
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

  



 



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

A célok, feladatok meghatározása 

 

A Kormány kiemelt gazdaságpolitikai céljainak (kiegyensúlyozott és hosszú távú gazdasági 
növekedés, munkahelyteremtés) megvalósítása érdekében a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a 2017-es évben is a külföldi tőkebeáramlás, a 
külföldi közvetlen tőkebefektetések által megvalósuló, illetve a már megvalósult befektetések 
továbbfejlesztését szolgáló beruházások elősegítését tartja elsődleges feladatának. 
Külpolitikánk és gazdaságpolitikánk központi eleme, hogy olyan termelő beruházások 
jöjjenek az országba, amelyek a hazai kis- és középvállalkozók részére is további 
beszállításokat generálnak, munkahelyeket létesítenek, vagy új technológiát, innovatív 
megoldásokat, modern termelési kultúrát hoznak Magyarországra. Ezen túlmenően hazánk 
számára kiemelten fontosak a World Trade Organization (WTO) kereteiben zajló 
multilaterális és plurilaterális tárgyalások, valamint az EU harmadik országokkal, ország 
csoportokkal folytatott kétoldalú kereskedelmi tárgyalásai. Magyar részről olyan 
megállapodások kitárgyalásában vagyunk érdekeltek, amelyektől jelentős előnyöket – export-
növekedést, éves GDP bővülést és új munkahelyek létrejöttét – remélhetünk. 

 

A további külföldi tőkebefektetések előmozdítása érdekében fontos feladat Magyarország 
mint kedvező beruházási célpont intenzív és összehangolt kormányzati promóciója a 
potenciális befektetői országokban megrendezendő eseményeken. A Kormány stratégiai 
beruházás politikájának egyik fontos eszköze a Beruházás ösztönzési célelőirányzat. Az ebből 
nyújtott támogatások célja a működő tőke-beáramlás szempontjából meghatározó 
nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházási projektek Magyarországon történő 
megvalósításának elősegítése, munkahelyteremtés ösztönzése.  

 

Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
feladatainak meghatározásáról szóló 19/2016. (II. 10.) Korm. rendelet értelmében az MNKH 
Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., valamint az általa alapított két gazdasági társaság látják 
el a külgazdasági ügyekért felelős miniszter kereskedelem-fejlesztéssel összefüggő egyes 
feladatait.  

 

Alapvető cél, hogy a megújult, integrált kulturális- és tudománydiplomáciai 
eszközrendszer is hatékonyan tudjon hozzájárulni Magyarország kulturális kapcsolatainak 
fejlesztéséhez, a magyar kultúra népszerűsítéséhez. Emellett kiemelt célkitűzésünk, hogy 
hazánkat innovatív, versenyképes országként mutassuk be külföldi partnereinknek és 
népszerűsítsük a magyar tudományos eredményeket. 2017-ben e területen egyrészről tovább 
kell vinni a külföldi magyar intézetek integrálását a külképviseleti rendszerbe és konszolidálni 
az új struktúrát, valamint a megújított oktatási és kulturális szakdiplomata hálózatot, 
másrészről a tudományos és technológiai hálózat működését a fenti célrendszer szolgálatába 
kell állítanunk. Biztosítani kell továbbá a Kormány által kiemelten kezelt kulturális 
programok megvalósítását, így a 2016-2017-es lengyelországi magyar kulturális évad 
megrendezését.  

 

A Magyarország közvetlen és tágabb biztonsági környezetében, az európai kontinens 
perifériáján zajló fegyveres konfliktusok, a migrációs folyamatok, továbbá a terrorizmus új 
megjelenési formái és a tovagyűrűző instabilitás miatt a bevezetőben rögzített kormányzati 



célkitűzés(eke)t egy rendkívül gyorsan alakuló környezetben kell elvégezni. A KKM-nek 
több szempontból is reagálnia kell erre: külképviseleteinek helyzete, biztonsága, a konzuli 
szolgálat feladatainak átalakulása és a felértékelődött nemzetközi kapcsolatépítés 
vonatkozásában. 

 

A KKM-nek a 2017-es költségvetési évben 2020-ig kitekintve kiemelt célja, hogy a kialakult 
migrációs jelenségre és a nemzetközi biztonsági helyzetre adott válaszként Magyarország 
külképviseleti hálózatának biztonságát fizikai és infokommunikációs vonatkozásban 
megerősítse, különös tekintettel a kiberbiztonság területét érintő fejlesztésekre és a 
biztonságos külképviseleti kommunikációra. Mindez a konzuli szolgálat számára is 
számottevő többletfeladatot jelent, többek között az esetleges rendkívüli helyzetekre való 
felkészülés, a válságkezelési mechanizmusok működtetése, válsághelyzetben pedig a 
helyszínen való eljárást lehetővé tevő mobil konzul egységek felállítása jelentős pénzügyi és 
humánerőforrás vonzattal járnak. 

 

Hazának a nemzetközi szervezetekben való tagságából fakadó kötelessége, hogy 
hozzájáruljon a nemzetközi közösség kevésbé fejlett országainak gazdasági-társadalmi 
felzárkóztatásához, illetve politikai krízisek vagy természeti csapások által sújtott népeinek 
megsegítéséhez. A migrációs válság kezelésében különösen fontos a külső adottságok, 
dimenziók megerősítése, amely összhangban van Magyarország Kormányának azon 
álláspontjával, mely szerint a problémát a helyben maradás elősegítésével szükséges kezelni – 
ennek legjelentősebb eszköze a nemzetközi fejlesztési együttműködés.  A fejlesztési 
támogatások növelése a fenti célok elérése érdekében jelentős eszköz lehet a 
külgazdasági célok realizálásában is. A humanitárius segítségnyújtás esetében a gyors és 
hatékony segítség a donorállam pozitív nemzetközi megítélésén túl a kedvezményezett 
országgal való kétoldalú kapcsolatokban is megerősítő hatással bír.  

 

A fenti stratégiai célkitűzésekkel összhangban a KKM számára az euro-atlanti érték- és 
érdekközösséghez való tartozás jegyében továbbra is kiemelt szereppel bírnak az 
európai és NATO-partnerországok.  

 

Ebben a keretrendszerben külön kell vizsgálnunk tagsági és szövetségesi kötelezettségeinket, 
kapcsolatainkat, illetve kétoldalú kapcsolatainkat ezekkel az országokkal. Az EU- és NATO-
tagságból adódó szövetségesi viszony keretében, a nemzeti érdekek előmozdítása céljával 
olyan – akár többoldalú – együttműködések kialakítása is érdekünk, amelyek a szolidaritás 
jegyében erősítik a közösen vallott értékek és célok iránti együttes elkötelezettséget. A 
NATO-n belüli politikai súlyunkat és érdekérvényesítési képességünket elsősorban gyakorlati 
teljesítményünk, vállalt kötelezettségeink maradéktalan teljesítése határozza meg.  

 

2017. I félévi máltai EU elnökség előtérbe helyezhet olyan témákat, amelyek a 2004-ben 
együtt csatlakozott, akkor „új tagállamok” számára összefogási lehetőségeket kínálnak 
(például az EU Budget Mid-Term Review), a 2017. II félévi brit EU elnökség pedig – 
természetesen a közelgő EU referendum eredményétől is függően – több, számunkra fontos 
ügyben (például migráció szabályozásának felülvizsgálata) komoly lobbi erővel rendelkező 
partnerséget jelenthet majd. Ebből adódóan az euro-atlanti érték- és érdekközösség kiemelt 
relációiban zajló események és esetleges változások nem csak a gazdasági és politikai 
stratégiák megerősítését, hanem fokozott költségallokációt is szükségessé tesznek.  

 



Kétoldalú kapcsolataink intenzitásának fenntartása érdekében célunk, hogy a szilárd 
politikai együttműködésen túl megőrizzük és fejlesszük gazdasági együttműködésünk 
dinamikáját is, még inkább hozzájárulva ezzel a növekvő külkereskedelmi forgalom és a 
befektetői aktivitás magyar nemzetgazdaság mutatóira vonatkozó kedvező alakulására.  

 

Az euro-atlanti közösség relációi mellett fokozott figyelmet érdemel szomszédságpolitikánk. 
A szomszédos országokkal fenntartott gazdasági kapcsolatok dinamizálásának és a 
magyar  külkereskedelmi aktívum növelésének feladata mellett az elmúlt időszakban 
meghatározó kihívássá vált a migrációs válság által próbára tett, nyugat-balkáni útvonalon 
fekvő országokkal való együttműködés elmélyítése. Ehhez kapcsolódóan a KKM számára 
változatlanul stratégiai fontossággal bír a nyugat-balkáni országok euro-atlanti 
integrációjának folytatása, a térség stabilitásának megőrzése. Az EU integrációs folyamat a 
déli szomszédságunkban található országok számára a politikai, gazdasági és társadalmi 
stabilitás záloga, átalakulásuk legerősebb biztosítéka az EU tagsági perspektíva. Ennek hiánya 
hazánk gazdaságára is hátrányosan hat, különösen a déli megyékben a külföldi befektetések 
elmaradását okozza. Az EU Előcsatlakozási Támogatási Alapja (IPA) felhasználásával uniós 
finanszírozással segíthetjük a bővítési országok felzárkózását és megreformálását, valamint 
lehetőséget biztosíthatunk a magyar gazdasági szféra megjelenésére a térségben.  

 

A Kormány kiemelt célkitűzése továbbá a határon átívelő közlekedési kapcsolatok 
fejlesztése és – a történelmileg elvágott kapcsolatok újrateremtése által – a funkcionálisan 
összetartozó térségek integrációja. A Kormány e céljait átfogó infrastruktúra-fejlesztési 
programon, valamint a határ-menti magyar közösségek gazdaságfejlesztési stratégiáinak 
támogatásán keresztül valósítja meg. A határon átnyúló kapcsolattartás intenzitásának 
növelésével a közvetlenül Magyarország határaihoz csatlakozó területeken élő több százezer 
magyar anyanyelvű ember érhető el. 

 

A Keleti és Déli Nyitás fókuszába tartozó, többségében fejlődő országok és régiók mind 
nagyobb befolyással bírnak a világban zajló politikai, biztonsági és gazdasági folyamatokra, 
ezért erre figyelemmel indokolt Magyarország növekvő aktivitásának fenntartása és 
támogatása e térségbeli partnereink irányában is. A fenti cél megvalósításához járul hozzá 
célzottan kibővített személyi és szakmai eszközrendszerünk a Független Államok Közössége 
térségében, Ázsiában (kiemelt figyelmet fordítva a Kínával kialakított kapcsolatok 
fejlesztésére), Afrikában és Latin-Amerikában közelmúltban nyitott külképviseleteink, 
illetve az ezen térségek országaival és az oroszországi régiókkal intenzívebbé vált 
együttműködésünk. Ezt a nyitási politikát folytatni kívánjuk 2017-ben is.   

 

Mindemellett az ukrajnai válság, az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók és az 
azokra adott orosz válaszintézkedések jelentős veszteségeket okoztak a magyar gazdaságnak, 
amelyek kezelése, az alternatív piacok felkutatása folyamatos és fokozott aktivitást követel 
meg a FÁK-térségben.  

 

A KKM „hagyományos” közigazgatási feladatai, szolgáltató és ügyfélbarát jellegének 
további fokozása az elektronikus úton intézhető ügyek bővítésével jár. Ebbe a folyamatba 
illeszkedik az az évek óta tartó tendencia, amelynek keretében a konzuli szolgálat eljárásainak 
elektronizálása folyamatosan fejlődött és a jövőben is újabb ügytípusokra fog kiterjedni (pl. 
elektronikus személyazonosító igazolvány külképviseleti igénylése). Az említett fejlesztések  

 



is jelentős pénzügyi és humánerőforrás ráfordítást tesznek szükségessé. 

 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben  

millió forintban, egy tizedessel 

XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

Költségvetési szervek 84 023,2 8 097,2 75 926,0 2 623 
1. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium központi 
igazgatása 9 481,7 137,0 9 344,7 907 
2. Külképviseletek igazgatása 68 508,2 7 369,9 61 138,3 1 360 
3. Külügyi és Külgazdasági Intézet 190,0 2,0 188,0 22 
4. Balassi Intézet 2 943,3 508,3 2 435,0 184 
5. Nemzeti Befektetési Ügynökség 2 900,0 80,0 2 820,0 150 
7. Fejezeti kezelésű előirányzat 68 302,9 0,0 68 302,9 0 
1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat 30 000,0   30 000,0   
2. Kötött segélyhitelezés 579,3   579,3   
3. Külgazdaság fejlesztési 
célelőirányzat 3 700,0   3 700,0   
4. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium felügyelete alá 
tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása 703,0   703,0   
5. Kulturális diplomáciai projektek 
támogatása 650,0   650,0   
6. Állami protokoll támogatása 250,0   250,0   
7. Európai Területi Társulások 
támogatása 150,0   150,0   
8. Demokrácia Központ 
Közalapítvány - Tom Lantos Intézet 
támogatása 120,0   120,0   
9. Külföldi magyar emlékek 
megőrzése 15,0   15,0   
10. Határmenti gazdaságfejlesztési 
vajdasági programok támogatása 7 600,0   7 600,0   
11. Kárpátaljai gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 5 200,0   5 200,0   
12. A horvátországi magyarok 
demokratikus közössége vidék-és 
gazdaságfejlesztési stratégia 
támogatása 500,0   500,0   
13. Muravidéki gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 500,0   500,0   
14. Erdélyi gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 1 000,0   1 000,0   
 
15. Felvidéki gazdaságfejlesztési 

 
1 000,0   

 
1 000,0   



stratégia támogatása 
16. Nemzetközi tagdíjak és kötelező 
jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 629,0   7 629,0   
17. Európai Uniós befizetések 7 523,8   7 523,8   
18. Az afgán nemzeti biztonsági erők 
fenntartásához szükséges pénzügyi 
hozzájárulás 140,0   140,0   
19. Nemzetközi Fejlesztési 
Együttműködés 50,0   50,0   
20. Humanitárius segélyezés 10,0   10,0   
21. Keleti Partnerséghez kapcsolódó 
fejlesztési programok támogatása 
Ukrajnában 40,0   40,0   
22. Peres ügyek 9,9   9,9   
22. Fejezeti stabilitási tartalék 932,9   932,9   
Központi kezelésű előirányzatok 25 000,0 0,0 0 
1. Eximbank Zrt. Kamatkiegyenlítése 25 000,0 0,0   
Külügyminisztérium összesen: 177 326,1 8 097,2 144 228,9  2 623 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 
 
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

 
1. cím: Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 
 
A cím 2017. évi kiadásokra fordítható kerete 1.556,3 millió forinttal haladja meg a 2016. évi 
összeget. 
 
A Központi Igazgatása cím kiadási főösszegének jelentős hányadát a személyi juttatások és 
azok járulékai (82,4 %) teszik ki.  A külpolitikai helyzet és a külgazdasági környezet 
indokolja, hogy a külső személyi juttatások 64,8 %-a protokoll jellegű rendezvényekhez, a 
dologi kiadások 54,3 %-a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódjon. 
 

A cím 2016. évi eredeti előirányzatát az alábbi változások módosították: 
 
− a 2018/2015. (XII.29.) Korm. határozat alapján a Magyarország Európai Unió melletti 

Állandó Képviseletével kapcsolatos feladatok ellátására átadásra került 476,0 millió 
forint ,  

− az egységes kormányzati ügyirat kezelési központ működtetésére a Belügyminisztérium 
fejezet részére 8,7 millió forint átadása,  

− a 1901/2015. (XII.8) Korm. határozat alapján a KKM informatikai rendszerének 
hatékony, üzembiztos működéséhez 212,0 millió forint átadása  

− a bevételi előirányzat 128,3 millió forinttal került csökkentése 
− a Balassi Intézet kulturális intézetek feladataival összefüggésben átvett 75,3 millió 

forint,  
− a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben a külképviseletek 

biztonságának megerősítése érdekében biztosított 106,0 millió forint,  
− a Nemzetközi Energia Ügynökség Kormányzótanácsa 2017. évi miniszteri szintű ülése 

Budapesten történő megrendezéséhez biztosított 500,0 millió forint, 



− a működési kiadások alulfinanszírozottságának rendezéséhez 1.650,0 millió forint,   
− a Második Európai Ifjúsági Központ elengedhetetlen, munkavédelmi szempontból 

nélkülözhetetlen felújítási költségeire 50,0 millió forint. 
 
Egyéb közhatalmi bevételként került megtervezésre 2017. évben is az 1/2009. (I.9.) KüM 
rendelet alapján befolyó saját bevétel. 
 
A kiadási előirányzatok 1,4 %-át fedezi bevételi forrás. A korábbi években a munkáltatói 
lakáskölcsönből visszatérülő összeg jelentősen túltervezett volt, ebből kifolyólag 2017. évben 
az egyéb felhalmozási bevétel - a ténylegesen várható bevétel összegének megfelelően - 16 
millió forintban került meghatározásra. Ellátottak pénzbeli juttatásaival és egyéb működési 
célú kiadásaival kapcsolatban költség a címnél nem várható, ezáltal saját bevételi forrás 
ezeken a jogcímeken nem került tervezésre. 
 
         millió forintban, egy tizedessel 

Központi Igazgatása cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 7 925,4 265,3 7 660,1 911 
Változások jogcímenként     
Magyarország Európai Unió 
Állandó Képviseletével 
kapcsolatos feladatok ellátása 
(KKM-ME) 2018/2015. (XII.29.) 
Korm. hat. 

-476,0 
 
 
 
 
 

 

-476,0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BM-KKM az egységes 
kormányzati ügyirat kezelési 
központ működtetésére (KÉR) 

-8,7 0,0 -8,7 
 

1901/2015. (XII.8) Korm. 
határozat alapján a KKM 
informatikai rendszerének 
hatékony, üzembiztos  
működésének biztosításához 
szükséges intézkedések 

 
-212,0 

 
 
 
 

 

 
-212,0 

 
 
 
 

 
 

Balassi – KKM megállapodás 
kulturális intézetek átvételére 

75,3  75,3 
 

Bevételi előirányzat módosítás -128,3 -128,3   
Többlet     
A tömeges migrációval és 
terrorfenyegetettséggel 
összefüggésben a külképviseletek 
biztonságának megerősítése 

106,0  106,0 

 

Nemzetközi Energia Ügynökség 
Kormányzótanácsa 2017. évi 
miniszteri szintű ülése Budapesten 
történő megrendezésének 
felajánlásáról 

500,0  500,0 

 

Működési kiadások 
alulfinanszírozottságának 
rendezése 

1 650,0  1 650,0 -4 



Budapesti Ifjúsági Központ 
épületének felújítása 

50,0  50,0  

2017. évi javasolt előirányzat 9 481,7 137,0 9 344,7 907 
     
 
2. cím: Külképviseletek igazgatása 
 
A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon 
történő képviselete, valamint a külképviseleti diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének 
finanszírozása.  
 
Külképviseletek Igazgatása cím kiadási főösszegének döntő hányadát a személyi juttatások és 
azok járulékai (51%), illetve a külképviseletek működési előirányzatát magába foglaló 
devizakiadások teszik ki. 
 
A cím 2016. évi eredeti előirányzatát az alábbi szerkezeti változások módosították: 
 
− A 2018/2015. (XII.29.) korm. határozat a cím kiadási és támogatási előirányzatát 

beépülő jelleggel 2.154,7 millió forinttal csökkentette, jogutódlás folytán 81 álláshely, 
illetve a hozzá kapcsolódó személyi juttatás és járulék átadására került sor a 
Miniszterelnökség fejezet részére. 

− Tekintettel arra, hogy a 152/2014. (VI.6.) korm. rendelet a Balassi Intézet irányítását a 
külgazdasági és külügyminiszter feladati közé sorolja, valamint figyelembe véve, hogy 
a 221/2014. (IX.4.) korm. rendelet alapján a Balassi Intézet irányítására a külgazdasági 
és külügyminiszter került kijelölésre, szükségessé vált a Balassi Intézet irányítása alá 
tartozó külföldi magyar intézetek helyzetének rendezése. A feladatok ellátásával 
összefüggésben jogutódlás folytán átadásra került a külföldi magyar intézetek 
tekintetében 90 álláshely, illetve ezzel párhuzamosan a cím kiadási előirányzata 2.914,4 
millió forinttal nőtt. 

− A Kormány 1386/2015. (VI.12.) számú határozatában döntött a Taskenti, Addisz-
Abebai, Manilai, Wellingtoni, Accrai és Luandai Nagykövetségek megnyitásához 
kapcsolódó feladatokról, illetve a forrás biztosításáról. A jelzett külképviseletek 
működésével és az egyszeri létesítéssel kapcsolatos kiadások fedezete a 2016. évi 
költségvetésbe beépítésre került. Ezen összeg csökkentésre került a létesítés egyszeri 
költségeivel, 807,5 millió forinttal. 

− A KKM informatikai rendszerének hatékony, üzembiztos működésének biztosításához 
szükséges egyes intézkedésekről szóló 1901/2015. (XII.8.) korm. határozat tartós 
előirányzat átcsoportosításról döntött a Belügyminisztérium részére, mely a cím kiadási 
előirányzatát 224,0 millió forinttal csökkentette.  

− 2016. évben a cím költségvetésében megtervezett kulturális-diplomáciai projektek 
támogatása (kulturális programok, rendezvények) a 2017. évtől fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére kerül megvalósításra, valamint betervezésre, ezért a cím kiadási és 
támogatási előirányzata 400,0 millió forinttal csökkent. 

 
Működési többletként jelentkezik a külgazdaság attasé hálózat bővítéséhez az 1491/2015. 
(VII.21.) korm. határozat 2. b) pontja szerint tartós jelleggel biztosításra kerülő 2.575,2 millió 
forint.  
 
 
 
 
 



2017. évi fejlesztési többletként jelentkezik: 
 
− Budapest külföldi népszerűsítését elősegítő művészeti produkciók megrendezéséről és 

finanszírozásának támogatásáról szóló 1756/2015. (X.15.) korm. határozat szerint 
biztosításra kerülő 150,0 millió forint,  

− az 1757/2015. (X.15.) kormányhatározat alapján a lengyelországi magyar kulturális 
évad kiadásai kapcsán 280,0 millió forint,  

− a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben Magyarország 
veszélyeztetett külképviseletei biztonságának megerősítése, infokommunikációs 
biztonságának fejlesztése, valamint a stabil és a helyi szolgáltatótól független műholdas 
összeköttetés biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1115/2016. (III. 9.) 
Korm. határozat szerint 1.649,1 millió forint. 

− Többletként jelentkezik az árfolyamváltozás hatása, mely a cím kiadási előirányzatát 
453,6 millió forinttal növelte.  

 
Beruházási és felújítási többletként jelentkezik a több külképviseletet érintő (Bécs, Moszkva, 
Ankara, Varsó, New York, Jakarta, Berlin, London, Párizs, Tel-Aviv, Algír, Új-Delhi, 
Peking), jelenleg előkészítés alatt álló felújítások, teljes rekonstrukciók 2017. évi kiadása 
összesen 4.000,0 millió forint összegben. Az évek óta alulfinanszírozottan működő 
külképviseletek üzemeltetéssel és működéssel kapcsolatos hiányára, az ingatlan és 
gépjárműpark, a biztonsági rendszerek karbantartására további 3.592,0 millió forint 
biztosítására került sor.   
 
További többletként jelentkezik az elöregedett gépkocsipark megújítására II. ütemben 150,0 
millió forint, az informatikai eszközök amortizációs cseréjére 100,0 millió forint, 30 
külképviselet esetében infokommunikációs célú kábelezés karbantartása 50,0 millió forint, 
valamint az árfolyamingadozásból származó többletkiadások finanszírozására 130,1 millió 
forint.  
 
A 2017. évre tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 1.360 fő.  
 
A cím 2017. évi kiadási előirányzata a fentiek alapján 12.458,2 millió forinttal haladja meg a 
2016. évit. A személyi juttatások előirányzata 1.398,2 millió forinttal, a járulékok előirányzata 
22,9 millió forinttal, a dologi kiadások előirányzata 5.627,0 millió forinttal, az ellátottak 
pénzbeli juttatásai 173,7 millió forinttal, a beruházások előirányzata 3.236,4 millió forinttal, a 
felújítások előirányzata 2.000,0 millió forinttal nőtt.  
 
A támogatási előirányzat 61.138,3 millió forint, mely 12.176,0 millió forinttal több, mint a 
2016. évi. A bevételi előirányzat 7.369,9 millió forint, mely 282,2 millió forinttal haladja meg 
az előző évit, a Balassi Intézettől átvett kulturális intézetek bevételeivel. A konzuli- és 
vízumdíj bevételek a 2017. évben is a KKM saját bevételeként szerepelnek. 
  
A címen összességében bevétellel fedezett a kiadási előirányzatok 10,8%-a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        millió forintban, egy tizedessel 
Külképviseletek Igazgatása cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 56 050,0 7 087,7 48 962,3  

 
1 249 

Változások jogcímenként:     
… intézménytől átvett/átadott 
feladat  

- Miniszterelnökség – KKM 
feladatátadás megállapodás 
alapján 

-  
- Balassi Intézet – KKM 

megállapodás alapján 
kulturális intézetek átvétele 

- 1901/2015.(XII.8.)  

 
- korm.hat. KKM 

informatikai rendszerének 
hatékony üzemeltetése 
KKM-BM megállapodás  

 
 

-2 154,7 
 
 
 
 
 

2 914,4 
 
 
 

-224,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

282,2 

 
 

-2 154,7 
 
 
 
 
 

2 632,2 
 
 
 
 
 

-224,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

90 

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás) 

- Fejezeti kezelésű 
előirányzaton megtervezett 
kulturális diplomáciai 
projektek támogatása 

 
 

-400,0 

  
 

-400,0 

 

egyéb változások: 

- külgazdasági attasé hálózat 
bővítése 

- 2016. évi nyitások egyszeri 
létesítési költségeinek 
visszavétele 

- 1756/2015. (X.15.) 
korm.hat. Budapest külföldi 
népszerűsítését elősegítő 
programok fin. 

 
- 1757/2015. (X.15.) korm. 

hat. lengyelországi magyar 
kulturális évad 

 
- 1115/2016. (III.9.) korm. 

hat. tömeges migrációval 
összefüggő feladatok 

- Árfolyamváltozás 

 
2 575,2 

 
 

-807,5 
 
 
 
 

150,0 
 

280,0 
 
 
 
 

1 649,1 
453,6 

  
2 575,2 

 
 

-807,5 
 
 
 
 

150,0 
 
 
 

280,0 
 
 
 
 

1 649,1 
453,6 

 

     



 

Többlet 

- Külképviseletek 
üzemeltetési és működtetési 
hiánya 

- Gépjármű csere II. ütem 
-  
- Ingatlanfelújítás 
-  
- Informatikai eszközök 

cseréje 
- Külképviseleti 

infokommunikációs célú 
kábelezés karbantartása 

- Árfolyamváltozás 
- Tervezett létszámemelés 

 
 

 3 592,0 
 
 

150,0 
 

4 000,0 
 

100,0 
 

50,0 
 
 

 130,1 

 
 

3 592,0 
 
 

150,0 
 

4 000,0 
 

100,0 
 

50,0 
 
 

130,1 
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2017. évi javasolt előirányzat 68 508,2 7 369,9 61 138,3  1 360 
 
 
 
3. cím: Külügyi és Külgazdasági Intézet 
 
A 182/2014. (VII.25.) Korm. rendeletnek megfelelően a jogelőd Magyar Külügyi Intézet – a 
közfeladatok eredményesebb ellátása céljából – 2014. július 31. napjával, általános 
jogutódlással, a Külügyi és Külgazdasági Intézetbe történő beolvadással megszűnt. Az 
átalakulás kapcsán az Intézet feladatai is jelentősen bővültek, illetve az expanzív, külgazdaság 
orientált külpolitika támogatása is nagymértékben növelte az Intézet feladatait. A 
korábbiaknál jóval hangsúlyosabb szerepet kapott és kap a KKM protokolláris feladataiban. 
 
Az Intézet önálló gazdasági szervezete (2 fő) az Áht. vonatkozó rendelkezései szerint 
megszűnt. 2016. január 01-től a gazdálkodással összefüggő feladatokat a KKM Pénzügyi és 
Számviteli Főosztálya látja el. 
 
A cím 2017. évben a kiadásokra fordítható keretösszege nem változik 2016. évhez képest. 
 
A címen összességében bevétellel fedezett a kiadási előirányzatok 1%-a. 
 

              millió forintban, egy tizedessel 

Külügyi és Külgazdasági 
Intézet cím 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 190,0 2,0 188,0 22 
Változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0  
     
2017. évi javasolt előirányzat 190,0 2,0 188,0 22 
 
 
4. cím: Balassi Intézet 
 
A Balassi Intézet alaptevékenysége keretében, a magyarság jó hírének a nemzetek 
közösségéhez való eljuttatása, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, a tudatos,  



 
értékorientált országkép-építés, a külpolitikai érdekek, a határon inneni és túli magyarság 
kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése érdekében – a külföldi magyar 
intézetek útján – ellátja az alábbi feladatokat: 
− ismerteti és népszerűsíti a magyar és a magyarországi kultúra, oktatás és tudomány 

eredményeit, beleértve a határon túli magyar kultúra, oktatás és tudomány képviseletét 
is, 

− figyelemmel kíséri az országok kulturális, oktatási és tudományos életét, az egyetemes 
magyar érdekekhez és kultúrához való viszonyát, tapasztalatairól rendszeresen 
tájékoztatja az érdekelt minisztériumokat és más hazai intézményeket, 

− kapcsolatokat épít ki és ápol külföldi kulturális, oktatási és tudományos 
intézményekkel, szervezetekkel, személyiségekkel, segíti az ezek közötti közvetlen 
kapcsolatok megteremtését és bővítését, 

− segítséget nyújt a magyarság jó hírének határon túli megalapozásához és fejlesztéséhez, 
részt vesz a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztési 
irányelveinek és programjának a kidolgozásában, 

− közreműködik az állam- és kormányközi kulturális, valamint oktatási és tudományos 
egyezmények előkészítésében és végrehajtásának megszervezésében, 

− segíti a magyar nyelv, a határon belüli és a határon túli magyar kultúra tanulmányozását 
és bemutatását külföldön; 

− közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális, oktatási 
kapcsolatok ápolásában, elősegíti magyar nemzeti identitásuk megőrzését; 

− közreműködik a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás és kultúra 
eredményeinek bemutatásában, az ezt segítő intézményi kapcsolatok ápolásában; 

− együttműködésre törekszik a külföldön élő magyarokkal, azok hivatalos szerveivel, 
valamint a hungarológiával és a tudományos-technológiai kérdésekkel foglalkozó 
személyekkel; 

− közreműködik külföldön a Magyarország-kép formálásában, ezzel összefüggésben 
együttműködésre törekszik a hazai és a külföldi idegenforgalmi és kereskedelmi 
szervezetekkel. 

A Balassi Intézet alaptevékenységéhez kapcsolódóan oktatási és oktatásszervezési feladatokat 
lát el, így különösen: 
− külföldi állampolgárok számára magyar nyelvi, szaktárgyi előkészítő képzések nyújtása, 
− a magyar mint idegen nyelv és ország-ismeret oktatása a Magyarországon tartózkodó 

külföldiek számára, 
− magyar mint idegen nyelv szakszerű oktatására való felkészülés támogatása, 
− közreműködés a határon túli magyar vonatkozású köz- és felsőoktatási támogatási és 

pályáztatási feladatok ellátásában, 
− kapcsolattartás a határon túli – részben vagy egészben – magyar oktatási, tudományos 

és művelődési szervezetekkel, 
− kétoldalú tárcaközi megállapodások alapján magyar lektorok és vendégtanárok 

kiküldése külföldi magyar oktatóhelyekre, felkészítésük és munkavégzésük szakmai 
támogatása, 

− magyar nyelvi-hungarológiai képzések szervezése, 
− magyarországi és külföldi hungarológiai kutatások ösztönzése, a kutatási eredmények 

megismertetése. 
 

A Balassi Intézet a határon túli magyar hallgatók magyarországi tanulmányainak elősegítése 
érdekében szakkollégiumi rendszert tart fenn és működtet, amely útján ellátja az alábbi 
feladatokat: 
 



− a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli magyar hallgatói számára 
kollégiumi elhelyezést és szakkollégiumi képzést biztosít, valamint ezzel kapcsolatban 
további szolgáltatásokat nyújt. 
 

A Balassi Intézet a magyar felsőoktatás külföldi népszerűsítésével és a határon túli magyar 
felsőoktatással kapcsolatos kutatási feladatokat végez, ösztöndíjrendszert tart fenn és 
működtet. 
A Kormány 481/2015. számú 2015. december 29. napján kihirdetett rendelete értelmében 
2016. január 1. napjától a Külföldi Magyar Intézetek működtetését integrálta a Külgazdasági 
és Külügyminisztériumba. A Külföldi Magyar Intézetek szakmai felügyeletét továbbra is a 
Balassi Intézet látja el. 

millió forintban, egy tizedessel 

Balassi Intézet cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 5 864,0 790,5 5073,5 289 

Változások jogcímenként:     

- Balassi Intézet – KKM 
megállapodás alapján 
kulturális intézetek átadása 

-2 989,7 -282,2 -2 707,5 -105 

Többlet     

- árfolyamváltozás 69,0 0,0 69,0  

2017. évi javasolt előirányzat 2 943,3 508,3 2 435,0 184 

 
 
5. cím: Nemzeti Befektetési Ügynökség 
 
A Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA) a 
magyarországi befektetés-ösztönzés professzionális szervezete, amelyet a Kormány hozott 
létre annak érdekében, hogy új befektetéseken keresztül növelje a hazai munkahelyek számát. 
A HIPA elsődleges célja ennek érdekében, hogy az országot vonzó befektetési helyszínné 
tegye a nemzetközi gazdasági élet szereplői részére és a felmerülő befektetési projekteket 
operatív szinten kezelje. A HIPA amellett, hogy kiszolgálja a beérkező befektetői 
megkereséseket, a potenciális befektetők felkutatásával proaktívan járul hozzá a 
magyarországi befektetések számának növeléséhez. 
 
A HIPA a kormányzati célokkal összhangban nyújt teljes körű, gyors és naprakész 
információt a magyarországi üzleti – jogi, gazdasági és adózási – környezetről befektetői 
ügyfeleknek. Segíti az országon belüli üzleti és kormányzati kapcsolatok kiépítését. Célja, 
hogy a külföldi befektetők magyarországi beruházásaikról megalapozott döntéseket 
hozhassanak. Az Ügynökség egyablakos rendszerén keresztül a külföldi és hazai beruházók 
részletes információkat kapnak a hazai finanszírozású és az EU által társfinanszírozott 
programokról.   
 
A HIPA kiszolgálja a beérkező befektetői megkereséseket, illetve a potenciális befektetők 



felkutatásával proaktívan járul hozzá a magyarországi befektetések számának növeléséhez, 
mellyel összefüggésben befektetés-ösztönző rendezvényeket, fórumokat, roadshow-kat 
szervez és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon vesz részt, emellett üzleti delegációkat 
fogad és B2B (business-to-business) tárgyalásokat szervez.  
 
Segít partnereinek a beszállítók felkutatásában is, célja, hogy a hazai kkv-k minél nagyobb 
szerepet kapjanak a Magyarországon letelepedett integrátorok beszállítói láncában. Ennek 
érdekében a HIPA a Kormány stratégiai megállapodási szerződései keretében kezeli a 
beszállító-fejlesztési feladatokat, továbbá a minősített járműipari beszállítói adatbázissal 
olyan felületet hozott létre, ahol egymásra találhatnak a magyar járműipari beszállítók és az 
azokat kereső, úgynevezett integrátorok. A HIPA adatbázisa egyedülálló, mert a regisztráció 
olyan kapukon visz keresztül, amelyeket a részt vevő felek igényeihez igazított. Adatbázis 
továbbfejlesztésével az érintett cégek egymás közötti gazdasági kapcsolatainak kiépítését és a 
hazai kkv-k indirekt exportjának fejlesztését segíti elő. 
 
HIP (Hungarian Investment Projects) program kiemelt befektetési projektgyűjteményt 
gondoz, hogy a potenciális befektetők elé megfelelően kidolgozott, pénzügyileg 
alátámasztható és befektetési szempontból jól értelmezhető ajánlatok kerüljenek.  
 
Létrehozásra került a Befektetőbarát Településekért Program, amelynek célja, hogy az abban 
résztvevő települések megismerjék a befektetők gondolkodásmódját, igényeit, a helyszín 
kiválasztásának folyamatát, ezáltal felkészüljenek a befektetők fogadására. A program eddigi 
tapasztalatai alapján annak ismétlése, illetve továbbfejlesztése a cél. 
 
Folytatódik a befektetés ösztönzéshez nélkülözhetetlen ipari ingatlan adatbázis fenntartása, 
projektekhez kapcsolódó kiajánlás. A telephely adatbázis nagyobb fokú fejlesztését tervezi, 
hogy biztosítsa az ügyfelek magasabb színvonalú kiszolgálását. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
XVIII/05/00 cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 2 900,0 80,0 2 820,0 150 
Változások jogcímenként:     
2017. évi javasolt előirányzat 2 900,0 80,0 2 820,0 150 
 
III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

7/1 Célelőirányzatok 

7/1/1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 

A Beruházás ösztönzési célelőirányzat a Kormány stratégiai beruházás-politikájának egyik 
fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások elsődleges célja a működőtőke-beáramlás 
szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházási projektek 
Magyarországon történő megvalósításának elősegítése, a munkahelyteremtés ösztönzése. A 
beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályait a beruházás ösztönzési 
célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. A 
célelőirányzat kezelő szerve a HIPA. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető. 
  
A korábbi években teljesült kifizetéseket figyelembe véve a 2017. évi forrásigény eléri a 30 
milliárd forintot.  
 



 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 10 366,1 0,0 10 366,1 

Változások jogcímenként:       

Többlet        

- a program növekedéséből keletkező 
többlet 

19 633,9 0,0 19 633,9 

2017. évi javasolt előirányzat 30 000,0 0,0 30 000,0 

 

7/1/2 Kötött segélyhitelezés 

Az előirányzat az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a 
segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet 13. §-ában 
foglaltak szerint egyedi kormánydöntések alapján vállalt nemzetközi kötelezettségekhez 
(kötött segélyhitelek) kapcsolódó állami támogatás – kamat- és adományelem támogatás – 
finanszírozására szolgál. A kötött segélyhitel program elősegíti a magyar kivitel növekedését, 
emellett hozzájárul a Kormány munkahelyteremtés és - megtartás programjához. Mivel a 
kötött segélyhitelből nagy volumenű fejlesztési beruházások finanszírozhatók, így a 
konstrukció elsősorban a magyar beszállító ipar fejlődését ösztönzi és javítja a konstrukcióban 
érintett magyar vállalatok piacra jutási esélyeit az érintett régióban. 

Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 579,3 0,0 579,3 

Változások jogcímenként:       

2017. évi javasolt előirányzat 579,3 0,0 579,3 

 

7/1/3 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 

A külgazdasági stratégiának kiemelt célja, hogy a magyarországi kkv-k külpiacra jutását 
segítse, az exportban a kkv-k részarányát jelentősen növelje. A hagyományos exportpiacok 
szűkülése a magyar gazdaság növekedési pályáját is veszélyezteti, mely az Európán kívüli 
exportpiacok fokozott feltárására ösztönöz. A keleti országokba irányuló exportfejlesztés azon 
a célkitűzésen alapszik, hogy a hazai vállalkozások is növekvő arányban profitáljanak 
exportjukon keresztül a dinamikusan fejlődő gazdaságok importnövekedéséből és 
gazdaságfejlesztéséből. Mindemellett nem szabad megfeledkeznünk az afrikai, közép- és dél-
amerikai piaci lehetőségekről, valamint a hagyományos európai piacokon megszerzett 
pozícióink megőrzéséről. 
 
A stratégia megvalósítása az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságon, az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt 
Felelősségű Társaságon, valamint az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat 
Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül valósul meg, az alábbi feladatok ellátása révén: 
 



− javaslatot tesz a kereskedelem-fejlesztés közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a 
célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer 
kialakításának lehetséges irányaira; 

− részt vesz a külgazdaság-politikai koncepció és a külgazdasági stratégia 
végrehajtásában; 

− segíti a minisztert a kereskedelem-fejlesztési tevékenysége ellátásában; 
− közreműködik a kereskedelem-fejlesztési szakmai anyagok összeállításában; 
− közreműködik az üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában; 
− részt vesz a kereskedelem-fejlesztési elképzelések, programok, koncepciók 

kidolgozásában, azok megvalósításában,  
− a miniszter egyetértésével kapcsolatot tart fenn, illetve együttműködik a kereskedelem-

fejlesztésben érintett kormányzati szervekkel; 
− szakmai háttéranyagok kidolgozásával közreműködik a kereskedelem-fejlesztési 

szakmai kommunikáció szervezésében; 
− segíti a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését; 
− előkészíti és lebonyolítja a miniszter által a hatáskörébe utalt kereskedelem-fejlesztési 

tárgyalásokat, koordinálja a vállalt kötelezettségek végrehajtását; 
− részt vesz a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában; 
− feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, 

érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve testületekkel; 
− végrehajtja a miniszter által meghatározott egyéb feladatokat; 
− ország-specifikus komplex kereskedelmi szolgáltatásokkal segíti a magyar 

vállalkozások külpiaci megjelenését; 
− ellátja a kereskedelmi célú ország-promóciós feladatokat; 
− felkutatja az exportlehetőségeket, üzleti partnereket közvetít és üzletember-találkozókat 

szervez a magyar vállalkozások számára; 
− információkat gyűjt és továbbít kis- és középvállalkozók számára export és 

tőkekihelyezési tevékenységükkel elérhető uniós és hazai támogatási, pályázati 
lehetőségekről; 

− tanácsokat nyújt külkereskedelem-technikai, vámügyi, jogi, adózási, valamint a 
különféle állami támogatási rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben; 

− működteti a regionális vállalati és projekt-specifikus adatbázisokat; 
− gondoskodik exportcélú promóciós kiadványok kiadásáról és kommunikációs projektek 

megvalósításáról; 
− gondoskodik a kereskedelem-fejlesztési szakmai programok, így különösen 

szemináriumok, tréningek, workshopok technikai szervezéséről és lebonyolításáról; 
− tájékoztatást ad a tőkekihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, illetve 

a befektetési és privatizációs lehetőségekről, különös tekintettel a szomszédos 
országokra, valamint figyeli a külföldi tendereket; 

− szervezi a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételét a 
külföldi vásárokon, kiállításokon; 

− konstrukciókat dolgoz ki a külpiaci infrastruktúra-fejlesztési projektekben a magyar 
vállalkozások részvételének támogatására; 

− közreműködik a kis- és közepes méretű vállalkozások beszállítói lehetőségeinek 
feltárásában, mind a magyarországi külföldi befektetők, mind a környező országokban 
megtelepedett befektetők vonatkozásában; 

− kezeli az ügyfélkapcsolatokat, ellátja az ügyféltámogatással és ügyfélszerzéssel 
összefüggő feladatokat, növelve ezáltal az ügyfélkapcsolatok profitabilitását; 

− kiválasztja és felkészíti a belföldi akvizíciós partnerhálózatot és a külföldi 
partnerirodákat, továbbá felügyeli azok működését. 

 



A feladatok ellátása az MNKH Zrt.-vel és 100%-os tulajdonában lévő gazdasági 
társaságokkal közszolgáltatási szerződés kertében történik. Az előirányzat az MNKH Magyar 
Nemzeti Kereskedőház Zrt. strukturális átalakításával és költségvetésének biztosításával 
összefüggő feladatokra biztosít forrást.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 450,0 0,0 450,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezeten belüli átcsoportosítás        

- Külgazdasági  és Külügyminisztérium 
felügyelete alá   tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatról, MNKH Magyar 
Nemzeti Kereskedőház Zrt. strukturális 
átalakításával és költségvetésének 
biztosításával összefüggő feladatokra 

3 700,0 0,0 3 700,0 

egyéb változások        

- egyszeri feladat kivétele -450,0 0,0 -450,0 

2017. évi javasolt előirányzat 3 700,0 0,0 3 700,0 

 

7/1/5 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése 

Az előirányzat fejezetek közötti átcsoportosítással átadásra kerül a XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet részére. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 5 500,0 0,0 5 500,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás        

- a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és 
ösztöndíj program működtetésének átadása 
a szakmai kezelő EMMI részére 

-5 500,0 0,0 -5 500,0 

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

 

 

7/1/6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása 
 
Az előirányzat támogatást nyújt egyrészt a KKM továbbképzési és rekreációs feladatainak 
elvégzéséhez. 
 
Másrészt  a  fejezeti  kezelésű  előirányzat  biztosíthatja  a  fedezetet  a  Duna  Régió Stratégia  



(DRS) nemzeti társfinanszírozását a magyar irányítású területek (PA2, PA4, PA5) „Technical 
Assistance” pályázataihoz, és a Duna Régió Stratégia (DRS) „Technical Assistance” pályázati 
forráshoz. Továbbá fedezetet nyújt a koordinációs és a Duna Régió Stratégia 2017-es Éves 
Fórumához kapcsolódó költségekre, a DRS soros elnökség, a Latin Amerikai Fórum, valamint 
a V4 magyar elnökség költségeire. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 780,0 0,0 780,0 

Változások jogcímenként:     0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás     0,0 

- a Külgazdaság fejlesztési 
célelőirányzat fejezeti kezelésű 
előirányzatra, az MNKH Magyar 
Nemzeti Kereskedőház Zrt. strukturális 
átalakításával és költségvetésének 
biztosításával összefüggő feladatok 

-3 700,0 0,0 -3 700,0 

- Az afgán nemzeti biztonsági erők 
fenntartásához szükséges pénzügyi 
hozzájárulás fejezeti kezelésű 
előirányzatra 

-25,0 0,0 -25,0 

- Külföldi magyar emlékek megőrzése 
fejezeti kezelésű előirányzatra 

-15,0 0,0 -15,0 

- kulturális diplomáciai projektek 
támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzatra 

-250,0 0,0 -250,0 

Többlet        

- MNKH Magyar Nemzeti 
Kereskedőház Zrt. strukturális 
átalakításával és költségvetésének 
biztosításával összefüggő feladatok 

3 700,0 0,0 3 700,0 

- Duna Régió Stratégia Éves Fórum 60,0 0,0 60,0 

- Duna Régió Stratégia soros elnökség 3,0 0,0 3,0 

- Latin-Amerikai Fórum 25,0 0,0 25,0 

- V4 magyar elnökség 125,0 0,0 125,0 

2017. évi javasolt előirányzat 703,0 0,0 703,0 

 

7/1/15 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 

Az előirányzat támogatást nyújt egyrészt a külképviseleteken megvalósítani tervezett 
kulturális és tudománydiplomáciai projektek megvalósításához, az évfordulókhoz kapcsolódó 
igényekhez, kulturális és magyar napokhoz, nemzeti ünnepekhez kötődő kulturális 
programokhoz, kétoldalú államközi kapcsolatok kerek évfordulóihoz kötődő 
rendezvényekhez, nemzetközi fesztiválok, vásárok, kiállítások magyar kulturális 
programjainak  támogatásához,  valamint  egyéb a külképviseletek által rendezett kulturális és  

 



tudománydiplomáciai programokhoz, kiállításokhoz, kiadványok szállításához, kiadványok 
(folyóiratok, könyvek, kiállítási kísérő anyagok, CD-k) beszerzéséhez a külképviseletek 
részére. 

Támogatást biztosít másrészt a külföldi magyar kulturális intézetek szakmai keretéhez. A 
481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a külföldi magyar intézetek a külképviseleti 
hálózat részeként látják el szakmai feladataikat. Magyarország számára a kulturális 
diplomácia az érdekek érvényesítésének különösen hatékony eszköze lehet. A folyamatosan 
változó körülményekhez igazodó, jövőbe mutató magyar kulturális országkép 
meghatározásához, a magyar kultúra és Magyarország pozícionálásához a világban olyan új 
szemléletre és új programtípusok alkalmazására van szükség, amelyek nagyobb hatást 
képesek elérni.  
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:     0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás      0,0 
- Külképviseletek igazgatása címről a 
külképviseleteken tervezett kulturális és 
tudománydiplomáciai feladataira 

400,0 0,0 400,0 

- Külgazdasági és Külügyminisztérium 
felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatról a külföldi 
magyar kulturális intézetek szakmai 
feladataira 

250,0 0,0 250,0 

2017. évi javasolt előirányzat 650,0 0,0 650,0 
 

7/1/16 Állami protokoll támogatása 

 

A Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 89. § (2) 
bekezdés g) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, 
valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.  
Az előirányzat célja, hogy a protokollfeladatok a lehető legmagasabb színvonalon, 
ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával 
kerüljenek végrehajtásra. 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:       

2017. évi javasolt előirányzat 250,0 0,0 250,0 

 

 

 

 



7/2/1 Európai Területi Társulások támogatása 
 
Az Európai Unióban egyedülálló módon, Magyarországon 2011 óta nyújtott költségvetési 
támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, 
valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés 
előmozdítása érdekében működő európai területi társulások (továbbiakban: ETT) a 
törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységei érdekében 
felmerült kiadásaikhoz, továbbá fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához és 
megvalósításához állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Kormányzati 
célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban 
juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága és fejlődésük a támogatásuk révén 
biztosított legyen.  
 
A költségvetési támogatás lehetőséget biztosít arra is, hogy Európában is modellnek számító, 
szakmailag helytálló, területi alapon szerveződő fejlesztési egységek, együttműködések 
valósulhassanak meg. Az Európai Unióban jelenleg magyar részvétellel működik a legtöbb 
ETT, a 24 ETT-ből 19-nek a székhelye is Magyarországon található.  
 
A 2014-2020 közötti tervezési időszak új távlatokat és lehetőségeket nyit meg az ETT-k 
intézménye előtt. Az Európai Bizottság a kohéziós és regionális politika területén kifejezetten 
ösztönzi a tagállamokat az ETT-k, mint együttműködési eszköz és potenciál kiaknázására. A 
2017. évi működési támogatás kiemelt fontosságú, mert a 2014-2020 közötti Európai Területi 
Együttműködési programok tekintetében a társulások az uniós forrásokra biztos működési 
bázissal tudnak pályázni, illetve a támogatásból projekteket tudnak készíteni vagy akár az 
önerő egy részét is biztosítani tudják így. 
 
Kormányzati célkitűzés alapján kiemelten fontos a határ menti elszigetelt területek és 
együttműködéseik támogatása. Emellett az a tény, hogy Magyarországra Európa-szerte az 
ETT-k elkötelezett híveként tekintenek, megkívánja, hogy az ETT-k működési folytonossága 
és fejlesztéseik fenntarthatósága  költségvetési támogatásból biztosítva legyen.  
Az előirányzat pályázati kiírással kerül felhasználásra, amelynek részleteit a miniszter 
rendeletben állapítja meg. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 110,0 0,0 110,0 

Változások jogcímenként:       

Többlet        

- feladatok növekedése 40,0 0,0 40,0 

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

 

7/2/3 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása 

Az előirányzat támogatást nyújt a Magyarország demokratikus átalakulása során szerzett 
tapasztalatok feldolgozásához, közzétételéhez és átadásához. Az előirányzat célja támogatás 
nyújtása a Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet részére az éves működési 
és fejlesztési kiadások finanszírozására. 

 

 



 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 40,0 0,0 40,0 

Változások jogcímenként:       

Többlet        

- feladatok növekedése 80,0 0,0 80,0 

2017. évi javasolt előirányzat 120,0 0,0 120,0 

 

7/2/5 Külföldi magyar emlékek megőrzése 

Az 15,0 millió forint előirányzat célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek kisebb 
összegű rendbetételével, javításával, megóvásával, helyreállításával kapcsolatos 
tevékenységek támogatása. A magyar vonatkozású emlékhelyek kialakítását, ápolását és 
megőrzését elősegítő és egyúttal a magyarságtudat erősítését szolgáló program támogatását – 
különös tekintettel a környező országok területén – tárcánk a 2017. évben újból folytatni 
kívánja. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:       

Fejezeten belüli átcsoportosítás       

- Külgazdasági és Külügyminisztérium 
felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatról 

15,0 0,0 15,0 

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

 

7/2/13 Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása 

A Vajdasági Magyar Szövetség 2015 őszére elkészítette a vajdasági magyar közösségek 
terület- és gazdaságfejlesztési stratégiáját. A stratégia célja a gazdasági fejlődés és 
munkahelyteremtés hosszú távú alapjainak megteremtése a Vajdaságban. E célok 
megvalósítása érdekében a magyar Kormány támogatja a vajdasági kis- és 
középvállalkozásokat, a kiváló termőföldekkel rendelkező vajdasági gazdákat, illetve a térség 
kihasználatlan természeti kincseinek turisztikai célú hasznosítását. 
 
A kormány az 1830/2015. (XI. 21.) kormányhatározat alapján 2016-2018 között 20 milliárd 
forint vissza nem térítendő támogatást biztosít pályázatok útján a vajdasági stratégia céljainak 
megvalósítására (2016-ban 5 milliárd, 2017-ben 7,5 milliárd, 2018-ban 7,5 milliárd forintot). 
Emellett működési támogatást is biztosít az ehhez szükséges intézményrendszer felállításához 
és működtetéséhez (2015-ben 80 millió, 2016-ban 150 millió, 2017-től évente 100 millió). A 
vissza nem térítendő támogatásra kiírásra kerülő pályázatok körét a 2016-os pályázatok és 
igények fogják meghatározni.  



 
 
 
A feladat végrehajtását elrendelő kormányhatározatok: 

− A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról szóló 
1830/2015. (XI.21.) Korm. határozat, 

− A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája 
végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1109/2016. (III. 3.) Korm. 
határozat. 

 
millió forintban, egy tizedessel 

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

- Vajdasági magyar közösségi terület- 
és gazdaságfejlesztési stratégia 

7 600,0 0,0 7 600,0 

2017. évi javasolt előirányzat 7 600,0 0,0 7 600,0 
 

7/2/14 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 
 
A Kormány célja a Kárpátaljai magyarság gazdasági fejlődésének és munkahelyteremtésének 
támogatása. A Kormány a stratégiában megfogalmazott célok megvalósításához 2017-ben 
5 000  millió forint összegű költségvetési keretet biztosít, vissza nem térítendő támogatás 
formájában. A célok végrehajtására 2016-ban felállítandó intézményrendszer működtetéséhez 
2017-ben 200 millió forint összegű forrás kerül biztosításra. 
Az intézményrendszer fejlesztési központ, illetve területi irodák felállítását és működését 
foglalja magába az alábbiak szerint: 
− fejlesztési központ: a támogatások és a hitelek kedvezményezettekhez történő 

eljuttatásának biztosítása céljából a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a 
magyar Kormány az erre a célra létrejövő, és az ukrán jogrendszer sajátosságait 
figyelembe vevő szervezetet (fejlesztési központ) vesz igénybe;  

− területi irodák: a stratégia végrehajtásához kapcsolódó operatív feladatok 
megvalósítását a fejlesztési központ által működtetett területi irodák végzik: Ungvár, 
Beregszász, Nagyszőlős, Técső, Munkács településeken. 

 
A feladat végrehajtását elrendelő kormányhatározat a kárpátaljai gazdaságfejlesztési 
stratégiáról szóló 1189/2016. (IV. 12.) Korm. határozat.  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:       
Többlet        
- Kárpátaljai gazdaságfejlesztési 
stratégia 

5 200,0 0,0 5 200,0 

2017. évi javasolt előirányzat 5 200,0 0,0 5 200,0 
 

 



 

7/2/15 A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) vezetésével és a KKM 
iránymutatása alapján elkészült a „Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Vidék- 
és Gazdaságfejlesztési Stratégiája 2016-2020” c. dokumentum, amit a HMDK április elején 
eljuttatott a KKM részére. Jelenleg a dokumentum véleményezése zajlik. A dokumentum 
véglegesítésére május során kerülhet sor, majd ezt követően a Kormány jóváhagyásával  
elindulhat a Stratégia megvalósítása és az ezt szolgáló intézményrendszer felállítása. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

- horvátországi magyarok 
gazdaságfejlesztési stratégia 

500,0  
 

0,0 
500,0 

 

2017. évi javasolt előirányzat 
500,0 

 
0,0 

500,0 
 

 

7/2/16 Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa (MMÖNK) vezetésével és 
a KKM iránymutatása alapján elkészült a Muravidék gazdaságfejlesztési programja és 
akcióterve, amit a MMÖNK március végén eljuttatott a KKM részére. A dokumentumot a 
KKM véleményezte és szakmailag elfogadhatónak találta. A Stratégia megvalósításának 
elindítása és az ezt szolgáló intézményrendszer felállítása a Kormány jóváhagyásával 
megtörténhet. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:       
Többlet        
- Muravidéki gazdaságfejlesztési 
stratégia 

500,0 0,0 500,0 

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

7/2/17 Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 

Az erdélyi gazdaságfejlesztési programhoz új megalapozó stratégia nem született. A KKM 
célja, hogy az eddig elkészült stratégiákat alapul véve a határon túli partnerek bevonásával 
2016 őszéig meghatározásra kerüljenek azok a konkrét gazdaságfejlesztési célok, amelyek a 
2017. évi költségvetésből kerülhetnének támogatásra elsősorban kamattámogatás formájában. 
A támogatások folyósításának intézményrendszere szintén 2016 őszéig kerül kidolgozásra a 
határon túli partnerekkel együttműködésben, annak érdekében, hogy a támogatások 
folyósítása már 2017 elején megkezdődhessen. A kamattámogatásokat kijelölt határon túli 
szervezeten keresztül tervezi a KKM lebonyolítani egyúttal kihasználva az OTP bank 
fiókhálózatát és az Eximbank kedvezményes hiteleit. A támogatásra javasolt célokhoz és a 
lebonyolításért felelős intézményrendszerhez a KKM a Kormány jóváhagyását kéri. Az 
erdélyi programot 2017-ben, a területek méretéhez és a magyarok számához viszonyítva, 



kisebb  költségvetéssel  és  teszt  jelleggel  tervezi a KKM elindítani, amelyre alapozva sokkal  

nagyobb méretű programok is megvalósításra kerülhetnek a következő években. 

 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:       
Többlet        
- Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia 1 000,0 0,0 1 000,0 
2017. évi javasolt előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 

 

7/2/18 Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 

A felvidéki gazdaságfejlesztési programhoz új megalapozó stratégia nem született. A KKM 
célja, hogy az eddig elkészült stratégiákat alapul véve a határon túli partnerek bevonásával 
2016 őszéig meghatározásra kerüljenek azok a konkrét gazdaságfejlesztési célok, amelyek a 
2017. évi költségvetésből kerülhetnének támogatásra elsősorban kamattámogatás formájában. 
A támogatások folyósításának intézményrendszere szintén 2016 őszéig kerül kidolgozásra a 
határon túli partnerekkel együttműködésben, annak érdekében, hogy a támogatások 
folyósítása már 2017 elején megkezdődhessen. A kamattámogatásokat kijelölt határon túli 
szervezeten keresztül tervezi a KKM lebonyolítani egyúttal kihasználva az OTP bank 
fiókhálózatát és az Eximbank kedvezményes hiteleit. A támogatásra javasolt célokhoz és a 
lebonyolításért felelős intézményrendszerhez a KKM a Kormány jóváhagyását kéri. A 
felvidéki programot 2017-ben, a területek méretéhez és a magyarok számához viszonyítva, 
kisebb költségvetéssel és teszt jelleggel tervezi a KKM elindítani, amelyre alapozva sokkal 
nagyobb méretű programok is megvalósításra kerülhetnek a következő években. 

 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:       
Többlet        
- Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia 1 000,0 0,0 1 000,0 
2017. évi javasolt előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 

 

 

7/3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 

 

7/3/1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 

Az előirányzat finanszírozza – az uniós és nemzetközi normák alapján megállapított –
Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságáról szóló hatályos nemzetközi 
szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését és forrást biztosít a nemzetközi 
szervezetek által kezdeményezett kötelező jellegű önkéntes felajánlásokhoz is. 

 

 



 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 7 460,0 0,0 7 460,0 

Változások jogcímenként:       

Többlet        

- árfolyam változás hatása 169,0 0,0 169,0 

2017. évi javasolt előirányzat 7 629,0 0,0 7 629,0 

 

7/3/2 Európai uniós befizetések 

A fejezeti kezelésű előirányzat célja Magyarországnak az Európai Unió által működtetett 
Európai Fejlesztési Alaphoz (EDF) történő kötelező hozzájárulás teljesítése. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 4 900,0 0,0 4 900,0 

Változások jogcímenként:       

Többlet        

- befizetési kötelezettség növekedése 2 566,4 0,0 2 566,4 

- árfolyam változás hatása 57,4 0,0 57,4 

2017. évi javasolt előirányzat 7 523,8 0,0 7 523,8 

 

7/3/3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 

Az előirányzat célja Magyarország által vállalt kötelező nemzetközi hozzájárulási 
kötelezettség teljesítése az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához. A hozzájárulás éves 
költsége 500.000 USD. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 115,0 0,0 115,0 

Változások jogcímenként:     0,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás     0,0 

- Külgazdasági és Külügyminisztérium 
felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatról 

25,0 0,0 25,0 

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

 



 

 
7/4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja az OECD és EU tagságból adódó azon politikai 
kötelesség, hogy hazánk is hozzájáruljon a nemzetközi közösség kevésbé fejlett országainak 
gazdasági-társadalmi felzárkóztatásához, illetve politikai krízisek vagy természeti csapások 
által sújtott népeinek megsegítéséhez a nemzetközi fejlesztési együttműködésben és a 
nemzetközi humanitárius segítségnyújtásban való részvétel útján. 
 
A migrációs válsággal való küzdelem közös kötelezettség, amelyre a szolidaritás és felelősség 
jegyében egy átfogó stratégiára és határozott erőfeszítésekre van szükség. A migrációs 
intézkedések központi eleme a származási-, tranzit- és célországok szorosabb 
együttműködése, az embercsempészek elleni fellépés és a migráció kiváltó okainak kezelése a 
helyben maradás elősegítésével. 
 
A nemzetközi fejlesztési együttműködési prioritások mentén nyújtott fejlesztési támogatások 
arányának növekedése pozitívan befolyásolja Magyarországnak a partnerországokkal 
folytatott gazdasági-társadalmi kapcsolatait, így jelentős eszköz lehet a külgazdasági célok 
realizálásában. 
 
A humanitárius segítségnyújtás esetében a gyors és hatékony segítség a donorállam pozitív 
nemzetközi megítélésén túl a kedvezményezett országgal való kétoldalú kapcsolatokban is 
megerősítő hatással bír. 
 
7/4/1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 
 
Az előirányzat célja többek között a migrációs válság kezelésében különösen fontos külső 
dimenziók megerősítése, amely összhangban van Magyarországnak a válsággal kapcsolatos 
álláspontjával, mely szerint a problémát a helyben maradás elősegítésével szükséges kezelni, 
amelynek legjelentősebb eszköze a nemzetközi fejlesztési együttműködés. 
 
A multilaterális hozzájárulásokon túl szükséges a magyar külgazdasági érdekek érvényesítése 
a nemzetközi fejlesztési szakpolitikán keresztül is. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 13,7 0,0 13,7 

Változások jogcímenként:       

Többlet        

- a program növekedéséből keletkező 
többlet 

36,3 0,0 36,3 

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

 

7/4/2 Humanitárius segélyezés 
 
Az előirányzat célja az azonnali, gyors humanitárius segítségnyújtás természeti katasztrófák, 
és civilizációs, emberi mulasztásból fakadó krízishelyzetek esetén, katonai konfliktusok 
áldozatainak, károsultjainak megsegítése, életmentés és sürgősségi, valamint rehabilitációs 
segítségnyújtás a nemzetközi humanitárius jog alapján. 



 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:       

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

 

7/4/5 Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában 

A fejezeti kezelésű előirányzat célja Kárpátalja és Nyugat-Ukrajna területén oktatási, 
kulturális, művészeti, egészségügyi, szociális intézmények épületeinek állagmegóvása, 
korszerűsítése, energiahatékonysági felújítása, valamint a helyi civil közösségek 
megerősítése. 
 
Az előirányzat célja továbbá az Európai Unió tevékenységéről szóló tájékoztató rendezvények 
szervezése, kiadványok megjelentetése, valamint az Európai Unió és az Ukrajnában működő 
külföldi szervezetek közötti kapcsolatteremtés és hosszú távú kapcsolatfenntartás támogatása. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 40,0 0,0 40,0 

Változások jogcímenként:       

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

 

7/4/6 Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások 

A Magyarország által vállalt kötelező nemzetközi hozzájárulási kötelezettség 2017. évben 
már nem áll fenn.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 2 551,3 0,0 2 551,3 

Változások jogcímenként:       

egyéb változások       

- egyszeri feladat kivétele -2 551,3 0,0 -2 551,3 

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

 

7/5 Peres ügyek 

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy fedezetet nyújtson a KKM-el szemben fennálló 
jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, 
költségek fedezetének biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére. 

 

 



millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 9,9 0,0 9,9 

Változások jogcímenként:       

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

 

7/7 Fejezeti tartalékok 

7/8 Fejezeti stabilitási tartalék 

A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (5) és (6) bekezdése értelmében a hiánycél 
tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti 
átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek 
költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezet által 
képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2017. október 1-ét megelőzően nem lehet 
felhasználni. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 932,9 0,0 932,9 

Változások jogcímenként:       

2017. évi javasolt előirányzat 932,9 0,0 932,9 

 

Központi kezelésű előirányzatok 

8/1/1 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 

Az Eximbank kamatkiegyenlítése előirányzaton 2016. évben tervezett összeg 30,0 Mrd Ft, a 
2017. évi költségvetési javaslat 5,0 Mrd Ft-tal kevesebb. 

Az Exim Bank a tervezett növekvő forgalom és állomány ellenére a 2017. évi 
kamatkiegyenlítési igény csökkenésével számol, amelyet a Bank a mérséklődő 
forrásköltségével és a tervezett aktivitásnál kisebb mértékben növekvő költségek miatti 
megtakarítással indokol. 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 25 000,0 0,0 25 000,0 

Változások jogcímenként:       

2017. évi javasolt előirányzat 25 000,0 0,0 25 000,0 

 

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

A 2017. évi tervezés során nem került beépítésre a Központi Igazgatás költségvetésében a 
folyamatban lévő Európai Uniós projektek adott időszakra vonatkozó támogatási 
szerződésének összege, mivel az előirányzat módosítására év közben, saját hatáskörben kerül 
sor. 
 



Twinning Program: 
 
Az ikerintézményi (Twinning) program az Európai Unió intézményfejlesztési programja, 
melynek célja az uniós vívmányok átvételének, alkalmazásának elősegítése a 
kedvezményezett államok közigazgatási rendszerének fejlesztésén keresztül. A Twinning 
projektek, mint az intézményfejlesztés alapvető eszközei az előcsatlakozási támogatások 
rendszerében, 1998 májusában indultak el. A Twinning projektek egy része az IPA (Instrument 
for Pre-Accession Assistance-Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz) és ENI (European 
Neighbourhood Instrument- Európai Szomszédsági Eszköz) forrásokból uniós külső 
határokon kívüli kedvezményezett országokban valósul meg. 
 
A Program végrehajtását alapvetően az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének 
ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő 
szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet szabályozza. 
 
A Twinning program nemzeti szinten támogatja a külgazdasági és külpolitikai célok 
megvalósulását, a külgazdasági államigazgatás-fejlesztési, kormányzati stratégiák közötti 
szinergiák kiaknázását, valamint hozzájárul a magyar közigazgatási gyakorlat, valamint 
Magyarország nemzetközi presztízsének növeléséhez, a nemzetközi kapcsolatok 
megerősítéséhez is. Az ikerintézményi program kiváló lehetőséget biztosít a fogadó 
országokkal való tapasztalatcserére, személyes kapcsolatok kiépítésére. A szakértőket küldő 
intézmények részt vehetnek az adott ország közigazgatási gyakorlatának alakításában, 
közvetlen információkat kaphatnak annak működéséről. A projektekben résztvevő szakértők 
számára szakmai fejlődési lehetőséget nyújt, melyet küldő intézményükbe visszatérve 
kamatoztatni tudnak. 
  
Magyarország 2004. május 1. óta tagállami (donor) partnerként vesz részt a programban, 
napjainkig összesen 51 db projekt megvalósításának jogát nyerték el hazai intézmények, ezzel 
élmezőnybe kerültünk az újonnan csatlakozott tagországok között.  
 
2014 második fele óta a 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
a Miniszterelnökség utódjaként a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el a Nemzeti 
Ikerintézményi Koordinátor feladatait. Más pályázásra jogosult szerv felkérése alapján 
esetenként gondoskodik egyes projektek adminisztratív és pénzügyi menedzsment 
feladatainak ellátásáról, azaz többek között egy-egy elkülönített devizaszámlán kezeli a 
projektek költségvetését és a végrehajtáshoz az EU által biztosított forrást. 
 
A Twinning projektek szerepe minden szakterület szempontjából kiemelkedően fontos. A 
KKM jelenleg összesen 2 projekt megvalósításához nyújt adminisztratív és pénzügyi 
támogatást, a szakmai megvalósítást végző intézményekkel megkötött megállapodás alapján.  
Hasonló megállapodások keretében a 2016. évre a KKM 2 projektet hajtott végre. A projektek 
száma a későbbiekben növekedhet, amennyiben további hazai intézmények újabb 
pályázatokon nyernek és a KKM-et bízzák meg a pénzügyi lebonyolítással. 
 
A projektek lebonyolításáért a KKM a projektgazda intézménnyel megkötött 
megállapodásban rögzített feltételek szerint részesedést kap az ún. Twinning Management 
Költség-kompenzációból (TMC), mely a projektben megvalósított szakértői napok után a 
megvalósítást végző intézményt illető intézményi díj, mellyel tételesen elszámolni nem kell, 
alapelv szerint a Twinning Programmal összefüggő többletfeladatok fedezésére szolgál. TMC 
forrásból többek közt a következők finanszírozása indokolt: szükséges humán-kapacitás 
növelése,   helyettesítés   költségei,   népszerűsítő   rendezvények,   kiadványok,   információs  
 
 



anyagok stb. 
 

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

indokolása 

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől -5 000 millió 
forinttal, bevételi főösszegtől - 100 millió forinttal tér el, melynek főbb okai a következők: 

Kiadások tekintetében: 

− 5 500 millió forint csökkenés feladat felülvizsgálat keretében „A Stipendium 
Hungaricum ösztöndíjak  és ösztöndíjprogram működtetése” fejezeti kezelésű 
előirányzat átadása az EMMI részére,  

− a 500 millió forint eltérés a többlettámogatások biztosításából adódik.  

Bevételek tekintetében: 

− 100 millió forint csökkenés oka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi 
igazgatása címen a bevételi előirányzat felülvizsgálata során megállapított valósan 
várható bevételi mérték szerepeltetése. 

 

III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében  

                       

  millió forintban egy tizedessel 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat 

megnevezése* 

2017. évi 
tervezett 
kiadás 

XVIII/07/02/13 Határmenti 
gazdaságfejlesztési 
vajdasági programok 
támogatása 

Határmenti 
gazdaságfejlesztési 
programok 

7 600,0 

XVIII/07/02/14 Kárpátaljai 
gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 

Határmenti 
gazdaságfejlesztési 
programok 

5 200,0 

XVIII/07/02/15 A horvátországi magyarok 
demokratikus közössége 
vidék- és 
gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 

Határmenti 
gazdaságfejlesztési 
programok 

500,0 

XVIII/07/02/16 Muravidéki 
gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 

Határmenti 
gazdaságfejlesztési 
programok 

500,0 

XVIII/07/02/17 Erdélyi gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 

Határmenti 
gazdaságfejlesztési 
programok 

1 000,0 

 Felvidéki 
gazdaságfejlesztési 

Határmenti 
gazdaságfejlesztési 

1 000,0 




