feladatok ellátásának finanszírozását 2003. évtől kezdődően a beruházás forrását 
biztosító fejezetben kell megtervezni.  

A 2017. évi munkálatok – a korábbi évekkel megegyezően – a 30 éves Stratégiai Tervben 
meghatározott feladatok éves végrehajtását foglalják magukban. E feladatokat a Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. az éves intézkedési tervek alapján hajtja végre.  

Az előirányzat célja támogatás biztosítása az uránércbányászati károk felszámolásához kapcsolódó 
környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú, kiépített megfigyelő rendszerek működtetésére, 
vízbázis védelemre, ideértve Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében szükséges egységes 
vízelvezető rendszer üzemeltetését, a radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítését, a zagytéri 
kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetését.  

A környezetellenőrzési monitoring tevékenységet a vízkezelések időszakát követően várhatóan 
további mintegy 50 évig szükséges ellátni. Az ivóvízbázis-védelmi szempontok miatt a rendszer 
üzemeltetése folyamatos 24 órás készenlétet, szükség esetén azonnali beavatkozást igényel. 

Az ivóvízbázis védelme érdekében elvégzendő feladatok az alábbiak: 

− környezetvédelmi célú tevékenység üzemeltetése (vízkezelő és vízkormányzó rendszer 
üzemeltetése, bányavízkezelés, zagytéri kármentesítés, környezetvédelmi ellenőrzés, 
értékelés, karbantartások elvégzése), 

− szolgáltatások vásárlása (hatósági határozatok és engedélyek alapján, ivóvízbázis- védelmi 
céllal végzendő tevékenységekhez szükséges szolgáltatások megvásárlása, radiológiai 
monitoring, hidrogeológiai monitoring, geo-dinamikai ellenőrzések és labor tevékenység, 
mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok, utóellenőrzési tevékenységek, fúrásfelszámolás), 



− beruházások (eszközbeszerzés, létesítmény létrehozása, eszközpótlás, új gravitációs 
vezetékszakaszok, új nyomóvezeték-szakaszok építése, felszíni vízelvezetés átalakítása, 
valamint a feladatok elvégzéséhez szükséges szivattyúk, szerszámok, informatikai eszközök 
szükség szerinti cseréje, pótlása). 

 

 

 

Az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 623,3  623,3 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    
Többlet (jogcímenként) 

Támogatásnövekedés  
többlet az uránszennyezett víz 
kármentesítésére és elhasznált műszaki 
eszközök-berendezések tervszerű pótlására 

50,0  50,0 

2017. évi javasolt előirányzat 673,3  673,3 
 

20/35/4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 7 505,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 7 
505,1 millió forint. 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Statútum  rendelet) 115. § (2) bekezdése értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter 
az energiapolitikáért való felelőssége keretében gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlődés, az 
energiahatékonyság és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről – így különösen 
az energiapolitikai, energiahatékonysági, épületenergetikai és épület-energiatakarékossági 
programok kidolgozásáról és végrehajtásáról –, valamint vezeti a felújítandó központi kormányzati 
épületek nyilvántartását. 

Az EU emisszió-kereskedelmi rendszerének (EU ETS) harmadik kereskedési időszakában (2013-
2020) a kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevétel meghatározott hányadát az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének 
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott célokra szükséges 
felhasználni.  

A bevételek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, az éghajlatváltozás hatásaihoz 
való alkalmazkodást célzó hazai és nemzetközi tevékenységek támogatását, a magyar klímapolitika 
és zöldgazdaság-fejlesztés hatékony megvalósítását, az üvegházhatású gáznyelők általi 



eltávolításának növelését szolgálhatják. A bevétel meghatározott hányadának felhasználása a 
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzaton történik. 

Az előirányzat terhére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az 
erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. 
törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 2. § 30. pontja szerinti üvegházhatású gázok (a továbbiakban: 
ÜHG) kibocsátás-csökkentésére, ÜHG megkötésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz történő 
alkalmazkodásra irányuló nemzetközi együttműködés keretében a következő célokra teljesíthető 
kifizetés: 

– a Globális Energiahatékonysági és Megújuló Energia Alapnak nyújtott hozzájárulásra; 

– a poznani éghajlatváltozási konferencián (COP 4 és COP/MOP 4) elindított Alkalmazkodási 
Alapnak nyújtott hozzájárulásra; 

– erdőirtás elkerülését, az erdőtelepítés és az erdők újratelepítésének fokozását célzó 
intézkedésekre, az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló fejlődő 
országokban; 

– technológiák átadására az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló 
fejlődő országok számára és az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz történő alkalmazkodás 
előmozdítására ezen országokban; 

– szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből vagy ipari tevékenységből származó CO2 környezeti 
szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására harmadik országokban. 

Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra: 

– megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére; 

– energiahatékonyság-javító intézkedésekre; 

– az ÜHG-kibocsátás csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre; 

– erdősítés révén történő CO2 megkötésre; 

– az európai stratégiai energiatechnológiai tervben és az európai technológiai platformokban 
szereplő kezdeményezésekben történő részvételre; 

– szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből vagy ipari tevékenységből származó CO2 környezeti 
szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására; 

– alacsony ÜHG-kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás 
ösztönzésére; 

– az energiahatékonysággal és a tiszta energiákkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés 
finanszírozására az Ügkr. tv.-ben meghatározott ÜHG-kibocsátással járó engedélyköteles 
tevékenységekhez tartozó iparágakban; 

– az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodást, az ÜHG-kibocsátás csökkentését és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatásra, fejlesztésre, valamint demonstrációs 
projektek megvalósítására; 

– alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb technológiák 
kifejlesztésére; 



– kis és közepes jövedelmű háztartások szociális aspektusainak kezelését 
célzó,energiahatékonyságot növelő pénzügyi támogatások biztosítására. 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 13/F. § (4) bekezdése alapján, Magyarország 
nemzetközi klímafinanszírozási vállalásának forrását az üvegházhatású gázok európai kibocsátási 
egységeinek értékesítéséből származó bevételek adják. Ennek keretében az előirányzatból 
támogatás nyújtható a nemzetközi klímafinanszírozás területén megvalósuló következő célokra: 

– Zöld Klíma Alapnak (GCF) történő felajánlások;  

– a nemzetközi klímafinanszírozás végrehajtását szolgáló intézmények (mint a Globális Zöld 
Növekedési Intézet - GGGI; a Klímatechnológiai Központ és Hálózat - CTCN) 
kezdeményezéseiben történő részvétel; 

– hazai, éghajlatvédelmi célú fejlesztések és beruházások külpiaci megvalósításának elősegítése. 

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzatból a fentiekben rögzített 
célokra nyílt pályázati eljárás alapján vagy egyedi döntés keretében fizethető támogatás, a nemzeti 
fejlesztési miniszter döntése alapján. Egyedi döntés keretében támogatás a tárgyévi kiadási 
előirányzat legfeljebb 3%-áig nyújtható. A nemzetközi klímafinanszírozási célok esetében 
Kormányhatározat alapján kötött támogatási szerződés, kiadott támogató okirat útján, ezen belül 
támogatás, dologi jellegű felajánlás, egyéb juttatás vagy kamattámogatás formájában nyújtható. 

Az előirányzat legfeljebb 7%-a használható fel az előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, 
bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek 
fedezetére, illetve az előirányzat bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a felhasználására, a 
pályázatok megvalósulására, monitorozására, az elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, 
valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki 
szempontú értékeltetésre (auditálásra). 

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 5 540,7  5 540,7 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    
Többlet (jogcímenként) 
Támogatásnövekedés (árfolyam-különbözet) 

 
1 964,4 

  
1 964,4 

2017. évi javasolt előirányzat 7 505,1  7 505,1 
 

20/35/5 Bányanyitási feladatok kiadásai 

A Bányanyitási feladatok kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 
100,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 100,0 millió forint. 

Az előirányzat fedezetet biztosít a hazai ásványvagyon (energiahordozó) kataszter létrehozására és 
működtetésére, a meglévő hazai adatbázisok – nemzetközi gyakorlattal összhangban álló – 
átstrukturálására, kiegészítésére, bányászati befektetési, gazdaságossági-megtérülési, valamint 
megvalósíthatósági tanulmányok, modellek készítésére.  



Az előirányzat felhasználható továbbá a hazai ásványvagyon hasznosítását lehetővé tevő 
környezetbarát technológiák alkalmazásának elősegítésére, a bányászattal összefüggő állami 
feladatok ellátásához szükséges tevékenységekre, így külső szakértők bevonására, az energetikai 
ágazatban hasznosítható bányászati projektek (mint adatbázisok és hatástanulmányok) 
elkészítéséhez, valamint hazai bányanyitással és ásványvagyon nyilvántartással összefüggő állami 
feladatok ellátására.  

Felhasználási célok továbbá:  

– a tisztaszén technológiák hazai alkalmazhatóságának komplex vizsgálata,  

– a bányászati és ásványvagyon hasznosítási technológiák (különösen szénvegyészet, nem 
hagyományos szénhidrogén kihozatal) alkalmazhatóságának magyarországi vizsgálata, 
elemzése.  

– a nemzetgazdasági jelentőségű és ellátásbiztonsági szempontból is fontos ún. kritikus 
nyersanyagok azonosítása, hazai előfordulásuk és potenciális kibányászhatóságuk 
felülvizsgálata (azon nyersanyagok azonosítása, melyek elsősorban Magyarország vagy 
másodlagosan az EU vagy bármely tagállam által kritikus nyersanyagként vannak definiálva és 
előfordulásuk ismert Magyarországon). 

A Bányanyitási feladatok kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 100,0  100,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

2017. évi javasolt előirányzat 100,0  100,0 

 

20/36 alcím: PPP-programok 

20/36/1 Autópálya rendelkezésre állási díj 

Az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 111 990,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 111 990,8 millió forint. 

A fejezeti kezelésű előirányzat a következő részfeladatok pénzügyi fedezetét biztosítja:  

– Az M5 autópálya (tovább)építése, üzemeltetése és fenntartása kapcsán az AKA Alföld 
Koncessziós Autópálya Zrt. részére 2017. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak 
kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, melyek jogalapja az 
állam és a koncesszor között 1994. május 2-án létrejött és többször módosított koncessziós 



szerződés 2005. március 30-án kelt, sorrendben 6. számú módosításának számító, egységes 
szerkezetbe foglalt koncessziós szerződés.  

– Az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának megépítése, üzemeltetése és 
fenntartása kapcsán az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. részére 2017. évben fizetendő 
rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, 
melyek jogalapja az állam és a koncesszor között 2004. október 2-án létrejött, majd 2004. 
december 15-én és 2006. március 31-én módosított koncessziós szerződés.  

– Az M6 autópálya Dunaújváros–Szekszárd közötti szakaszának tervezése, építése, felújítása, 
üzemeltetése és karbantartása során az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. részére 2017. 
évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő 
kötelezettségek teljesítése, az állam és koncesszor által 2008. július 16-án megkötött 
koncessziós szerződés alapján.  

– Az M6-os gyorsforgalmi út Szekszárd–Bóly és az M60-as gyorsforgalmi út Bóly–Pécs közötti 
szakaszának koncessziós szerződés keretében történő tervezéssel, építéssel, felújítással, 
üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatosan a MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. 
részére 2017. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből 
eredő kötelezettségek teljesítése, a koncessziós társaság és az állam között 2007. november 21-
én megkötött koncessziós szerződés alapján.  

– Az előirányzat fedezetet biztosít az állam nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter által 
magánfinanszírozói forrás bevonásával kapcsolatos, koncessziós, illetve PPP megállapodás 
keretében megkötött szerződések teljesítése során – az állam érdekeinek védelmében igénybe 
vett – pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói díjak és perviteli költségek finanszírozására.  

– Az előirányzatból történő kifizetésekhez kapcsolódó díjak és pénzügyi tranzakciós illeték. 

Az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 110 490,2  110 490,2 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként) 

Támogatásnövekedés makropálya adatok 
alapján 

 

1 500,6 

  

1 500,6 

2017. évi javasolt előirányzat 111 990,8  111 990,8 

 

20/36/6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 



A Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 11 051,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 11 051,2 millió forint. 

A Statútum rendelet 112. § (2) bekezdésének alapján, a tervezett forrás a nemzeti fejlesztési 
miniszter számára biztosít pénzügyi fedezetet a PPP konstrukcióban megvalósult kulturális 
létesítményekkel összefüggő szerződésekben meghatározott, az államot érintő jogokból és 
kötelezettségekből eredő feladatok teljesítése érdekében. 

A 2005. évi költségvetési törvény felhatalmazása alapján a Művészetek Palotája megvalósulásával 
és működésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1026/2005. (III. 11.) Korm. határozat 
hozzájárult, hogy a nemzeti kulturális örökség minisztere a Művészetek Palotája megvalósulásával 
és működésével kapcsolatban 30 éves futamidejű rendelkezésre állási szerződést kössön. 

Az előirányzat a nettó 56.287 m2 hasznos alapterülettel rendelkező többfunkciós kulturális 
létesítmény rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő üzemeltetését és fenntartását 
szolgálja. A megkötött szerződés alapján az NFM a szolgáltató, a Nemzeti Filharmónia 
Ingatlanfejlesztési Kft. részére rendelkezésre állási díjat fizet, valamint finanszírozza az épület 
üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (víz, csatorna, fűtés, villamos energia). Az egyéb 
üzemeltetési, fenntartási és pénzügyi szolgáltatási díjak is – beleértve a devizafizetési műveletekhez 
kapcsolódó MNB díjakat is – az előirányzat terhére kerülnek kiegyenlítésre. 

 

 

A Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 11 251,2   11 251,2 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen) -200,0  -200,0 

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

2017. évi javasolt előirányzat 11 051,2   11 051,2 

 

20/36/7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 

A Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 487,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 487,2 millió forint.  

Az előirányzat a még kiváltásra nem kerülő sportprojektek magántőke bevonásával történő 
fenntartását szolgálja. Az előirányzat terhére kerül teljesítésre 3 tornaterem, 5 tanuszoda és 1 
sportcsarnok üzemeltetési díjaihoz történő hozzájárulás, illetve egyéb, a megkötött szerződésekből 
eredő kötelezettségek, valamint a szerződés-menedzsmenthez, szerződésmódosításokhoz, illetve 
jogvitákhoz kapcsolódó pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói, perviteli költségek. 



A Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 646,3   646,3 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) 

Támogatáscsökkenés makropálya adatok 
alapján 

-159,1  -159,1 

Többlet (jogcímenként)       

2017. évi javasolt előirányzat 487,2   487,2 

 

 

 

 

 

20/37 alcím: Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 

20/37/3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása 

Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása fejezeti kezelésű 
előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 116,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem 
rendelkezik, kiadási előirányzata 116,0 millió forint. 

Az előirányzat célja forrás biztosítása az energiahatékonysági pályázatok kezelő szervi feladataihoz, 
valamint a lakossági pályázatokkal összefüggő egyes fenntartási, működtetési feladatok, továbbá 
épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő egyéb háttérintézményi feladatok 
ellátására a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. (a továbbiakban: NFSI Kft.) részére 

Az előirányzat forrást biztosít az NFSI Kft. részére az Épületenergetikai és energiahatékonysági 
célelőirányzattal, a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzattal, valamint 
Energiafelhasználási hatékonyság javítása előirányzattal kapcsolatos kezelő szervi feladatai 
ellátásához, továbbá a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai előirányzattal és a 
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzattal kapcsolatos kezelő szervi feladatai ellátásához 
kiegészítő forrást biztosít. 

Az előirányzat – a fenti előirányzatok terhére kiírt pályázatok – kezelési és egyéb támogatásokkal 
összefüggő feladatok ellátásának támogatására használható fel. Ennek keretében az előirányzat 
fedezetet biztosít 

– a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási döntések előkészítésével, a támogatási döntések 
előkészítésének dokumentációjával, 

– a pályázatok nyilvántartásának egyes személyi és tárgyi feltételeivel, 



– a támogatási szerződések, illetve támogatói okiratok és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki 
szerződések megkötésével, azok módosításával, megszüntetésével, jogi és földhivatali 
ügyintézésével, 

– a pályázatok ellenőrzésével, a monitoringgal, a támogatási szerződések ellenőrzésével – 
ideértve a folyamatba épített előzetes és közbenső, valamint utólagos és helyszíni ellenőrzést – 
és a támogatási program lezárásával  

kapcsolatos feladatok ellátásához. 

Az előirányzat biztosítja az NFSI Kft. pályázói (ügyfél) tájékoztatási, valamint a pályázatok forrását 
biztosító előirányzatokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli és ellenőrzési feladatok forrását. 

Az előirányzat forrást biztosít a pályázatok forrását biztosító előirányzatokból indított pályázati 
rendszer megismertetésének, közzétételének, a pályázati rendszert érintő döntéseket megalapozó és 
azok eredményeit értékelő kutatások, tanulmányok költségeire. 

Az energiamenedzsment eszközök közigazgatásba történő bevezetése érdekében, az előirányzat 
forrást biztosít az energiatakarékosságra ösztönző rendszerek kialakításának, épületek 
energiatakarékos üzemeltetését szolgáló gyakorlati eljárásrendek kidolgozásának, oktatásának, az 
azokkal összefüggő nemzetközi példák felmérésének, a mintaprojektek eredményei vizsgálatának, 
valamint európai uniós irányelvek átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásának költségeire, 
valamint a fenti előirányzatok terhére finanszírozott egyedi döntésekkel kapcsolatos feladatok 
ellátásának költségeire is. 

 

 

Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 116,0  116,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

2017. évi javasolt előirányzat 116,0  116,0 

 

20/38 alcím: Egyéb feladatok 

20/38/1 Nemzetközi tagdíjak 

A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 232,8 millió 
forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 232,83 millió forint. 



A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának célja a közlekedési, 
energetikai, hírközlési, területfejlesztési, klímapolitikai és turisztikai nemzetközi szervezetekben 
való tagságból eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése.  

A tárca 2017. évben az alábbi nemzetközi szervezetek tagsági díjait tervezi finanszírozni: 

 

Nemzetközi szervezet 

Közlekedés 

Európai Közlekedési Társulás (AET)  

Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája/Nemzetközi Közlekedési Fórum (OECD 
CEMT/ITF) 

Európai Közúti Igazgatók Konferenciája (CEDR) 

Európai Közlekedési Telematikai Szervezet (ERTICO) 

Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 

Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 

Vasutak Együttműködési Szervezete (OSZZSD) 

Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) 

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 

Energetika 

Energia Charta (Energy Charter)  

Nemzetközi Energia Ügynökség (OECD IEA) 

Nemzetközi Energia Fórum (IEF) 

Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége (IRENA) 

Hírközlés 

Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája (CEPT) 

Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 

Európai Szabványosítási Intézet (ETSI) 

Európai Távközlési Iroda (ECO) 



Űrhivatalok Európai Szervezete (EURISY) 

Területfejlesztés 

Helyi Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Program (OECD LEED) 

Klímapolitika 

ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény (UNFCCC) 

ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény - Kiotói Jegyzőkönyv (UNFCCC KP) 

Turizmus 

ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO)  

OECD Turisztikai Bizottsága 

Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fóruma (IFTTA) 

 

A tagdíjak jogforrási alapjait a nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás kihirdetéséről szóló 
törvények, törvényerejű rendeletek és kormányrendeletek biztosítják. 

 

 

 

 

 

 

A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 219,3   219,3 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen) 

Az Egyetemes Postaegyesület nemzetközi 
szervezet felé teljesítendő tagdíj forrásának 
átadása a Miniszterelnökség fejezet részére 

A turisztikai szakterülethez kapcsolódó 
tagdíjak forrásának átvétele az NGM 
fejezettől 

 

-30,0 

 

 

43,5  

  

 

-30,0 

 

 

43,5  

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       



Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       

2017. évi javasolt előirányzat 232,8   232,8 

 

20/38/2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 55,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 55,2 
millió forint.  

Az előirányzat célja az NFM-et, mint költségvetési szervet terhelő, jogerős ítéleten, jogerős bírósági 
határozaton (ideértve különösen a szakértői költségek megelőlegezését a bíróság felhívására, bírói 
letétbe helyezés útján történő teljesítést) vagy a felek közötti egyezségen alapuló polgári jogi 
jogviszonyból származó kifizetési kötelezettségek teljesítése, továbbá az NFM perbeni képviseletét 
ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) díjának finanszírozása. 

A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 55,2   55,2 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       

2017. évi javasolt előirányzat 55,2   55,2 

 

 

20/38/3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 

A Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 3 400,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 3 400,2 millió forint. 

Az előirányzat biztosítja a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, 
kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok, valamint a kormányzati szintű médiafigyelési és 
médiaelemzési szolgáltatások finanszírozását, alapvetően a 2015-2018. évekre megkötött 
szerződések keretében. 

A Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 3 400,2  3 400,2 



Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    
Többlet (jogcímenként)    
2017. évi javasolt előirányzat 3 400,2  3 400,2 

 

20/38/10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 
2017. évi támogatási előirányzata 396,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, 
kiadási előirányzata összesen 396,0 millió forint. 

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-
2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 
beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a 
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet értelmében az NFP Nonprofit Kft. a 2014-2020. programozási időszakban 
– az érintett önkormányzattal vagy társulással konzorciumban – konzorciumvezetőként és egyúttal 
kedvezményezettként vesz részt a KEHOP terhére finanszírozott derogációs kötelezettség 
teljesítését szolgáló, valamint a derogációs kötelezettséggel nem érintett szennyvízelvezetési és-
tisztítási, hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító projektekben.  

Az előirányzat célja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működésének 
támogatása. 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 396,0  396,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    
Többlet (jogcímenként)    
2017. évi javasolt előirányzat 396,0  396,0 

 

20/38/12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 590,8 millió forint, a kiadási előirányzata összesen 590,8 millió forint. 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 
2012. évi CXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fdvtv.) foglaltak alapján az ND Nonprofit Zrt. 
feladata a dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítása, a dohánytermék-
kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírása, elbírálása, a koncessziós 
szerződés megkötésének előkészítése, valamint a megkötött koncessziós szerződés ellenőrzése. 

Az Fdvtv. 2014. év végi módosítása alapján az ND Nonprofit Zrt. további feladata a közösségi 
megjelenés, a médiakampány szervezése, lebonyolítása, szakmai támogatása, a 



sportrendezvényeken történő megjelenés, a leszokást elősegítő szervekkel, egészségügyi 
intézményekkel történő együttműködés, az egészségvédelmi programokban történő részvétel. 

Az előirányzat célja az ND Nonprofit Zrt. feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. 

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 440,8  440,8 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    
Többlet (jogcímenként)    

Támogatásnövekedés  150,0  150,0 
2017. évi javasolt előirányzat 590,8  590,8 

 

20/38/14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek 
támogatása 

A Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 330,0 millió forint, bevételi 
előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 330,0 millió forint. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 18. § (3) bekezdése 
értelmében az állam – a költségvetési törvényben meghatározott mértékben – gondoskodik a 
békéltető testületek működésének ügyszámarányos támogatásáról. A békéltető testületi eljárás 
ingyenesen igénybe vehető és az egész ország területén hozzáférhető alternatív (peren kívüli) 
vitarendezési fórum. Eljárásának alapvető célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás 
ügy egyezségen alapuló rendezése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, 
hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése. Az Fgytv. értelmében a testület 
egyezségében vagy kötelezést tartalmazó határozatában foglalt döntésvégrehajtási eljárás keretében 
kikényszeríthető.  

Az előirányzat biztosítja a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testületek működésének támogatását. 

 

 

 

A Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 330,0  330,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    



egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    
Többlet (jogcímenként)    
2017. évi javasolt előirányzat 330,0  330,0 

 

20/38/15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 

A Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. 
évi támogatási előirányzata 61,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 61,3 millió forint. 

Az Fgytv. 45. § (3) bekezdése értelmében az állam a mindenkori éves költségvetésről szóló 
törvényben gondoskodik a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatásáról.  

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek támogatása minden évben pályázati forrás útján történik. A 
támogatás módja feladatfinanszírozás jellegű, azaz kizárólag konkrét projektek támogatására kerül 
sor. Ilyen feladatok: az információs (TV/rádió) kampányok, óriásplakátok, oktatási projektek, 
közérdekű keresetek indítása, online magazin fejlesztése és közösségi média kampányok indítása. 

 

A Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 61,3  61,3 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    
Többlet (jogcímenként)    
2017. évi javasolt előirányzat 61,3  61,3 

 

20/38/17 Bányabezárás 

A Bányabezárás fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 1 038,5 millió 
forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 038,5 millió forint. 

Az Országgyűlés 1990. évben hagyta jóvá a szénbányászat szerkezetátalakítását. A költségvetési 
forrás a még hátralévő feladatok, elsősorban a bányászat által okozott – korábban felmerült – 
bányakárok felszámolását, tájrendezést, a további bányakárok megelőzését, a humán jellegű 
kártérítéseket, az állami tulajdonú meddő szénhidrogénkutakkal kapcsolatos kúthasznosítást, 
kútfelszámolást, rekultivációt finanszírozza. 

Az előirányzat célja támogatás nyújtása – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. §-a 
alapján – a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok 
elvégzésére kötelezett részére, a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó 
környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésére, az állami szénbányászatból kikerült 
munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogénkutak 
kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátására, valamint az abban történő közreműködés 
céljára, illetve a mecseki uránbányászok baleseti járadékaival és egyéb kártérítési kötelezettségeivel 
összefüggésben felmerült működési költségek fedezetének biztosítására. 



A bányabezáráshoz kapcsolódó feladatokat a szénbányászati szerkezetátalakítás jelenlegi és 
jövőbeli feladataihoz illeszkedő új szervezeti rendszer kialakításáról szóló 2330/2004. (XII. 21.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat) tartalmazza. A 
bányabezárásban közreműködő szervezet (Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.) 
közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el – illetve annak végrehajtásában 
közreműködik –, melyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény ír elő. 

A Bányabezárás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 1 038,5  1 038,5 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    
Többlet (jogcímenként)    
2017. évi javasolt előirányzat 1 038,5  1 038,5 

 

20/38/18 MFK NKft. működési támogatása 

Az MFK Nkft. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 
150,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a kiadási előirányzata összesen 150,0 
millió forint. 

A Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MFK Nonprofit Kft.) a közvetlen 
brüsszeli kifizetésű források hatékony felhasználásának kárpát-medencei szintű összehangolásáról 
és a Magyar Fejlesztési Központ felállításáról, valamint az Éghajlat-politika és Környezetvédelem 
Alprogrammal (LIFE) kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 1856/2014. (XII. 30.) Korm. 
határozattal jött létre, mely szerint a Statútum rendelet 122. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak 
alapján egyetért azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a közvetlen közösségi források 
felhasználása összehangolásának hatékony rendszerét kidolgozza és – a források felhasználásával 
érintett ágazatok tekintetében szakmai felügyeletet ellátó minisztériumokkal együttműködve – 
működtesse, ennek keretében a közvetlen közösségi források kárpát-medencei szintű elnyerésének 
elősegítése érdekében információs, koordinációs, operatív és irányítási feladatokat lásson el. 

A fentiekre tekintettel a társaság feladatainak 2015. évre eső része a rendszer kidolgozását 
jelentette. 2016. év elejétől az eddigi szervezeti egységek egy új, Projektfejlesztés és- menedzsment 
Igazgatósággal bővült, amely mind személyi, mind infrastrukturális kiadásokat generál.  

Az előirányzat célja az MFK Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. 

 

 

 

 

Az MFK NKft. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 



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

Támogatás a működés finanszírozására 150,0  150,0 
2017. évi javasolt előirányzat 150,0  150,0 

 

20/38/19 Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program  

A Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 2 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 2 000,0 millió forint. 

Az előirányzat célja a BAHART Zrt. kikötők és hajópark fejlesztése, valamint a Hévíz-Balaton 
repülőtér infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása. 

A Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0  0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként) 

Támogatás biztosítása 

 

 

2 000,0 

  

 

2 000,0 

2017. évi javasolt előirányzat 2 000,0  2 000,0 

 

20/38/20 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása 

A 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. 
évi támogatási előirányzata 10 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 10 000,0 millió forint. 

Az előirányzat finanszírozza a FINA Világbajnokság lebonyolításával összefüggő feladatok 
megvalósításának költségeit.  

 

 



A 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 
Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       
Többlet (jogcímenként)  

Támogatás biztosítása a feladatok megvalósítására 
10 000,0   10 000,0  

2017. évi javasolt előirányzat 10 000,0   10 000,0  
 

20/38/21 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 

A Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 12 750,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 12 750,0 millió forint. 

Az előirányzat az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (a továbbiakban: OKTF NHI) szakmai feladatainak ellátásához 
szükséges források biztosítására szolgál. Az OKTF NHI feladata, hogy szerződéseket kössön 
szelektív hulladékgyűjtésre és hasznosításra közszolgáltatókkal. Ennek alapja az Országos Gyűjtési 
és Hasznosítási Terv (a továbbiakban: OGyHT), amelyben meghatározzák a költségvetési 
támogatással begyűjthető hulladékmennyiséget. Az előirányzat az alábbi főbb célokra kerül 
felhasználásra: 

– a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtése és hasznosítása, szolgáltatás-
megrendelés, pályáztatás útján; 

– az OGyHT végrehajtása; 

– hulladékgazdálkodási folyamatok nyomon követése, értékelése; 

– termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztésének támogatása; 

– a lakosság környezettudatos nevelése; 

– innovációs tevékenység a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenység fejlesztése érdekében. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi eredeti előirányzat 0,0  0,0 
Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen) 
Földművelésügyi Minisztérium fejezettől átcsoportosítás 

 
12 750,0 

  
12 750,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    
2017. évi javasolt előirányzat 12 750,0 12 750,0 
 

20/39 alcím: Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

20/39/1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 
2017. évi támogatási előirányzata 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, 
kiadási előirányzata összesen 500,0 millió forint. 
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 
1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban kijelölésre kerültek a labdarúgó létesítmények, amelyek a 
Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében fognak megvalósulni. A Budapest Bozsik Stadion 
labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés befejező munkálataihoz szükséges a 2017. évi 500,0 millió 
forint többletforrás. 

A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

         millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 2 940,0  2 940,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

-2 440,0  -2 440,0 

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

20/39/6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 



A Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű 
előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem 
rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 000,0 millió forint. 

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 
1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat) 
rendelkezik a Nemzeti Stadionfejlesztési Programról, melynek keretében megújul a Budapest 
Illovszky Rudolf Stadion is. A 2017. évi forrás finanszírozza a beruházás kiviteli munkáinak és az 
egyéb ezzel összefüggő fejlesztéseknek, díjaknak a költségeit. 

Az előirányzat célja hogy a korábbi években biztosított forrást követően hozzájáruljon az 
1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban előirányzott cél, a teljes Stadion felépítéséhez.  

A Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 
Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)     

Többlet (jogcímenként)  
Támogatásnövekedés a feladatok megvalósítására 

1 000,0    1 000,0  

2017. évi javasolt előirányzat 1 000,0    1 000,0  
 

20/39/15 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

A Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 550,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 550,0 millió forint. 

A Kisvárda Város Önkormányzata tulajdonában lévő Várkert Sportpályának a Nemzeti 
Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztésével – a korábban megvalósult I. ütem és a 
jelenleg folyamatban lévő II. ütem továbbfejlesztéseként – egy komplex, az MLSZ „C” besorolású 
előírásoknak mindenben megfelelő stadion kerül kialakításra. 

A Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       



Többlet (jogcímenként)  

Támogatásnövekedés a feladatok 
megvalósítására 

550,0    550,0  

2017. évi javasolt előirányzat 550,0    550,0  

 

20/39/17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 

A Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 35 888,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 35 888,5 millió forint. 

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ 
integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény rendelkezik a budapesti Istvánmező 
rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról. A 
törvény rendelkezéseit figyelembe véve született meg a Nemzeti Olimpiai Központ 
megteremtéséről szóló 1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozat, mely kiemelt fejlesztési célnak tekinti 
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programját, kiemelten a Nemzeti Olimpiai Központ 2013–
2017. között történő megvalósítása programot. 

A program során új nemzeti stadion létesül a jelenlegi Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójával és 
átépítésével, új létesítmények épülnek, a jelenlegi létesítmények megújításra kerülnek, valamint a 
fejlesztési területen új sport, kereskedelmi, kiszolgáló és kulturális funkciók kerülnek elhelyezésre, 
melyek együttesen szolgálják és elégítik ki a különböző sportágak által támasztott, nemzetközi 
szintű igényeket. Nemzeti Olimpiai Központként együttesen nyújtanak kiemelkedő, magas 
színvonalú szolgáltatásokat nemcsak a versenysport, hanem a szabadidősport, valamint a 
kereskedelem és a kultúra szereplőinek is. 

Az előirányzat célja a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 2017. évi támogatásának biztosítása. 

A Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 35 888,5  35 888,5 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2017. évi javasolt előirányzat 35 888,5  35 888,5 

 

20/39/21 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása) 



A Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének 
támogatása) fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 5 600,0 millió forint, 
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 5 600,0 millió forint. 

A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 
1896/2013 (XII. 4.) Korm. határozat rendelkezik a szombathelyi sportcélú beruházások 
megvalósításához szükséges intézkedésekről. A Szombathely Rohonci úti sporttelep területén a 
jelenlegi labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint a 
jelenlegi sportcsarnok helyén egy új multifunkcionális sportcsarnok épül fel. A sportcélú 
beruházásokhoz kapcsolódóan további infrastrukturális fejlesztések is megvalósulnak. 

 

 

A Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének 
támogatása) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 0,0  0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)  
Támogatásnövekedés a feladatok 
megvalósítására 

5 600,0 
 

5 600,0 

2017. évi javasolt előirányzat 5 600,0  5 600,0 
 

20/39/22 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 

A Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 1 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 1 500,0 millió forint. 

A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a székesfehérvári 
Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó-tó rehabilitációjához szükséges 
intézkedésekről szóló 1285/2015. (IV. 30.) Korm. határozat előírja a székesfehérvári 
stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a székesfehérvári Sóstó 
Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó-tó rehabilitációjához szükséges 2016., illetve 
2017. évi forrás biztosítását. Ez alapján a stadionberuházáshoz 500,0 millió forint, a székesfehérvári 
Sóstó Természetvédelmi Területnek és a Vidámparki csónakázótónak rehabilitációjához 1 000,0 
millió forint 2017. évi biztosítása szükséges. 

A Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 



2016. évi törvényi előirányzat 4 263,0  4 263,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

Támogatáscsökkenés 

-2 763,0  -2 763,0 

Többlet (jogcímenként)    

2017. évi javasolt előirányzat 1 500,0  1 500,0 

 

20/39/23 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 

A Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 3 769,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 3 769,0 millió forint. 

Az 1037/2015. (II. 9.) Korm. határozat rendelkezik a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében 
megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről. A 
Program keretében a Miskolc közigazgatási területén fekvő földrészleteken, a jelenlegi labdarúgó 
stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion létesül, valamint a stadion 
megközelíthetőségét és kiszolgálását biztosító út- és infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg. 

A Kormányhatározat a beruházás 2017. évi támogatására 3 769,0 millió forrást biztosít.  

A Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 2 646,0  2 646,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)  

Támogatásnövekedés a 
feladatok megvalósítására 

1 123,0 

 

1 123,0 

2017. évi javasolt előirányzat 3 769,0  3 769,0 

 



20/39/24 Tornaterem-építési program 

A Tornaterem-építési program fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 2 
970,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 970,0 
millió forint. 

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról 
szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat kijelölte a köznevelési infrastruktúra-bővítő 
beruházások megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
kereteit. A Kormány kiemelt szándéka, hogy olyan európai színvonalú tornatermek, tantermek és 
tanuszodák létesüljenek a hátrányos helyzetű térségekben és a nagyvárosi agglomerációkban, 
amelyek hosszú távon szolgálják az adott település köznevelési feladatainak ellátását. 

Az előirányzat célja a hátrányos helyzetű térségekben és az agglomerációban a tornaterem-építés és 
felújítás támogatása, ezzel e térségek esetében hiánypótló beruházások megvalósítása.  

 

 

 

 

A Tornaterem-építési program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 2 970,0   2 970,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       

2017. évi javasolt előirányzat 2 970,0   2 970,0 

 

20/39/25 Tanuszoda-fejlesztési program 

A Tanuszoda-fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 2 
970,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 970,0 
millió forint. 

Az 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozatban foglaltak alapján az előirányzat célja a hátrányos 
helyzetű térségekben és az agglomerációban tanuszoda-fejlesztés (építés) támogatása, ezzel e 
térségek esetében hiánypótló beruházások megvalósítása.  

A Tanuszoda-fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 



2016. évi törvényi előirányzat 2 970,0   2 970,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       

2017. évi javasolt előirányzat 2 970,0   2 970,0 

 

20/39/28 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 497,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 497,0 millió forint. 

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia 
megvalósításáról és beruházási programjáról szóló 1088/2014. (II. 28.) Korm. határozatban 
szereplő, a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási program megvalósításához szükséges 
költségek. 

 

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 
 

  
 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként) 

Támogatás biztosítása a feladat 
megvalósítására 

497,0   497,0 

2017. évi javasolt előirányzat 497,0   497,0 

 

20/39/31 Veszprémi uszoda beruházás 

A Veszprémi uszoda beruházás fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 1 
500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 500,0 
millió forint. 



A veszprémi uszoda beruházás egyes kérdéseiről szóló 1049/2015. (II. 11.) Korm. határozat 
rendelkezik a veszprémi uszodaberuházás egyes kérdéseiről, a beruházás célja Veszprém Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén egy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő uszoda 
megépítése. 

A 2017. évi előirányzat finanszírozza a veszprémi uszodaberuházás megvalósításával összefüggő 
fejlesztéseket, ideértve a beruházás teljes körű tervezését, lebonyolítását, a közbeszerzési és 
hatósági, valamint egyéb díjakat. 

A Veszprémi uszoda beruházás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)  

Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

1 500,0    1 500,0  

2017. évi javasolt előirányzat 1 500,0    1 500,0  

 

20/39/40 Kültéri sportparkok fejlesztése 

A Kültéri sportparkok fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 2 
500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 500,0 
millió forint. 

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program/Kültéri sportparkok fejlesztése alapvető célja, 
hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol 
valamennyi korosztály – a legfiatalabbaktól a legidősebbekig – aktívan töltheti el a szabadidejét, a 
minden igényt kiszolgáló szabadtéri létesítményekben. 

A Kültéri sportparkok fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)  2 500,0    2 500,0  



Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

2017. évi javasolt előirányzat 2 500,0    2 500,0  

 

20/39/41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 

Az Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 255,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 255,0 millió forint. 

Az előirányzat forrást biztosít az egyedi sportlétesítmény-fejlesztési támogatások finanszírozására 
(Széchy műugró medence befedése, Király Kapusakadémia fejlesztése). 

Az Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 
Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)  
Széchy műugró medence befedése 
Király Kapusakadémia fejlesztése 

 
55,0  

200,0  
  

 
55,0  

200,0  
2017. évi javasolt előirányzat 255,0    255,0  
 

20/39/42 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program 

A Vasas SC létesítmény-fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 1 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 1 500,0 millió forint. 

A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges 
intézkedésekről szóló 1073/2016. (II. 25.) Korm. határozat rendelkezett a Vasas Sport Club 
létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges intézkedésekről. 

Az előirányzat finanszírozza a Vasas Sport Club sportlétesítmény-fejlesztési programja 
megvalósításával összefüggő fejlesztéseket és egyéb, a fejlesztésekhez kapcsolódó költségeket. 

A Vasas SC létesítmény-fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 
Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       



Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)  
Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

1 500,0    1 500,0  

2017. évi javasolt előirányzat 1 500,0    1 500,0  
 

20/39/43 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

A Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 500,0 millió forint. 

A 2017. évi forrás lehetőséget biztosít a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban 
Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének II. ütemére, melynek során MLSZ „B” 
besorolású stadion kerül megépítésre. 

A Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 
Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)  
Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

500,0    500,0  

2017. évi javasolt előirányzat 500,0    500,0  
 

20/39/44 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása 

Az Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 1 362,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 1 362,0 millió forint. 

Az egyes vízisport-létesítmények megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 
1104/2016. (III.3.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1104/2016. (III.3.) Korm. határozat) 
rendelkezik az egyes vízisport-létesítmények megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről. A 
FINA Világbajnokság megvalósításához szükséges a Császár-Komjádi Sportuszoda, a Margitszigeti 
Uszodák (Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda), a Balatonfűzfő Balaton 
Uszoda, valamint a BVSC uszoda felújítása 2016-2017. években. 

Az 1104/2016. (III. 3.) Korm. határozat alapján 2017. évre 1 362,0 millió forrás biztosítására került 
sor, a Császár-Komjádi és a Margitszigeti Uszodák megújításának befejező munkálataihoz. 

Az Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 



Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0  0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)  

Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

1 362,0 

 

1 362,0 

2017. évi javasolt előirányzat 1 362,0  1 362,0 

 

20/39/45 Szeged-Matyér Olimpiai Központ fejlesztése 

A Szeged-Matyér Olimpiai Központ fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 800,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 800,0 millió forint. 

A Kormány a 2019. évi Gyorsasági Kajak- Kenu Világbajnokság rendezési jogának megszerzése 
esetén szükséges kormányzati intézkedésről szóló 1075/2015. (II. 25.) határozatban döntött arról, 
hogy támogatja a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu 
Világbajnokság rendezési jogának elnyerése érdekében és az ehhez szükséges forrásokat biztosítja. 

A kívánt fejlesztések eredményeként megvalósulhat az osztósziget rekonstrukció, a hozzá 
kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel együtt. 

 

 

 

 

A Szeged-Matyér Olimpiai Központ fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)  

Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

800,0    800,0  



2017. évi javasolt előirányzat 800,0    800,0  

 

20/39/46 Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása 

A Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 2 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 2 000,0 millió forint. 

A tervezett fejlesztés magában foglalja a meglévő sportcsarnok felújítását, bővítését, valamint az 
egyéb kiszolgáló létesítmények (különösen kollégium, szolgálati lakások, irodák, tárgyaló, étterem, 
konyha, rekreáció) kiszolgálására kialakított új vagy felújított épületeket. 

A Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)  

Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

2 000,0    2 000,0  

2017. évi javasolt előirányzat 2 000,0    2 000,0  

 

20/39/47 Rákosmenti multifunkcionális csarnok 

A Rákosmenti multifunkcionális csarnok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 1 000,0 millió forint. 

A beruházás célja, hogy Budapest XVII. kerületében megvalósulhasson a hiánypótló, 1 500 
ülőhelyes multifunkcionális csarnok és az ahhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények.  

A létesítmény a kiemelt sportágak, labdajátékok, mérkőzések megrendezése mellett arra is 
alkalmas lesz, hogy a kerületi lakosok és a közeli agglomerációs településeken élők számára eddig 
hiányzó, az egészséges életmódot szolgáló funkciókat is biztosítson. Az épülethez a tervek szerint 
külső teniszpálya, röplabdapálya, kis- és nagypályás futballpálya, valamint teke- és futópálya is 
kapcsolódna. 

A Rákosmenti multifunkcionális csarnok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 



Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)  

Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

1 000,0    1 000,0  

2017. évi javasolt előirányzat 1 000,0    1 000,0  

 

20/39/48 Kőbányai uszoda és sportcsarnok 

A Kőbányai uszoda és sportcsarnok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 
500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 500,0 
millió forint. 

Az előirányzat célja egy uszoda és sportcsarnok felépítése Kőbányán, a Mázsa téren. Az előirányzat 
forrást biztosít az uszoda és sportcsarnok tervezési és előkészítési munkáival összefüggő költségek 
biztosítására.  

A Kőbányai uszoda és sportcsarnok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 
Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)  
Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

500,0    500,0  

2017. évi javasolt előirányzat 500,0    500,0  
 

20/39/49 Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése 

A Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 
2017. évi támogatási előirányzata 802,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, 
kiadási előirányzata összesen 802,8 millió forint. 

Az előirányzat finanszírozza a sportkomplexum felújítása III. ütemének megvalósítását, amelynek 
keretében a 2 250 m² főtribün lefedése, továbbá több, kisméretű műfüves labdarúgópálya építése, 
egy 2 100 m² alapterületű multifunkcionális pálya kialakítása (3 db fedett-nyitott, szabvány méretű 
gyakorló kosárlabda és 1 db kézilabda pálya, 200 férőhelyes lelátó), valamint egy 3 000 m² területű 
sportszálloda kialakítására irányuló tervezés valósulhat meg.  



A Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 
Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)  
Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

802,8    802,8  

2017. évi javasolt előirányzat 802,8    802,8  
 

20/39/50 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 

A Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 1 000,0 millió forint. 

A multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok kialakításával a cél egy olyan létesítmény 
megvalósítása, amely több mint 3 000 néző befogadására lenne alkalmas. A multifunkcionális 
csarnok fő funkciója: sportcsarnok, mely kialakításának köszönhetően sportesemények mellett más 
sport, szabadidős és kulturális rendezvények megrendezésére is lehetőséget teremt.  

A Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 
Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)  
Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

1 000,0   1 000,0  

2017. évi javasolt előirányzat 1 000,0   1 000,0  
 

20/39/51 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok 

A Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 1 000,0 millió forint. 

A multifunkcionális csarnok kialakításával a cél egy olyan létesítmény megvalósítása, mely 1 036 
fő ülőhellyel, 150 fő állóhellyel rendelkezik, ezen kívül 1050 fő küzdőtéren ülő, valamint 1 950 fő 



küzdőtéren álló néző befogadására adna lehetőséget. A multifunkcionális csarnok fő funkciója: 
sportcsarnok, mely alkalmas egyéb szórakoztató és kulturális, továbbá kiállítási funkció ellátására 
is. 

A Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)  

Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

1 000,0   1 000,0  

2017. évi javasolt előirányzat 1 000,0   1 000,0  

 

20/39/52 Szeged multifunkcionális csarnok 

A Szeged multifunkcionális csarnok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 
1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 000,0 
millió forint. 

A 8 000 ülőhelyes (mobillelátókkal), multifunkcionális kialakítású csarnok a kézilabda és más 
teremsportágak mellett többféle rendezvény (sport és kulturális rendezvények, koncertek, 
kiállítások, konferenciák) megrendezésére is alkalmas lesz, teljes körű akadálymentesítéssel, hűtött-
fűtött szellőzéssel, légkondicionálással, kézilabda akadémiával kiegészítve, a nemzetközi 
előírásoknak megfelelően. Az aréna a befogadóképességénél fogva alkalmas lenne európai és 
világversenyek megrendezésére is.  

 

 

 

 

 

 

 

A Szeged multifunkcionális csarnok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 



Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)  
Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

1 000,0   1 000,0  

2017. évi javasolt előirányzat 1 000,0   1 000,0  
 

20/39/53 Szegedi Ifjúsági Centrum 

A Szegedi Ifjúsági Centrum fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 1 
500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 500,0 
millió forint. 

Az építendő komplexum egy többfunkciós szabadidő központ, mely hiánypótló beruházás nem 
csupán Szeged városa, hanem az egész Dél-Alföld régió lakossága számára. 

A Szegedi Ifjúsági Centrum fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként) 

Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

1 500,0   1 500,0 

2017. évi javasolt előirányzat 1 500,0   1 500,0 

 

20/39/54 Pécsi Utánpótlás Akadémia 

A Pécsi Utánpótlás Akadémia fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 
500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 500,0 
millió forint. 

A Pécsi Utánpótlás Akadémia beruházási program célja a Dél-Dunántúl régió, valamint a Pécsi 
Mecsek FC számára a megfelelő utánpótlásbázis feltételeinek megteremtése. 



A Pécsi Utánpótlás Akadémia fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként) 

Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

500,0   500,0 

2017. évi javasolt előirányzat 500,0   500,0 

 

20/39/55 Dunavarsányi Evezőközpont 

A Dunavarsányi Evezőközpont fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 
300,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 300,0 
millió forint. 

A 2017. évi forrás a Dunavarsányi Olimpiai Központ fejlesztéséhez kapcsolódó létesítmények 
finanszírozásához szükséges. 

A Dunavarsányi Evezőközpont fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként) 

Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

300,0   300,0 

2017. évi javasolt előirányzat 300,0   300,0 

 



20/39/56 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés 

A Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 2 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 2 000,0 millió forint. 

A Magyar Kézilabda Szövetség kiemelt célja és feladata a megfelelő infrastrukturális feltételek 
megteremtése, új tornatermek, kézilabda munkacsarnokok építése, a meglévő tornatermek, 
kézilabdapályák felújítása, továbbá a sportág hatékony népszerűsítésével a jelenleginél is 
szélesebb utánpótlásbázis kiépítése. 

A 2017. évi forrás célja az infrastruktúra-fejlesztések keretében munkacsarnokok megvalósítása 
országszerte. 

A Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként) 

Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

2 000,0   2 000,0 

2017. évi javasolt előirányzat 2 000,0   2 000,0 

 

20/39/57 Népliget rekonstrukció 

A Népliget rekonstrukció fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 2 500,0 
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 500,0 millió 
forint. 

A Népligetnek – mint Budapest jelentős közparkjának – átfogó megújítása kezdődik meg 2017. 
évben. 

A Népliget használati lehetőségeit, úthálózatát és megközelíthetőségét, valamint a fejlesztési 
irányokat tartalmazó fejlesztési koncepción alapuló tervpályázati eljárás előkészítésére, a 
kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatására és a szerződés megkötését követően a tényleges 
munkavégzés megkezdésére biztosít forrást a fejezeti kezelésű előirányzat. 

 

 

 



 

 

A Népliget rekonstrukció fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0  0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként) 

Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

2 500,0  2 500,0 

2017. évi javasolt előirányzat 2 500,0  2 500,0 

 

20/40 alcím: Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 

A Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 2 970,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 2 970,0 millió forint. 

Az 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozatban foglaltak alapján az előirányzat célja a hátrányos 
helyzetű térségekben és az agglomerációban nevelési, oktatási intézmények felújítása, 
beruházásának támogatása, ezzel e térségek esetében hiánypótló beruházások megvalósítása. 

A Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 2 970,0   2 970,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       

2017. évi javasolt előirányzat 2 970,0   2 970,0 

 



20/44 A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem 

A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem fejezeti 
kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 128,0 millió forint, bevételi előirányzattal 
nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 128,0 millió forint. 

A 2017. évi forrás a – fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és 
tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról 
szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozatban szereplő – beruházási program megvalósítása 
érdekében az iskolai berendezések biztosításához szükséges. 

A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 387,6   387,6 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) -259,6    -259,6  

Többlet (jogcímenként) 
 

  
 

2017. évi javasolt előirányzat 128,0   128,0 

 

20/45 alcím: Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása 

A Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
2017. évi támogatási előirányzata 581,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, 
kiadási előirányzata összesen 581,0 millió forint. 

Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztoshoz tartozó, továbbá a 
Statútum rendeletben foglalt hatáskörváltással a nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe utalt 
egyes beruházások felügyelete, irányítása, megvalósítása érdekében egy új állami tulajdonú 
nonprofit gazdasági társaság került megalapításra, Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja 
(továbbiakban: KKBK) néven. 

Az előirányzat a KKBK 2017. évi működésének támogatására biztosít forrást. 

A Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 581,0  581,0 

Változások jogcímenként:    



Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

2017. évi javasolt előirányzat 581,0  581,0 

 

20/46 alcím: Fejezeti stabilitási tartalék 

A Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 5 100,0 
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 5 100,0 millió 
forint. 

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

A Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 5 100,0  5 100,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

2017. évi javasolt előirányzat 5 100,0  5 100,0 

 

20/48 alcím: Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

20/48/1 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. 
évi támogatási előirányzata 8 020,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 8 020,6 millió forint. 

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi 
sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó 
sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatban foglaltak 
alapján a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő sportlétesítmény-fejlesztési 
feladatok. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. A kiemelt sportágak fejlesztési 
programjához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések keretében elsősorban a hazai kiemelkedő – 
a válogatottak felkészülését is biztosító – központi intézmények színvonala emelhető arra a szintre, 
hogy a sportágak egyre nagyobb mértékben a hazai felkészülési központokat válasszák 



felkészülésük helyéül. Emellett lehetőség nyílik olyan regionális sportközpontok fejlesztésére is, 
amelyek mint módszertani központok a sportágak fejlődésében is segítséget nyújtanak/szerepet 
kapnak.  

 

 

 

 

 

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat    

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen) 

Bázisba épülő átcsoportosítás a XX. EMMI 
és a XVII. NFM fejezetek között a 
2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 
alapján 

4 020,6    4 020,6  

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként) 4 000,0   4 000,0 

2017. évi javasolt előirányzat 8 020,6   8 020,6 

 

20/48/2 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 

A Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem 
rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 000,0 millió forint. 

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra – a kiemelt budapesti sportegyesületek 
sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében – a nézőtéri komfortot, a játéktér, a kiszolgáló 
helyiségek és létesítmények minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító 
fejlesztésekkel kapcsolatos költségek.  

A Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 4 488,1   4 488,1 
Változások jogcímenként:       



Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) -3 488,1    -3 488,1  

Többlet (jogcímenként) 
 

  
 

2017. évi javasolt előirányzat 1 000,0   1 000,0 
 

 

 

20/48/3 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének 
támogatása  

A Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási előirányzata 3 388,6 millió forint, bevételi előirányzattal 
nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 3 388,6 millió forint. 

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi 
sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó 
sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) 
Korm. határozat alapján a kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésében vagy használatában lévő, 
illetve vagyonkezelésébe vagy használatába kerülő sportcélú ingatlanok fenntartásával összefüggő 
költségek.  

A Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 1 888,6   1 888,6 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként) 1 500,0   1 500,0 

2017. évi javasolt előirányzat 3 388,6   3 388,6 

 

20/49 alcím: Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása 

A Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 357,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 357,0 millió forint. 



Az Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósítása érdekében 
szükséges források rendelkezésre állásáról szóló 1116/2016. (III. 9.) Korm. határozat (a 
továbbiakban: 1116/2016. (III. 9.) Korm. határozat) rendelkezik a FINA Világbajnokság 
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges források 
rendelkezésre állásáról. 

Az 1116/2016. (III. 9.) Korm. határozat alapján, a nyíltvízi események balatonfüredi 
megrendezéséhez 357,0 millió forint forrás került biztosításra a lelátók, egyéb kiszolgáló 
létesítmények építése és a minimálisan szükséges közlekedésfejlesztés megvalósítása céljából 2017. 
évre. 

 

 

 

 

 

A Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0  0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)  

Támogatás biztosítása a 
feladatok megvalósítására 

357,0 

 

357,0 

2017. évi javasolt előirányzat 357,0  357,0 

 

20/50 alcím: Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása 

Az egyes városi infrastruktúra elemek megújítása fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi támogatási 
előirányzata 655,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 655,0 millió forint. 

Az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 
1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat) 
rendelkezik a FINA Világbajnokság megvalósításához szükséges infrastruktúra fejlesztések 
megvalósításáról 2016-2017. években. 



Az 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat alapján, a beruházás megvalósítására 2017. évre 655,0 
millió forint forrás került biztosításra, a Margitsziget, a Dagály sétány, a Népfürdő és Vizafogó utca 
felújítására, valamint egy gyalogos híd építésére a Rákos-patakon.  

Az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)  
Támogatás biztosítása a 
feladatok megvalósítására 

655,0  655,0 

2017. évi javasolt előirányzat 655,0  655,0 
 

20/52 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 

A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 200,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 200,0 millió forint. 

A program előzménye a Magyarország Kormánya és a Magyar Természetjáró Szövetség közötti 
együttműködés kereteinek meghatározásáról szóló 1411/2013. (VII. 3.) Korm. határozat, melyben 
a Kormány célul tűzte ki a magyarországi természetjárás európai színvonalú megújítását, a 
természetjárás infrastruktúrájának fejlesztése révén.  

A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúra-
fejlesztésekkel összefüggő intézkedésekről szóló 1377/2015. (VI. 9.) Korm. határozatban a 
Kormány egyetértett azzal, hogy a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében 
felújításra kerülő ingatlanok vonatkozásában egységes vagyonkezelési rendszert kell kialakítani, 
melynek keretében az érintett ingatlanok felújítása céljából az NSK vagyonkezelésébe, majd a 
felújítást követően – a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén – a Magyar 
Természetjáró Szövetség hasznosításába kerülnek. A program célja turistaszállók és 
menedékházak felújítása. 

A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0   0,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       



Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként) 

Támogatás biztosítása a feladatok 
megvalósítására 

200,0   200,0 

2017. évi javasolt előirányzat 200,0   200,0 

 

20/60 alcím: Európai uniós fejlesztési programok 

20/60/1 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 
támogatási előirányzata 85 555,6 millió forint, bevételi előirányzata 8 985,6 millió forint, kiadási 
előirányzata összesen 94 541,2 millió forint. 

A CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, Connecting Europe Facility) egy, a 2014. évben 
indult új, a TEN-T hálózat fejlesztését szolgáló pályázatos projekttámogatási konstrukció. A 
Magyarország számára a CEF-ben közlekedésfejlesztésre rendelkezésére álló 1 075 millió euró 
összegű, ún. nemzeti borítékra a 2015. és 2016. évben összesen mintegy 137%-ig került projekt 
benyújtásra.  

Az előirányzat biztosítja a nyertes hazai CEF projektek kifizetésének forrását, amely döntően a 
hazai előfinanszírozásból, részben a 2017. évre áthúzódó uniós előlegfelhasználásból áll. 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 61 800,0 28 200,0 33 600,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) 

A finanszírozás lefutásából adódó átmeneti 
uniós bevételcsökkenés 

-19 214,4 -19 214,4  

Többlet (jogcímenként) 

Támogatás növekedés (a benyújtott 
pályázatok 2017. évi hazai forrásigénye) 

51 955,6   51 955,6 

2017. évi javasolt előirányzat 94 541,2 8 985,6 85 555,6 

 

III.2. b) Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

21/1 alcím: Vállalkozások folyó támogatása  



21/1/1 Egyedi támogatások, ellentételezések jogcímcsoport 

21/1/1/3 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek 
átvállalása 

A Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 
központi kezelésű előirányzat 2017. évi kiadási előirányzata 225,0 millió forint. 

A Kormány a mecseki uránbányászat helyzetével kapcsolatos intézkedésekről szóló 3119/1994. 
Korm. határozata alapján az uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékok 
és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek (kártérítések) finanszírozását a 
költségvetés 1994. január 1-jétől átvállalja. A kártérítéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogok 
gyakorlására 2014. január 1. napjától a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. (BVH NKft.) a 
köteles, illetve jogosult. A BVH NKft. részletes feladatait a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat 
2. és 3. pontja tartalmazza. Az előirányzatból fizetendő humánkártérítés-járadékok: baleseti 
járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek (kártérítési járadék, 
baleseti járadék, nem vagyoni és dologi kártérítések folyósítása). 

Az előirányzatról kerülnek kifizetésre a Magyarországon folytatott uránbányászati tevékenység 
egykori munkavállalói részére nyújtandó kártérítések, járadékok. A sor nyújt fedezetet a baleseti 
kártérítésekre és járadékokra, foglalkozási megbetegedésből eredő kártérítésekre és járadékokra, 
baleseti-foglalkoztatási megbetegedésből eredő dologi kártérítésekre, továbbá nem vagyoni 
kártérítésekre, valamint a nyugdíjbiztosítási pénztárnak fizetett kártérítésekre. 

 

 

A Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 
központi kezelésű előirányzat alakulása: 

 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 225,0      
Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       
2017. évi javasolt előirányzat 225,0   

 
 

21/1/1/5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése központi kezelésű előirányzat 2017. évi 
kiadási előirányzata 74 804,9 millió forint. 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint az állam nevében a 
közlekedésért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – 
szerződésben kötelezettséget vállal az országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti 
pályahálózat működtetését végző vasúti társaság pályahálózat működtetésével kapcsolatban 
felmerült, továbbá a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaság egyéb üzleti 



tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítésére, ennek forrását 
tartalmazza az előirányzat. 

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése központi kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 74 137,7      
Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként) 
Kiadásnövekedés a várható inflációnak 
megfelelően 

667,2      

2017. évi javasolt előirányzat 74 804,9   
 

 

21/1/1/6 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 

A Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű előirányzat 2017. évi 
kiadási előirányzata 154 400,0 millió forint.  

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint a lakosság helyközi 
vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek biztosítása 
az állam feladata, melyet a MÁV-START Zrt.-vel, ill. a GYSEV Zrt.-vel, mint vasúti 
személyszállítási tevékenységet végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. 
Az előirányzat a nevezett szolgáltatók és az állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő, bevételekkel nem fedezett, indokolt 
költségeihez nyújtandó költségtérítés forrását tartalmazza. 

A Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 154 400,0     

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       

2017. évi javasolt előirányzat 154 400,0     

 

21/1/1/7 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 



Az Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű 
előirányzat 2017. évi kiadási előirányzata 42 000,0 millió forint.  

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény értelmében a helyközi 
közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása, melyet az 
autóbusszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés 
alapján lát el. Az előirányzat a szolgáltatók és az állam között létrejött közszolgáltatási 
szerződésben meghatározott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő, bevételekkel nem fedezett, 
indokolt költségeihez nyújtandó költségtérítés forrását tartalmazza. 

Az Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű 
előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 41 048,7     

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként) 

 
951,3     

2017. évi javasolt előirányzat 42 000,0     

 

 

21/1/1/8 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 

A Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása központi kezelésű előirányzat 
2017. évi kiadási előirányzata 6 000,0 millió forint. 

Az előirányzat a vasúti személyszállítást végző közösségi közlekedési szolgáltatók – a korábbi 
költségtérítések elszámolása után még fennálló – elismert költségtérítési igényeinek finanszírozását 
biztosítja. 

A szolnoki vasúti járműipar fejlesztéséről és a MÁV-START Zrt. IC+ vasúti személykocsi 
gyártásának támogatásáról szóló 1167/2016. (IV. 6.) Korm. határozat értelmében ez az összeg a 
hazai vasúti InterCity kocsik gyártására kerül felhasználásra. 

A Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása központi kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 2 263,8      
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       



Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)  
 

    
Többlet (jogcímenként) 3 736,2     
2017. évi javasolt előirányzat 6 000,0     
 

21/1/1/10 Elővárosi közösségi közlekedés támogatása 

Az Elővárosi közösségi közlekedés támogatása központi kezelésű előirányzat 2017. évi kiadási 
előirányzata 9 000,0 millió forint. 

A korábban a BKV Zrt. által üzemeltett, budapesti elővárosi vasúti személyszállítást ellátó HÉV- 
vonalakat és egyes – a korábban a BKK Zrt. megrendelése alapján – városhatáron túlnyúló 
szolgáltatást ellátó buszvonalakat magába foglaló elővárosi közlekedés állami megrendelői feladat 
lesz. 

Az előirányzat a közszolgáltatás végzésével kapcsolatban felmerülő, bevételekkel nem fedezett 
költségekhez nyújtandó költségtérítés, illetve szolgáltatási díj forrását tartalmazza. A főváros és az 
állam között a pénzügyi elszámolási módszertannal kapcsolatos megállapodás véglegesítése 
folyamatban van, az előirányzatról felhasználásra kerülő összeg – a Kormány szükség szerinti 
döntésével – változhat. 

Az Elővárosi közösségi közlekedés támogatása központi kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0     
Változások jogcímenként: 

 
    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként) 9 000,0     
2017. évi javasolt előirányzat 9 000,0     
 

21/2 alcím: Peres ügyek 

A Peres ügyek központi kezelésű előirányzat 2017. évi kiadási előirányzata 1 500,0 millió forint. 

Az előirányzat célja: 

a) a jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezségen 
alapuló, a magyar államot terhelő kifizetések finanszírozása, 

b) a stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő 
állampolgárok egységes állami kártalanításáról rendelkező 1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozatból 
eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység költségeinek teljesítése, 

c) a nemzeti fejlesztési miniszter által képviselt magyar állam polgári jogviszonyokban történő 
képviseletéből eredő ügyvédi, bírósági költségeinek biztosítása, a vonatkozó érvényes szerződések, 
jogerős bírósági határozatok alapján, 



d) forrás biztosítása a magyar állammal szemben kezdeményezett valamennyi választott bírósági 
eljárás költségeire, illetve a magyar államot bármely nemzetközi választott bíróság kötelező erejű 
határozatából eredően terhelő kifizetési kötelezettségre. 

A Peres ügyek központi kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 1 500,0     
Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)       

Többlet (jogcímenként)       
2017. évi javasolt előirányzat 1 500,0     
 

21/3 alcím: Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

21/3/1 Osztalékbevétel 

Az Osztalékbevétel központi kezelésű előirányzat 2017. évi bevételi előirányzata 1 300,0 millió 
forint. 

Az előirányzat a nemzeti fejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági 
társaságok 2016. évi várható adózott eredményeiből származó osztalékbevételt tartalmazza, az 
alábbi társaságoktól és összegekben: 

− HungaroControl Zrt.: 1 000,0 millió forint 

− MAHART PassNave Kft.: 300,0 millió forint 

 

21/3/2 jogcímcsoport: Koncessziós bevételek 

A koncessziós befizetések eddig a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet bevételeként jelentek meg, 2017. évtől azonban az e vagyonelemek tekintetében tulajdonosi 
feladatokkal bíró NFM fejezetben történik meg ezek elszámolása. 

 

21/3/2/1 Bányakoncessziós díj 

A Bányakoncessziós díj központi kezelésű előirányzat 2017. évi bevételi előirányzata 3 112,5 millió 
forint. 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a bányászatért felelős miniszter 
koncessziós szerződés keretében meghatározott időre, a bányafelügyelet által zárt területként 
kijelölt bányaterületen átengedheti az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia kutatását, 
feltárását, kitermelését és hasznosítását, valamint a kőolaj és – a földgáz kivételével – az egyéb 
szénhidrogéngáz szállítóvezetékek létesítését és üzembentartását. A koncesszióköteles bányászati 
tevékenység gyakorlásáért az állam részére koncessziós díjat kell fizetni, amelynek pályázati 
kiírásra kerülő legkisebb mértékét a bányászatért felelős miniszter állapítja meg. 2017. évben a 



tervezett koncessziós díjbevételt a jelenleg kiírás alatt álló koncessziós pályázatokban szereplő 
minimális koncessziós díjak összege adja. 

 

21/3/2/2 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 

A Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja központi kezelésű előirányzat 2017. évi 
bevételi előirányzata 1 082,0 millió forint. 

A dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja a fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 
rendelkezésén alapul. 

 

21/3/2/3 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 

Az Infrastruktúra koncessziókból származó díj központi kezelésű előirányzat 2017. évi bevételi 
előirányzata 20,9 millió forint.  

Az előirányzat az autópálya koncessziós díjakat teljesítő társaságoktól származó bevételeket 
tartalmazza. 

 

21/3/3 Részesedésvásárlás 

A Részesedésvásárlás központi kezelésű előirányzat 2017. évi kiadási előirányzata 562,5 millió 
forint. 

A 2013. október 14-én aláírt üzletrész adásvételi szerződés alapján a MAHART-PassNave 
Személyhajózási Kft. részére a magyar államnak egyszeri vételár-fizetési kötelezettsége keletkezett. 
Tekintettel arra, hogy a társaság tulajdonosi joggyakorlója 2014. november 20. óta az NFM (az 
egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet alapján), a 
kifizetési kötelezettség a tárcát terheli. 

 

21/3/4 Tőkeemelések 

A Tőkeemelések központi kezelésű előirányzat 2017. évi kiadási előirányzata 9 000,0 millió forint. 

Az 1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat szerint a 2017-2019. években összesen 22 127,8 millió 
forint összegű, az elmúlt évek finanszírozási hiányának következményeként elszámolt veszteség 
visszapótlásában szükséges részesíteni a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t. Ennek alapján 2017. évben 
az állam 4 000,0 millió forint tőkejuttatást tervez a társaság részére, mely felett a tulajdonosi 
jogokat az NFM gyakorolja. 

Az előirányzat tartalmazza továbbá a HS Zrt. tőkeemelését 5 000,0 millió forint összegben. 

A HS Zrt. tőkeemelésének célja a társaság Stratégiai Fejlesztési Projektjének keretében 
infrastruktúra felújítása, melynek keretében olyan minőségi szolgáltatások teremthetőek meg, 
melyek egy korszerű nemzetközi versenypálya elvárásainak megfelelnek. A program megvalósítása 
– figyelembe véve, hogy az utóbbi 30 évben a pálya teljes körű felújításon nem esett át – alapvető 
fontosságú a FIA Formula 1® versenyszerződés szempontjából is.  

A Stratégiai Fejlesztési Projekt keretében 2017. évben megújulnak a versenypálya épületei és 
szolgáltatásai (lelátók, paddock épület, tanpálya infrastruktúra felújítása és közműfejlesztések). A 



teljes Stratégiai Fejlesztési Projekt tervezett megvalósítása 4 év alatt, a 2016-2019. évek közötti 
időszakban történik meg. 
 

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

későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

Több év előirányzatait érintően az alábbi kötelezettségvállalások történtek: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezése 

Eredeti 
kötelezettség-

vállalás 
összege 

Lejárata 
(év) 

2016. évi 
várható 
kifizetés 

2017. évi 
tervezett 
kifizetés 

2018. évi 
tervezett 
kifizetés 

2019. évi 
tervezett 
kifizetés 

2020. évi 
tervezett 
kifizetés 

2021. év és 
további évek 

tervezett 
kifizetés 

Autópálya 
rendelkezésre 
állási díj  

2 148 035,7 2026-2038 110 142,9 111 990,8 114 598,3 116 057,1 117 540,2 1 577 706,4 

Hozzájárulás a 
Művészetek 
Palotájának 
működtetéséhez  

243 067,8 2035 11 084,8 10 559,4 10 031,4 11 707,2 11 987,4 187 697,5 

Hozzájárulás a 
sportlétesítménye
k PPP bérleti 
díjához  

3 702,8 2021-2023 69,2 487,2 500,0 509,9 520,1 1 616,3 

Kormányzati 
szakpolitikai 
feladatok 

11 689,7 2018 3 295,7 3 295,6 3 295,7 0,0 0,0 0,0 

Európai 
Hálózatfinanszíro
zási Eszköz 
(CEF) projektek 

110 128,7 2020 31 215,4 22 350,9 30 475,2 19 693,5 5 236,1 0,0 

Gazdaságfejleszt
ést szolgáló 
célelőirányzat 

413,3 2018 244,1 135,9 33,3 0,0  0,0  0,0  

Közúthálózat 
fenntartás és 
működtetés  

394 032,1 2020 56 537,2 72 446,3 79 797,5 88 006,6 97 244,5 0,0  

Kiemelt közúti 
projektek 

666 813,1 2018 89 977,7 177 350,2 343 005,0 56 480,3 0,0 0,0 

Közútfejlesztési 
feladatok 
végrehajtása 

11 137,0 2017 7 421,3 3 715,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

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

A XVII. NFM fejezet tekintetében közvetlenül felhasznált európai uniós forrás az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek fejezeti kezelésű előirányzaton jelenik meg. Az 
előirányzat indoklását a III/2. a) pont tartalmazza. 



 

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

indokolása 

A javaslat a központi költségvetés fejezeti szintű 2016–2018. évi bevételi és kiadási középtávú 
tervszámairól szóló 2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozat kihirdetését követően született döntések 
értelmében a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől + 102,0 milliárd 
forinttal, bevételi főösszegtől – 29,7 milliárd forinttal tér el. Az eltérés legfőbb okai a következők: 

Kiadások tekintetében: 

− Nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat megvalósítására +15,0 
milliárd forint, 

− Közúthálózat felújítása finanszírozására +10,0 milliárd forint, 

− Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítására +10,0 milliárd forint, 

− Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésére +9,2 milliárd forint, 

− Közútfejlesztési feladatok végrehajtására +6,2 milliárd forint, 

− Budai vasúti közlekedés fejlesztésére + 5,0 milliárd forint, 

− FINA 2017. évi Világbajnokság lebonyolításának támogatására + 10,0 milliárd forint, 

− Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtására +6,9 milliárd forint 

− Európai hálózatfinanszírozási eszköz (CEF) projektek: – 9,0 milliárd forint 

− Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása: +12,8 milliárd forint 

− HS Zrt. tőkeemelése: +5,0 milliárd forint 

Bevételek tekintetében: 

− A CEF programok esetében az Európai Uniótól befolyó bevételek a várható pénzügyi 
folyamatok alapján pontosításra kerültek, – 28,0 milliárd forint összegben; 

− A koncessziós bevételek közül a bányakoncessziós díj, a dohánytermékek 
kiskereskedelmének koncessziós díja, valamint az infrastruktúra-koncesszióból származó díj 
szerkezeti változás következtében a XVII. NFM fejezet részeként kerül megtervezésre +4,2 
milliárd forint összegben. 

− Az NFM Igazgatás költségvetésében a KÖFOP európai uniós projekt 2017. évi kiadására 
vonatkozó bevételi előirányzata csökken, 5,8 milliárd forint összegben. 

 

 

 

 

 

 





 


