
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Miniszterelnökség 

  



 



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

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

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

A Miniszterelnökség 2018. évi intézményi, fejezeti és központi kezelésű előirányzatai e 
feladatok végrehajtásának pénzügyi hátterét biztosítják.  

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

A Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozatával (a továbbiakban: Korm. határozat) döntött az egyes központi 
költségvetési szervek és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények megszüntetéséről, átalakításáról, a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak összfoglalkoztatásban képviselt arányának mérsékléséről, ezzel 
párhuzamosan a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről. A Korm. határozat 
végrehajtása érdekében − a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes 
költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény, és az egyes 
központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a fejezetek közötti, illetve a fejezeten belüli 2017. 
évben végrehajtott átcsoportosítások hatása a 2018. évi tervezés keretében érvényesítésre 
került. 

Magyarország miniszterelnöke a Modern Városok Program keretében együttműködési 
megállapodásokat (a továbbiakban: Megállapodások) kötött és a jövőben kötni fog a megyei 
jogú városok önkormányzatainak polgármestereivel, melyek rögzítik a megyei jogú városok 
jövőbeni fejlesztési prioritásait. A Megállapodások alapján a Korm. rendelet rendelkezéseinek 
alapulvételével a Kormány a Megállapodásban rögzített egyes célkitűzések tekintetében 
határozatban (kormányhatározat) rögzíti a kormányzati felelősöket, valamint a feladatok 
végrehajtása tekintetében a határidőket, amelynek alapján a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter feladata, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és 
hatáskörében gondoskodjon a Megállapodásokban meghatározott feladatok végrehajtásának 
koordinálásáról. A Megállapodásokban foglaltak végrehajtásához szükséges költségvetési 
forrás a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetben kerül biztosításra.  

 

 



II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018-ben  

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Tervezett 
álláshely (fő) 

Intézmények 287.647,1 51.187,5 236.459,6 39.116 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  193.857,1 340,0 193.517,1 - 

Központi kezelésű előirányzatok 363.738,9 - - - 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

a)  az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid bemutatása, különös tekintettel 
a 2016. és 2017. évi kormányzati szerkezetátalakításokra, melyek hatásai a 2018. évi 
költségvetési törvény keretszámaiba beépültek  

 
A Korm. határozat, a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes 
költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény, és az egyes 
központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján:  

– A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 2016. szeptember 1-jei hatállyal megszűnt, 
általános jogutódja a Miniszterelnökség lett. 

– A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2016. 
december 31. napján megszűnt, feladatait a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 
Nonprofit Kft., a Miniszterelnökség, a Magyar Művészeti Akadémia, a Millenáris 
Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., a Lechner Tudásközpont Területi, 
Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft., a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, 
valamint a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. látja el. 

– Az Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont 2016. december 31. napján 
megszűnt, feladatait jogutódlással 2017. január 1-jétől a névváltozást követően az 
Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. 

– A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatköre jelentősen bővült.   

2016. október 28-án kihirdetésre került a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 
328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet, melynek értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal 2016. december 31-ével megszűnt, általános jogutódja a Magyar Államkincstár lett, 
míg a megyei kirendeltségei a fővárosi és megyei kormányhivatalokba kerültek integrálásra. 

Az Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, valamint Vízépítési 
és Vízgazdálkodási Intézetének a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe történő beolvadásos 
kiválása 2017. február 1-jei hatállyal valósult meg.  

 

 

 



b) az intézményrendszer összetétele, a címen belüli intézmények tételes felsorolása, az 
tervezett átlagos statisztikai állományi létszám feltüntetése 

 

1. cím Miniszterelnökség 1716 

2. cím Információs Hivatal  

3. cím Nemzetstratégiai Kutató Intézet 93 

5. cím  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének 
Igazgatása 

106 

6. cím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 28 

7. cím Nemzeti Örökség Intézete 117 

8. cím VERITAS Történetkutató Intézet 50 

10. cím Magyar Nyelvstratégiai Intézet 18 

12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 36 132 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

 Baranya Megyei Kormányhivatal  

 Békés Megyei Kormányhivatal  

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

 Budapest Főváros Kormányhivatala  

 Csongrád Megyei Kormányhivatal  

 Fejér Megyei Kormányhivatal  

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal  

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  

 Heves Megyei Kormányhivatal  

 Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal  

 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  

 Nógrád Megyei Kormányhivatal   

 Pest Megyei Kormányhivatal  

 Somogy Megyei Kormányhivatal  

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

 Tolna Megyei Kormányhivatal  

 Vas Megyei Kormányhivatal  

 Veszprém Megyei Kormányhivatal  

 Zala Megyei Kormányhivatal  

14. cím Nemzeti Közszolgálati Egyetem 808 

18. cím Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 

 

48 

 



 

b) az intézményrendszer által ellátandó általános és 2018-as új feladatok bemutatása, az 
intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 

 

1. cím Miniszterelnökség igazgatása 

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

A 2018. évi költségvetés tervezése keretében átrendezett előirányzatok az alábbi főbb 
Miniszterelnökség feladatkörét érintő változásokhoz kapcsolódnak. 

A Korm. rendelet 2016. július 30. napjától hatályos rendelkezései alapján, a nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos és a postaügyi feladatok a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
részére átadásra kerültek. 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
módosításának eredményeként 2016. október 21. napjával az EMVA és EMGA illetékes 
hatósági feladatok a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe kerültek.    

Az egyes központi hivatalok, és költségvetési szervi formában működő háttérintézmények 
megszüntetésével, átalakításával összefüggően 2016. szeptember 1-jei hatállyal a 
Miniszterelnökség általános jogutódja a megszűnt Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak, 
illetve 2017. január 1-jei hatállyal jogutód a megszűnt Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központtól, illetve a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivataltól a jogutódlást szabályozó jogszabályok szerint tételesen rögzített 
szakmai feladatok tekintetében. 

millió forintban, egy tizedessel 

Miniszterelnökség igazgatása Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

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

Változások jogcímenként     

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
bázis csökkentés 

    

Budai Vár rekonstrukció - 
1750/2015. (X.15.) Korm. határozat 

-2 668,0 
 

- 2 668,0 
 

Karmelita kolostor - 1749/2015. 
(X.15.) Korm. határozat 

-5 749,0 
 

- 5 749,0 
 

Egyéb egyszeri jellegű szakmai 
feladatok 

-623,1 
 

-623,1 
 

Fejezetek közötti átcsoportosítás     



Nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal 
kapcsolatos és postaügyi feladatok 
átadása Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a 
Miniszterelnökség közötti 
megállapodás alapján 

- 260,0   - 260,0 - 35 

KÉR rendszer működtetésére 
Belügyminisztériummal kötött 
megállapodás alapján  

-6,1   - 6,1 - 2 

Földművelésügyi Minisztériumtól 
illetékes hatósági feladatok átvétele 

217,4   217,4 5 

Belügyminisztérium - Országos 
Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal - Miniszterelnökség 
megállapodás alapján a 1312/2016. 
(VI.13.) Korm. határozathoz 
kapcsolódóan 

34,6 
 

34,6 7 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 

5. Európai Unió melletti Állandó 
Képviseletének Igazgatása címre  

- 2 154,7   - 2 154,7 - 82 

7. Nemzeti Örökség Intézete címre 
(Áht. 10. § (4a) bekezdése alapján 
gazdálkodási feladatok ellátására) 

- 22,9   - 22,9 - 4 

30/1/73 Nemzetközi 
kötelezettségek teljesítése 
előirányzatra  

-8,1   -8,1 
 

Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal megszűnése miatt a 
1312/2016. (VI.13.) Korm. 
határozathoz és a 1589/2016. 
(X.27.) Korm. határozathoz 
kapcsolódóan 

1 140,0 8,5 1 131,5 96 

Forster Gyula Vagyongazdálkodási 
Központ megszűnése miatt a 
1312/2016. (VI.13.) Korm. 
határozathoz és a 1819/2016. 
(XII.22.) Korm. határozathoz 
kapcsolódóan 

517,2 13,5 503,7 115 

Bevételi előirányzatok változása 2 167,4 2 167,4 
  

Csökkentés     

Szociális hozzájárulási adó 
változása miatti csökkentés 

-539,9   -539,9   



Központi hivatalok, 
háttérintézmények 
felülvizsgálatához kapcsolódó 
csökkentés a megszűnt 
Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal, a Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal, illetve 
álláshely tekintetében Forster 
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ 
vonatkozásában (1312/2016. 
(VI.13.) Korm. határozat) 

-203,2   -203,2 -43 

Többlet     

Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes 
rekonstrukciójához szükséges 
forrás biztosítása - 1846/2016. 
(XII.23.) Korm. határozat alapján 

7 810,0   7 810,0   

Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 2017. többlete 

4,4 
 

4,4 
 

2018. évi javasolt előirányzat 29 162,4 6 590,3 22 572,1 1 716 
 

2. cím Információs Hivatal 

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

millió forintban, egy tizedessel 

 Információs Hivatal Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

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

Változások jogcímenként:     

Bevételi előirányzatok változása 35,6 35,6   

Szociális hozzájárulási adó 
változásából adódó csökkentés 

-326,4  -326,4  

Többlet    
 

Rendvédelmi életpálya 2017. évi 
ütemének bázisba építése 

204,7  204,7  

2018. évi javasolt előirányzat 14 001,7 226,2 13 775,5 - 

 



 

3. cím Nemzetstratégiai Kutató Intézet 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Nemzetstratégiai Kutató Intézet Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

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

Változások jogcímenként:     

Szociális hozzájárulási adó 
változásából adódó csökkentés 

-39,3  -39,3  

2018. évi javasolt előirányzat 1 205,7 - 1 205,7 93 

 

 

5. cím Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 

A 2016. augusztus 1. napjával hatályba lépett, a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról 
szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 38.§ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: EU ÁK) 
az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogi 
személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként működik. 

A Korm. rendelet alapján az EU ÁK-n tartós külszolgálatra kihelyezett diplomata, 
szakdiplomata kormányzati szolgálati jogviszonya esetében 2015. január 1-ei hatállyal a 
Miniszterelnökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja lett, mellyel 
összefüggően a korábbi évek tervezése keretében az 1. cím Miniszterelnökségre betervezett 
előirányzatok fejezeten belül átrendezésre kerültek.  

A Külszoltv. 60. § (1)-(2) bekezdése alapján az EU ÁK funkcionális működtetésével 
kapcsolatos, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterhez kerülő feladat- és 
hatáskörök tekintetében 2016. augusztus 1-jével a Miniszterelnökség a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium jogutódja lett, mellyel összefüggő előirányzatok a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet terhére érvényesítésre kerültek. 

 

 

 

 

 



millió forintban, egy tizedessel  

Magyarország Európai Unió 
melletti Állandó Képviseletének 

igazgatása 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 0 
Változások jogcímenként     
Fejezetek közötti átcsoportosítás     
Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, illetve 
Miniszterelnökség közötti 
megállapodás, EU ÁK 
működtetéséhez kapcsolódó 
funkcionális feladatok átvétele 

1 604,0   1 604,0 24 

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

1. Miniszterelnökség igazgatása 
címről (EU ÁK működéséhez 
szükséges forrás) 

2 154,7   2 154,7 82 

Csökkentés     

Szociális hozzájárulási adó 
változásából adódó csökkentés 

-30,4   -30,4   

Többlet     
EU ÁK béremelés 1 080,0   1 080,0   

Hivatali épület üzemeltetési 
szerződésének újrakötése, biztonsági 
szolgálat megerősítése 

57,1   57,1   

Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 2017. évi 
többlete 

1,1   1,1   

A hivatali épület hűtés-fűtés 
rendszerének és 
világításrendszerének felújítása 

40,0   40,0   

2018. évi javasolt előirányzat 4 906,5 0,0 4 906,5 106 
 

 

6. cím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 

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

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

 



 

millió forintban, egy tizedessel 

Rendszerváltás Történetét Kutató 
Intézet és Archívum 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

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

Változások jogcímenként:     

Szociális hozzájárulási adó 
változásából adódó csökkentés -10,9  -10,9  

2018. évi javasolt előirányzat 308,0 - 308,0 28 

 

 

7. cím Nemzeti Örökség Intézete 

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

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

Tekintettel arra, hogy az Intézet átlagos statisztikai létszáma a 100 főt meghaladta, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján a gazdasági 
feladatokat az Intézet ismételten önállóan látja el. A gazdasági feladat ellátáshoz kapcsolódó 
előirányzat átcsoportosításról szóló megállapodás alapján, az előirányzatok Miniszterelnökség 
és Intézmény közötti bázisba épülő módon történő átrendezésére a 2018. évi tervezés 
keretében kerül sor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



millió forintban, egy tizedessel 

Nemzeti Örökség Intézete Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

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

Változások jogcímenként:     

Egyszeri feladatok miatti csökkentés 
a 1128/2016. (III. 10.) Korm. 
határozat alapján 

-2 184,2  -2 184,2  

Szociális hozzájárulási adó 
változásából adódó csökkentés 

-38,1  -38,1  

Fejezeten belüli átrendezés: 

Miniszterelnökséggel kötött 
megállapodás alapján az Áht. 10. § 
(4a) bekezdés szerinti gazdálkodási 
feladatok ellátásának visszavétele 

22,9  22,9 4 

Bevételi előirányzatok változása 40,0 40,0   

2018. évi javasolt előirányzat 1 589,1 50,2 1 538,9 117 

 

8. cím VERITAS Történetkutató Intézet 

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

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

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

A 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása szerint az Intézet az igazságügyért felelős 
miniszter kárpótlási hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratanyag 
irattárazási feladatait 2016. szeptember 1-i hatállyal látja el, mely feladathoz szükséges 
előirányzatok fejezetek közötti átrendezésének bázisba épülő módon történő átrendezésére a 
2018. évi tervezés keretében került sor. 

 

 



millió forintban, egy tizedessel 

VERITAS Történetkutató Intézet Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

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

Változások jogcímenként: 

Fejezetek közötti "0" szaldós 
átrendezés:  

Igazságügyi Minisztériummal és az 
Igazságügyi Hivatallal kötött 
megállapodás alapján a kárpótlási 
hatósági feladatköréhez kapcsolódó 
ügyekben keletkezett iratanyag 
irattárazási feladatai átvétele 90,2  90,2 2 

Bevételi előirányzatok változása 15,4 15,4   

Szociális hozzájárulási adó 
változásából adódó csökkentés  -14,0  -14,0  

Többlet     

Intézet levéltára üzemeltetési 
feladataival kapcsolatos többlet a 
1550/2016 (X.13.) Korm. határozat 
alapján  197,8  197,8 6 

Intézet tudományos 
tevékenységének kiszélesítésével 
kapcsolatos többlet a 1550/2016 
(X.13.) Korm. határozat alapján 170,4  170,4 8 

2018. évi javasolt előirányzat 753,7 15,4 738,3 50 

 

 

10. cím Magyar Nyelvstratégiai Intézet 

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

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

 

 

 

 

 



millió forintban, egy tizedessel 

Magyar Nyelvstratégiai Intézet Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

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

Változások jogcímenként:    

Szociális hozzájárulási adó 
változásából adódó csökkentés -6,3  -6,3  

2018. évi javasolt előirányzat 166,2 - 166,2 18 

 

12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 

A cím javasolt költségvetési kiadási előirányzata biztosítja a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 
által meghatározott feladatok ellátását a kormányhivatalok részére. 

Az állampolgárokhoz közeli és egyben költséghatékonyan működő, szolgáltató állam 
megteremtése érdekében elfogadásra került 2015 decemberében az 1958/2015. (XII. 23.) 
Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő központi 
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról, valamint az 1959/2015. (XII. 23.) Korm. 
határozat a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, valamint az ehhez szükséges 
hatáskör-racionalizálásról. 

A 1958/2015. (XII.23.) Korm. határozatban elrendelt felülvizsgálati folyamat lezárultát 
követően, a Korm. határozat rendelkezett a központi államigazgatási szervezetrendszer 
átalakításáról, az átalakítási folyamat keretében megszüntetendő központi költségvetési 
szervekről és minisztériumi háttérintézményekről. 

Az érintett szervek jelentős része jogutódlással szűnt meg 2016. szeptember 1-jével, és 2017. 
január 1-jével, illetve több esetben a megszüntetésre/átalakításra a 2017. év folyamán kerül 
sor. A megszüntetések egyik része az irányító minisztériumba történő beolvadással, más 
részük más szervbe beolvadással vagy összeolvadással valósul meg. Mindezek mellett számos 
esetben egyes feladatok ellátását az általános jogutódtól eltérő más szervek veszik át.  

Az egyes szervi, illetve feladatokban történő jogutódlások a központi hivatalok esetében 
kormányrendeleti szinten jelentek meg, míg egyes központi hivatalok megszüntetéséhez 
kapcsolódóan kihirdetésre került a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint 
egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény.  

A fentiekből adódóan a kormányhivatalok feladatköre jelentősen bővült, ehhez kapcsolódóan 
döntően a már megkötött fejezetek közötti megállapodások hatása tartós, bázisba épülő 
módon a 2018. évi költségvetés tervezése keretében érvényesítésre került. 

 

 

 

 



millió forintban, egy tizedessel  

Fővárosi, megyei 
kormányhivatalok és járási 

kormányhivatalok 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 174 312,6 37 723,1 136 589,5 33 798 
Változások jogcímenként     
Egyszeri feladatok kivétele 
miatti bázis csökkentés 
(1126/2016. (III.10.) Korm. 
határozat) 

-2 185,3   -2 185,3   

Fejezetek közötti átcsoportosítás     
KÉR rendszer működtetésére 
Belügyminisztériummal kötött 
megállapodás alapján 

-83,9   -83,9 -28 

Az egyes minisztériumok 
irányítása alatt álló központi 
hivatalok és költségvetési szervi 
formában működő minisztériumi 
háttérintézmények átalakítása a 
1312/2016. (VI.13.) Korm. 
határozat alapján: 

    

Földművelésügyi Minisztérium, 
Országos Környezetvédelmi és 
Természeti Főfelügyelőség, 
Miniszterelnökség és 
Kormányhivatal közötti 
megállapodás 

1 054,1 244,4 809,7 146 

Földművelésügyi Minisztérium, 
Herman Ottó Intézet, 
Miniszterelnökség és 
Kormányhivatal közötti 
megállapodás 

17,5   17,5 2 

Földművelésügyi Minisztérium 
Nemzeti Élelmiszerlánc 
Biztonsági Hivatal, 
Miniszterelnökség és 
Kormányhivatal közötti 
megállapodás 

384,1 130,7 253,4 53 

Földművelésügyi Minisztérium,  
Földmérési és Távérzékelési 
Intézet, Miniszterelnökség és 
Kormányhivatal közötti 
megállapodás 

2 153,2 2 153,2   290 

Nyugdíjbiztosítási Alap, 
Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság, 
Miniszterelnökség és 
Kormányhivatal közötti 
megállapodás 

754,0   754,0 149 



Egészségbiztosítási Alap, 
Miniszterelnökség és 
Kormányhivatal (1003/2017. 
(I.3.) Korm. határozat 

16,3   16,3 3 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Nemzeti 
Kulturális Alap Igazgatósága, 
Miniszterelnökség és 
Kormányhivatalok közötti 
megállapodás 

109,7 35,0 74,7 8 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal, Miniszterelnökség és 
Kormányhivatalok közötti 
megállapodások 

1 486,4 119,4 1 367,0 241 

Igazságügyi Minisztérium, 
Igazságügyi Hivatal, 
Miniszterelnökség és 
Kormányhivatal közötti 
megállapodás 

160,0 53,5 106,5 17 

Nemzetgazdasági Minisztérium, 
Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal, 
Miniszterelnökség és 
Kormányhivatal közötti 
megállapodás 

2 056,4 1 700,0 356,4 241 

Belügyminisztérium, 
Közigazgatás és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi 
Hivatala, Miniszterelnökség és 
Kormányhivatalok közötti 
megállapodás  

572,2   572,2 97 

Belügyminisztérium - Országos 
Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal, 
Miniszterelnökség, 
Kormányhivatalok közötti 
megállapodás 

706,7   706,7 142 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, Nemzeti 
Közlekedési Hatóság, 
Miniszterelnökség és 
Kormányhivatal közötti 
megállapodás 

722,6   722,6 58 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság, 
Miniszterelnökség és 
Kormányhivatal közötti 
megállapodás 

244,2   244,2 39 



Nyugdíjbiztosítási Alap, 
Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság, 
Miniszterelnökség és 
Kormányhivatalok megállapodás 

-836,9  -836,9 -94 

Fejezeten belüli átcsoportosítás       
19. Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal címről 
feladatok átadás-átvétele 
328/2016. (X.28.) Korm. 
rendelet alapján 

6 492,7   6 492,7 1 095 

Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal megszűnése miatt a 
1312/2016. (VI.13.) Korm. 
határozathoz és a 1589/2016. 
(X.27.) Korm. határozathoz 
kapcsolódóan 

9,3   9,3 1 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 
terhére történő átrendezéssel 
biztosított többlet 

    

30/1/38  Építésügyi, építészeti és 
településügyi feladatok  
előirányzatról 
bürokráciacsökkentésből adódó 
bevételkiesés visszapótlása 

72,6   72,6   

30/1/39 Dokumentációs 
Központ működtetése, 
fenntartása és fejlesztése 
előirányzatról - 
bürokráciacsökkentésből adódó 
bevételkiesés visszapótlása 

5,0   5,0   

30/1/55 Területrendezési 
feladatok előirányzatról - 
bürokráciacsökkentésből adódó 
bevételkiesés visszapótlása 

290,0  290,0  

30/1/55 Területrendezési 
feladatok előirányzatról - állami 
főépítészeti hálózat kialakítása 

160,0   160,0   

30/1/55 Területrendezési 
feladatok előirányzatról - állami 
főépítészeti hálózat kialakítása 

140,0   140,0 22 

Bevételi előirányzatok változása 243,7 243,7   

Csökkentés     

Szociális hozzájárulási adó 
változása miatti csökkentés 

-6 823,5   -6 823,5   



Központi hivatalok, 
háttérintézmények 
felülvizsgálatához kapcsolódó 
csökkentés a jogutódlásban 
érintette intézményektől átvett 
előirányzatok vonatkozásában 
(1312/2016. (VI.13.) Korm. 
határozat) 

-1 277,3   -1 277,3 -235 

Egyéb bevétel csökkentés -1 000,0 -1 000,0   
 

Egyéb támogatás csökkentés 
(beruházások) 

-500,0 
 

-500,0 
 

Többlet      

Az állami tisztviselőkről szóló 
2016. évi LII. törvény alapján 
foglalkoztatottak életpályájának 
bevezetéséhez kapcsolódó 
többlet személyi juttatás.  

44 605,9   44 605,9 
 

Szociális és gyámhivatali 
feladatok  

266,2   266,2 21 

Az idegenhonos inváziós fajok 
betelepítésének vagy 
behurcolásának és terjedésének 
megelőzésével és kezelésével 
kapcsolatos feladtok 

366,2   366,2 66 

Kormányhivatalok kieső bevétel 
pótlása a Nemzeti 
Versenyképességi Tanács 
alakuló ülése alapján az üzleti 
környezet versenyképességének 
javítására 

1 000,0   1 000,0 
 

Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 2017. 
többlete 

26,7   26,7 
 

2018. évi javasolt előirányzat 225 721,4 41 403,0 184 318,4 36 132 
 

 



14. cím Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

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

Az Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, valamint Vízépítési 
és Vízgazdálkodási Intézetének a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe történő beolvadásos 
kiválása 2017. február 1-jei hatállyal valósult meg, mellyel összefüggésben az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére fejezetek közötti előirányzatok átrendezésére került 
sor.  

millió forintban, egy tizedessel 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2017. évi törvényi előirányzat 8 043,5 2 798,0 5 245,5 759 

Változások jogcímenként:     

Fejezetek közötti átcsoportosítás: 
Emberi Erőforrások 
Minisztériumával kötött 
megállapodás alapján az Eötvös 
József Főiskola Vízépítési és 
Vízgazdálkodási Intézetének és 
Környezetmérnöki Intézetének 
átvétele 

219,5 103,4 116,1 38 

Szociális hozzájárulási adó 
változásából adódó csökkentés 

-232,9  -232,9  

Többlet     

Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 2017. többlete 

1,1  1,1  

Kulturális illetménypótlék 11,1  11,1  

Jogszabályváltozás miatti 
illetményváltozások 

71,1  71,1  

Víztudományi Kar kiépítése 100,0  100,0 11 

Üzemeltetési költségekhez 
kapcsolódó többlet 

1 000,0  1 000,0  

2018. évi javasolt előirányzat 9 213,4 2 901,4 6 312,0 808 

 

 

 



18. cím Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Kiadás Bevétel Támogatás 

Tervezett 
átlagos 

statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

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

Változások jogcímenként: 

Szociális hozzájárulási adó 
változásából adódó csökkentés -26,4  -26,4  

2018. évi javasolt előirányzat 619,0 1,0 618,0 48 

 



III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

30. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1. alcím Célelőirányzatok 

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

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 74,2 - 74,2 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 600,0 - 600,0 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 600,0 - 600,0 

 

 



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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 70,0 - 70,0 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 300,0 - 300,0 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 58,0 - 58,0 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 220,0 - 220,0 



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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 150,0 - 150,0 

 

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

Az előirányzat célja az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 
29.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok megvalósításának finanszírozása, valamint az 
Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d)-e) pontjaival 
összefüggésben az Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszerének fenntartásával és 
fejlesztésével kapcsolatban felmerült feladatok, illetve a tulajdonosi joggyakorló által 
meghatározott egyéb feladatok megvalósításának finanszírozása. 

      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

30/1/38 Építésügyi, építészeti és 
településügyi feladatok 
előirányzatról átcsoportosítás 90,0  90,0 

2018. évi javasolt előirányzat 353,3 - 353,3 

 

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

Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 50. § (2) bekezdésében meghatározott építésügyi feladatok, valamint az Építésügyi 
Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 
szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján ellátott feladatok támogatására szolgál.  

 

 

 

 



millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

12. Fővárosi, megyei 
kormányhivatalok, járási 
kormányhivatalok cím javára -72,6  -72,6 

30/1/37 Országos Építésügyi és 
Területrendezési e-Nyilvántartás 
működtetése előirányzat javára -90,0  -90,0 

30/1/57/1 Gödöllői Királyi Kastély 
Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb 
feladatok ellátásának támogatása 
előirányzat javára -42,4  -42,4 

2018. évi javasolt előirányzat 689,0 - 689,0 

 

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

Az előirányzat felhasználásának célja az Építésügyi Dokumentációs és Információs 
Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő 
dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. 
(II. 5.) Korm. rendelet szabályozási tárgykörébe tartozó dokumentumgyűjtési, nyilvántartási, 
hasznosítási, kezelési és archiválási és az ezekkel kapcsolatos fejlesztési feladatok 
finanszírozása.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

12. Fővárosi, megyei 
kormányhivatalok, járási 
kormányhivatalok cím javára - 5,0  - 5,0 

30/1/93 Településképi- és Okos Város 
feladatok előirányzat javára - 60,0  - 60,0 

2018. évi javasolt előirányzat 148,5 - 148,5 

 

 



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

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

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

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 320,0 - 320,0 

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 240,0 - 240,0 

 

 

 

 

 

 

 



43. jogcímcsoport Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

15. Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ címről  41,0  41,0 

Többlet    

1315/2016. (VII.1.) Korm. határozat 
alapján Árpád-ház Program „Az 
ország bölcsője” alprogram 1. 
szakaszának megvalósítása 1 550,0  1 550,0 

2018. évi javasolt előirányzat 1 631,3 - 1 631,3 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

15. Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ címről  15,0  +15,0 

Csökkentés    

Szociális hozzájárulási adó kulcsának 
változása miatti bázis csökkentés a 
megszűnt Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ kapcsán 
átvett előirányzatok tekintetében -0,5  -0,5 

2018. évi javasolt előirányzat 154,5 - 154,5 



 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Többlet    

2011. évi CXCIX. törvény 29. § (6) 
bekezdés p) pontja alapján a Magyar 
Kormánytisztviselői Kar tagjai 
számára jóléti szociális szolgáltatások 
nyújtása 9,8   9,8 

2018. évi javasolt előirányzat 79,8 - 79,8 

 

46. jogcímcsoport Ludovika Campus fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 
egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források 
biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 1. üteme 2015 és 2018 között 
valósul meg, melynek forrásigénye a 2018. évben 5.000,0 millió forint. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
bázis csökkentés  

1512/2015. (VII.23.) Korm. határozat 
6. pont ba) és bb) alpontja alapján 

-7 612,0  -7 612,0 

2018. évi javasolt előirányzat 5 000,0 - 5 000,0 

 

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

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



 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 70,0 - 70,0 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 49,5 - 49,5 

 

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

Az előirányzat célja a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek 
feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) 
Korm. határozat alapján a Rómer Flóris Terv végrehajtásának támogatása.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

15. Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ címről  50,0  50,0 

Csökkentés    

Szociális hozzájárulási adó kulcsának 
változása miatti bázis csökkentés a 
megszűnt Forster Központ kapcsán 
átvett előirányzatok tekintetében -0,5  -0,5 

2018. évi javasolt előirányzat 249,5 - 249,5 

 

 

 



55. jogcímcsoport Területrendezési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat kiadási összege nyújt fedezetet a területrendezési közfeladatok támogatása, 
valamint ezen szakmai feladatokhoz kapcsolódó egyéb projektek és feladatarányos működési 
költségek támogatására. 

  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

12. Fővárosi, megyei 
kormányhivatalok, járási 
kormányhivatalok cím javára -590,0  -590,0 

2018. évi javasolt előirányzat 49,5 - 49,5 

 

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

A jogcímcsoporthoz tartozó jogcímekhez tartozó gazdasági társaságok általános (működési, 
felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai feladatok 
támogatásához biztosít forrást. 
 

1. jogcím Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturál is fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat - - - 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

30/1/57 Kulturális fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági 
társaságok részére előirányzatról 

246,5  246,5 

30/1/38 Építésügyi, építészeti és 
településügyi feladatok előirányzatról 

42,4  42,4 

30/1/82 Építésügyi szakmai civil 
szervezetek és képviseletek 
támogatása előirányzatról 

40,0  40,0 

2018. évi javasolt előirányzat 328,9 - 328,9 

 

 

 



2. jogcím Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesz tési, örökségvédelmi és egyéb 
feladatok ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat - - - 

Változások jogcímenként:    

30/1/57 Kulturális fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági 
társaságok részére előirányzatról 

87,0  87,0 

Többlet    

Helikon Nonprofit Kft. működésével 
összefüggő feladatok 

50,0  50,0 

A keszthelyi Festetics-kastély 
fejlesztése a 1048/2017. (II.3.) Korm. 
határozat alapján 

1 854,0  1 854,0 

2018. évi javasolt előirányzat 1 991,0 - 1 991,0 

 

3. jogcím Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat - - - 

Változások jogcímenként:    

30/1/57 Kulturális fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági 
társaságok részére előirányzatról 

524,0  524,0 

Többlet    

a Várkert Bazár épületegyüttes 
kulturális hasznosításával összefüggő 
feladatok 

300,0  300,0 

2018. évi javasolt előirányzat 824,0 - 824,0 

 

 
 
 
 
 
 



4. jogcím Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat - - - 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

15. Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ címről  

3 080,2  3 080,2 

Csökkentés    

Szociális hozzájárulási adó kulcsának 
változása miatti bázis csökkentés a 
megszűnt Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ kapcsán 
átvett előirányzatok tekintetében 

-59,6  -59,6 

Központi hivatalok, háttérintézmények 
felülvizsgálatához kapcsolódó 
csökkentés a megszűnt Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ 
vonatkozásában (1312/2016. (VI.13.) 
Korm. határozat) 

-386,8  -386,8 

2018. évi javasolt előirányzat 2 633, 8 - 2 633,8 

 



5. jogcím Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat - - - 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

15. Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ címről 

17,0  17,0 

30/1/57/6 Eszterháza Kulturális, 
Kutató- és Fesztiválközpont 
Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb 
feladatok ellátásának támogatása 
előirányzatról 

1,9  1,9 

2018. évi javasolt előirányzat 18,9 - 18,9 

 

 



6. jogcím Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 
kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat - - - 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

9. Eszterháza Kutató- és 
Fesztiválközpont címről  

791,4  791,4 

30/1/57/5 Millenáris Tudományos 
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 
kulturális fejlesztési, örökségvédelmi 
és egyéb feladatok ellátásának 
támogatása előirányzatra 

-1,9  -1,9 

Csökkentés    

Szociális hozzájárulási adó kulcsának 
változása miatti bázis csökkentés a 
megszűnt Eszterháza Kutató- és 
Fesztiválközpont kapcsán átvett 
előirányzatok tekintetében 

-12,9  -12,9 

Központi hivatalok, háttérintézmények 
felülvizsgálatához kapcsolódó 
csökkentés a megszűnt Eszterháza 
Kutató- és Fesztiválközpont 
vonatkozásában (1312/2016. (VI.13.) 
Korm. határozat) 

-66,7  -66,7 

Többlet    

nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes 
rekonstrukciójának folytatása 
(1047/2017. (II.3.) Korm. határozat 

11,3  11, 3 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és 
Fesztiválközpont Közhasznú 
Nonprofit Kft. működésével 
összefüggő feladatok 

150,0  150,0 

2018. évi javasolt előirányzat 871,2 - 871,2 

 



58. jogcímcsoport Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 3,7 - 3,7 

 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 740,0 - 740,0 

 

 

63. jogcímcsoport Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 200,0 - 200,0 

 

 

66. jogcímcsoport Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

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

 

 

 

 



millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis 
csökkentés 

   

Egyes okmányirodák kormányablakkal 
történő kiváltása 

-1 800  -1 800 

KÖFOP-ból nem finanszírozható 
kiadások 

-2 000  -2 000 

Többlet    

A jelenleg még okmányirodaként 
működő egyes ügyfélszolgálati pontok 
Kormányablakkal történő kiváltása  

500,0  500,0 

2018. évi javasolt előirányzat 2 885,9 - 2 885,9 

 

68. jogcímcsoport Károlyi József Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat 60,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet az Alapítvány 
támogatására. 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

30/2 Fejezeti általános tartalék 
előirányzatról  

40,0   40,0 

2018. évi javasolt előirányzat 60,0 - 60,0 

 

72. jogcímcsoport Építésügyi bontási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 148,5 - 148,5 



 

73. jogcímcsoport Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat fedezetet biztosít az EASTR Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete és 
az IHRA Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség felé fennálló nemzetközi 
kötelezettségek teljesítésére. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

1.Miniszterelnökség igazgatása címről 
(nemzetközi tagdíjak – URBACT, 
UNESCO, ICCROM tagdíjak – 
fedezetének átcsoportosítása) 

8,1  8,1 

2018. évi javasolt előirányzat 20,0 - 20,0 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 50,0 - 50,0 

 

75. jogcímcsoport Nemzeti Hauszmann Terv fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A „Nemzeti Hauszmann-terv a budai Várnegyed megújításáért” címmel indított átfogó 
rekonstrukciós program, melynek keretében a Palotanegyed és a Polgárváros nagyszabású 
rekonstrukciója valósul meg többlépcsős beruházásként. 

A 2018. évi forrásból a Nemzeti Hauszmann-terv keretében az alábbi, már folyamatban lévő 
beruházások valósulnak meg: 

– Akadálymentes közlekedési tengely Palota út – Csikós udvar – Hunyadi udvar között 
(Tabáni lépcső): 

Az akadálymentes közlekedési tengely megépítésével a Palota út – Csikós udvar – 
Hunyadi udvar teraszai között gyalogos kapcsolat jön létre a nyugati várplató teraszai 
között, Palota út – Csikós udvar között lépcső, mozgólépcső és lift kapcsolattal, a 
Csikós udvar és a Hunyadi udvar között lift (akadálymentes) kapcsolattal. Ezzel a 
Palotanegyed nyugati oldalán és teraszain egy olyan átjárható- átközlekedő rendszer 
kerül kialakításra, amelynek sokrétű használata lehetséges. A terület intenzív gyalogos 
és logisztikai kapcsolatban van a krisztinavárosi szárny túlsó (déli) oldalán lévő Újvilág 
kerttel, melynek akadálymentes megközelítését segítené a létesítés. A lépcsők az udvar 
keleti várfala elé épített Stöckl-lépcső udvar alatti szintjére érkeznek. Innen gyalogosan 



ki lehet jönni a Stöckl-lépcsőn, valamint a krisztinavárosi szárny átjárója alatt liften 
elérhető a Hunyadi-udvar. Az akadálymentes tengely kiépítése a Csikós udvarban kettő 
fő elemből áll: Tabáni lépcső I.-II., valamint a liftmag.  

– Csikós udvari palotakert beruházásai: 

=   Hunyadi udvari rámpa: a Csikós udvar és a Hunyadi udvar között a támpilléres 
várfal tartományának eredeti helyén feljáró rámpa újraépítésére kerül sor. 

=   Karakas Pasa tornyának hasznosítása: A Karakas Pasa tornyának rekonstrukciója 
során az épületben irodahelységek kialakítása valósul meg, amelyet követően az 
ingatlan a Lovarda jövőbeni üzemeltetésének ad helyet. 

=   Ybl- támfal megerősítése. 

=   Csikós udvar teljes területének rendezése.  

– Budavári Palota E és F épület közti nyaktag rekonstrukciója, a Szent István-terem: 

Ezen beruházás keretében sor kerül a Budavári Palota E és F épület közti palotaszárny 
és a benne elhelyezkedő Szent István-terem rekonstrukciójára, melynek célja a II. 
világháborút követően elbontott egyik pompás királyi lakosztály eredeti szépségében 
történő hiteles bemutatása. A homlokzat rekonstrukciójánál a palotaszárny autentikus 
helyreállítása a feladat, amely a homlokzaton a főpárkány és az attika eredeti 
megjelenése szerinti újraépítését jelenti. Ezt követően a teljes homlokzat helyreállítása 
szükséges, benne az ornamentális díszek kiegészítő rekonstrukciós helyreállításával. Az 
eredeti nyílászárók újragyártásával és beépítésével lesz teljes a rekonstrukció. Az első 
emeleten a Szent István-terem és kapcsolódó helyiségei, mint előszoba és cercle terem 
kerülnek kialakításra. A második emeleten a jelenlegi kontúr mentén valósul meg a 
könyvtár újratelepítése. A Szent István-terem rekonstrukciójához szükséges 
falikárpitok, függönyök, bútorkárpitok, kerámiaelemek gyártására, a fém munkák és 
famunkák elkészítése a rekonstrukció szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. 

– Várgarázs II. és istálló:  

A Budai Vár turisztikai infrastrukturális feltételeket célzó fejlesztései között szerepel a 
Nyugati kert (Csikós udvar) alatti mélygarázs közvetlen közelében további mélygarázs, 
a Várgarázs II. kialakítása. A Várgarázs I. kapacitását kétszeresére emeli a bővítés, 
amely az eredeti tervek szerint a vári elektromos buszok tároló és töltőhelyeként, 
továbbá a Lovardát kiszolgáló készenléti istállóként is szolgálna. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
bázis csökkentés 

-16 900,0  -16 900 

Többlet    

Budai Vár Palota negyed 
projektelemek és a várba költöző 
minisztériumok hidegenergia ellátását 
biztosító hűtőközpont kialakítása 

 645,5  645,5 

2018. évi javasolt előirányzat 2 045,5 - 2 045,5 

 



 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 150,0 - 150,0 

 

 

77. jogcímcsoport Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nkft. működéséhez 
és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 

Az előirányzat célja a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez 
és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás biztosítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat - - - 

Többlet    

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó 
és Szolgáltató Nkft. működéséhez és 
uniós forrásból nem finanszírozható 
feladatainak ellátására 

50,0   50,0 

2018. évi javasolt előirányzat 50,0 - 50,0 

 



78. jogcímcsoport Modern Városok Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja a Megállapodások, valamint a Megállapodások alapján kiadott Korm. 
határozatokban rögzített feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
bázis csökkentés 

   

zalaegerszegi Mindszenty Múzeum 
és Zarándokközpont valamint a 
kapcsolódó kulturális és vallási 
fejlesztések (1032/2016. (II.9.) 
Korm. határozat) 

-4 825,0  -4 825,0 

Többlet    

Modern Városok Program 2 000,0  2 000,0 

2018. évi javasolt előirányzat 150 000,0 - 150 000,0 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Magyar nyelvoktatás Kárpátalján 150,0  150,0 

Kárpátaljai egészségügyi reformhoz 
kapcsolódóan háziorvosok támogatása 

200,0  200,0 

2018. évi javasolt előirányzat 850,0  850,0 

 



83. jogcímcsoport Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 
működéséhez és feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat célja a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok szakmai feladatainak és működésének ellátásához szükséges források biztosítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Millenáris Nonprofit Kft. működési 
költségek 

200,0  200,0 

2018. évi javasolt előirányzat 200,0 - 200,0 

 

86. jogcímcsoport Népi Építészeti Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja a Népi Építészeti Program keretében közel kétezer, műemléki értékkel 
rendelkező népi építészeti emlék támogatása. A Népi Építészeti Program támogatási kerete 
révén elősegíti a nemzet közös örökségéhez tartozó népi műemlékállomány és népi 
építészetünk egyéb hiteles emlékeinek fennmaradását. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Népi Építészeti Program - 1601/2016. 
(XI.8.) Korm. határozat 

1 500,0  1 500,0 

2018. évi javasolt előirányzat 1 500,0 - 1 500,0 

 

 



88. jogcímcsoport Nemzeti Kastélyprogram fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja - különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti 
Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra - a Nemzeti 
Kastélyprogramhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek 
fenntartható működtetéséhez szükségesek, és európai uniós forrásból nem biztosíthatóak. 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Nemzeti Kastélyprogram végrehajtása 
–1773/2016. (XII.15.) Korm. határozat 

1 000,0  1 000,0 

2018. évi javasolt előirányzat 1 000,0 - 1 000,0 

 

 

90. jogcímcsoport Nemzeti Várprogram fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja - különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti 
Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra - a Nemzeti 
Várprogramhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek 
fenntartható működtetéséhez szükségesek, és európai uniós forrásból nem biztosíthatóak. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Nemzeti Várprogram végrehajtása – 
1773/2016. (XII.15.) Korm. határozat 

200,0  200,0 

2018. évi javasolt előirányzat 200,0 - 200,0 

 

 



92. jogcímcsoport Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához 
szükséges hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja a Habsburg Ottó Alapítványról szóló 2016. évi XCIX. törvény 2. §-ában 
meghatározott szakmai feladatainak és működésének támogatása.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Habsburg Ottó Alapítvány 
működéséhez és szakmai feladatainak 
ellátásához támogatás - 1099/2017. 
(III. 6.) Korm. határozat 

400,0  400,0 

2018. évi javasolt előirányzat 400,0 - 400,0 

 

93. jogcímcsoport Településképi- és Okos Város feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

A magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az 
épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és 
sikeres megvalósíthatósága érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 43/A. § alapján kötelező a településképi arculati 
kézikönyv elkészítése, amelynek szakmai véleményezését (a továbbiakban: szakmai feladat) a 
Magyar Építész Kamara végzi. Az előirányzat a szakmai feladat finanszírozásához biztosít 
forrást. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat - - - 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

30/1/39 Dokumentációs Központ 
működtetése, fenntartása és fejlesztése 
előirányzatról 

60,0 - 60,0 

2018. évi javasolt előirányzat 60,0 - 60,0 

 



2. alcím Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

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

  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

30/1/68 Károlyi József Alapítvány 
támogatása előirányzatra -40,0  -40,0  

2018. évi javasolt előirányzat 4 940,8 - 4 940,8 

 

3. alcím Határon túli magyarok programjainak támogatása 

1. jogcímcsoport Nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Diaszpóra 1 250,0  1 250,0 

Tematikus évek program 250,0  250,0 

Székelyföldi Jégkorong Akadémia 
működtetése 220,0  220,0 

Erdélyi Demokrácia Központ 
(honosítás) 100,0  100,0 

2018. évi javasolt előirányzat 8 486,4 - 8 486,4 

 

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

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

 

 



millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 10,0 - 10,0 

 

6. alcím Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (4a) bekezdése alapján fejezeti 
stabilitási tartalékot kell képezni a fejezetet irányító szerv érdekkörében felmerülő okból a 
központi költségvetésről szóló törvényben nem szerepeltetett új feladatok, valamint az abban 
szerepeltetett feladatok bővítése előirányzati fedezetének biztosítására, valamint a 
fegyelmezett és hatékony gazdálkodás ösztönzésére. A fejezeti stabilitási tartalék 
felhasználásának szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. 

  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 1 741,2 - 1 741,2 

 

7. alcím Európai uniós fejlesztési programok 

1. jogcímcsoport EU utazási költségtérítések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

2018. évi javasolt előirányzat 340,2 340,0 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. cím Központi kezelésű előirányzatok 

5. alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

1. jogcímcsoport Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. t őkeemelése  

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 99 695,6 - - 

Többlet 6 992,8   

2018. évi javasolt előirányzat 106 688,4 - - 

 

 

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

Nemzeti Hauszmann-terv 

A budai Várnegyed védelme, megőrzése, méltó bemutatása kiemelt feladat, melynek 
érdekében a Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budai Vár, a Palotanegyed és a 
Polgárváros átfogó rekonstrukciója valósul meg, a Várnegyed reprezentatív, kulturális és 
turisztikai funkcióinak erősítése céljából.   

Jelentős ráfordítást igényelnek a régészeti munkálatok, a közlekedésfejlesztés (pl.: 
gyalogosforgalom, garázsépítés). A rekonstrukciós munkák során kiemelt szempont az 
épületek autentikus helyreállítása, a történeti enteriőrök visszaépítése, a kulturális turisztikai 
funkciók erősítése, fejlesztése. 

A 2018. évi központi költségvetési forrásból a Nemzeti Hauszmann-terv keretében az alábbi, 
már folyamatban lévő beruházások valósulnak meg: 

– Akadálymentes közlekedési tengely Palota út – Csikós udvar – Hunyadi udvar között 
(Tabáni lépcső); 

– Csikós udvari palotakert beruházásai; 

– Budavári Palota E és F épület közti nyaktag rekonstrukciója, a Szent István-terem; 

– Várgarázs II. és istálló.  

A fentieken túl a Nemzeti Hauszmann-terv keretében az alábbi még meg nem kezdett 
feladatok megvalósítására kerül sor:  

– Déli kertek revitalizációjához előkészítési munkák lefolytatása az Országos Széchenyi 
Könyvtár és István torony közötti szakaszon.  



– Az Erzsébet királyné pergolájának visszaállítása és a várfalak körbejárhatóságának és 
akadálymentességének biztosítása érdekében.  

– Budai Vár Palotanegyed projektelemek és a várba költöző minisztériumok hidegenergia 
ellátását biztosító hűtőközpont kialakítása a Nyugati palotakertben. A Clark Ádám téri 
központ terhelésének csökkentése, felújítása és a Palota terület egységes és 
kiegyensúlyozott ellátása érdekében. 

 

Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram 

A hazai műemlékállományon belül a nemzeti történelem jeles, sokszor sorsfordító 
eseményeinek helyszínéül szolgáló várak kiemelt jelentőséggel bírnak a kulturális örökség és 
a nemzeti identitás szempontjából. Egyszerre hordozói a nemzeti kultúrának és büszkeségnek, 
a nemzeti történelem „materiális“, épített megtestesítői, a hozzájuk fűződő történelmi 
események, személyek pedig a nemzeti „mitológia“ részei. 

Az állami tulajdonban álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyonnak minősülő várakban, kastélyokban és történelmi környezetükben rejlő értékek és 
erőforrások hatékonyabb kibontakoztatásához újra kell értékelni a nemzeti emlékezetben, 
identitásban, a helyi gazdaságban és a helyi, térségi turisztikai kínálatban betöltött szerepét. 

A 2014-2020-as programozási időszakra kidolgozott fejlesztési koncepció alapja a tartósan 
állami tulajdonban tartandó műemléki állomány fejlesztése, valamint a természeti és 
kulturális örökségek védelme. Örökségfejlesztési program, mely a magyarországi kastélyok, 
várak és egyéb műemlékek fejlesztését célozza. 

A Kormány az 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatban döntött a Nemzeti Kastélyprogram 
és Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról, valamint hazai kiegészítő forrás rendelkezésre 
bocsátásáról több érintett helyszín állagmegóvási és egyéb nem turisztikai célú fejlesztése 
2018-2019. évi feladatainak megvalósításához.  

Nemzeti Kastélyprogram 

A felülvizsgált Nemzeti Kastélyprogram keretében az alábbi helyszínek fejlesztése valósul 
meg:  

– a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes, 

– a nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes, 

– a keszthelyi Festetics-kastélyegyüttes és park, 

– a gödöllői Királyi kastély, 

– a geszti Tisza-kastély, 

– a bajnai Sándor-Metternich-kastély, 

– a dégi Festetics-kastély, 

– a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély, 

– a füzérradványi Károlyi-kastély, 

– a komlódtótfalui Becsky-Kossuth-kúria, 

– a körmendi Batthyány-Strattmann-kastély, 

– a nádasdladányi Nádasdy-kastély, 

– az oroszlány-majkpusztai Esterházy-kastély,  kamalduli remeteség, 

– a sümegi püspöki palota, 



– a szabadkígyósi Wenckheim-kastély, 

– a szécsényi Forgách-kastély, 

– a szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kastély, 

– a tatai Esterházy-kastély, 

– a tiszadobi Andrássy-kastély, 

– a várpalotai Zichy-kastély. 

Nemzeti Várprogram 

A felülvizsgált Nemzeti Várprogram keretében az alábbi helyszínek fejlesztése valósul meg:  

– Esztergom: esztergomi vár,  

– Visegrád: visegrádi Fellegvár, Alsó-vár, Salamon-torony és királyi palota, 

– Gyula: gyulai vár és Szigeterőd,  

– Eger: egri vár, 

– Sopron: soproni várfal, soproni várfalhoz kapcsolódó múzeumnegyed, 

– Miskolc: diósgyőri vár , 

– Csesznek: cseszneki vár,  

– Csókakő: csókakői vár , 

– Doba: Somló-vár, 

– Füzér: füzéri vár, 

– Kisvárda: kisvárdai vár,  

– Mosonmagyaróvár: Óvári vár,  

– Nagyvázsony: Kinizsi-vár,  

– Ónod: ónodi vár,  

– Sárospatak: Rákóczi-vár, 

– Sümeg: sümegi vár,  

– Szigetvár: szigetvári vár, 

– Szögliget: Szádvár,  

– Várgesztes: várgesztesi vár. 
 

Paksi atomerőmű beruházás 

2018-ban is folytatódnak a beruházással kapcsolatos feladatok. 

 

 

 

 

 

 

 



Modern Városok Program 

A Modern Városok Program (a továbbiakban: Program) keretében 23 város fejlesztése 
valósul meg hazai vagy uniós forrásból. A Program első ütemének keretében 13 megyei jogú 
várossal (Sopron, Eger, Zalaegerszeg, Miskolc, Pécs, Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok, 
Nagykanizsa, Érd, Kaposvár, Nyíregyháza és Szombathely), a második ütemében további 7 
megyei jogú várossal (Békéscsaba, Veszprém, Kecskemét, Dunaújváros, Szekszárd, 
Tatabánya, Szeged) született együttműködési megállapodás.  

A megállapodások célja, hogy a Kormány segítséget nyújtson abban, hogy a Program 
keretében minél nagyobb számban valósuljanak meg a megyei jogú városok és ezáltal az 
egész ország gazdaságát, az emberek kulturális és szociális életét, egészségét, közérzetét, 
fizikai aktivitását is elősegítő, komplex fejlesztések. Az előirányzattal elérni kívánt cél a 
Modern Városok Program keretében a gazdasági, társadalmi, szociális és politikai elemeket is 
magukban foglaló komplex fejlesztések összehangolt, kormányzati koordinációval történő 
megvalósítása. A Program keretében 2022-ig az alábbi fejlesztések valósulhatnak meg a 
megyei jogú városokban: 

- közlekedésfejlesztések, 
- ipari park fejlesztések, 
- egészségügyi és szociális fejlesztések, 
- kulturális fejlesztések, 
- fizikai aktivitást ösztönző fejlesztések és sportfejlesztések, 
- turisztikai és a szabadidő hasznos eltöltését segítő fejlesztések. 

Tekintettel arra, hogy a megállapodásban szereplő fejlesztések összetettek, azok több, 
szakpolitikai feladatot ellátó miniszter rendelet szerint meghatározott feladat- és hatáskörébe 
tartozik, szükséges a Miniszterelnökséget vezető miniszter koordinációs feladatainak ellátása 
a Program vonatkozásában. Ezt a szándékát erősítette meg a Kormány azzal, hogy a Program 
koordinációs feladatainak ellátására a Miniszterelnökséget vezető minisztert jelölte, illetve a 
Program ütemezett megvalósításához a 2016. és 2017. években szükséges központi 
költségvetési forrásokat a Miniszterelnökség fejezeti kezelésű előirányzatán biztosította. A 
Program megvalósítására a 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet irányadó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett olyan technikai segítségnyújtási projektekben 
vesz részt, amelyeknek elsősorban az uniós támogatások központi koordinációjában, illetve az 
ehhez kapcsolódó intézményrendszer működtetésében van döntő szerepe. 

Kiemelt jelentőséggel bírnak a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív 
Program (a továbbiakban: KÖFOP), Vidékfejlesztési Program Technikai Segítségnyújtás (a 
továbbiakban: VP TS) illetve Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Technikai 
Segítségnyújtás (a továbbiakban: MAHOP TS) projektek, amelyek az alábbi célkitűzések 
mentén kerülnek megvalósításra. 

A KÖFOP program keretében a 3. prioritási tengely célja az ESZA, ERFA, KA 
finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás 
biztosítása az alábbi három fő területet érintően: 

– a partnerek és a lakosság széles körű bevonása a programok végrehajtásába, 

– az operatív programok szabályszerű végrehajtása érdekében a végrehajtási 
intézményrendszer működési feltételeinek biztosítása, 

– az operatív programok eredményes és hatékony végrehajtásához szükséges feltételek 
biztosítása. 

A fentiekben nevezett projektek keretében, a rendelkezésre álló kapacitások 
figyelembevételével a Miniszterelnökségen olyan intézményrendszer működtethető, amely 
felelős az uniós támogatások felhasználásáért, valamint ellátja a 2014-2020 programozási 
időszakhoz kapcsolódó operatív feladatokat. 

Ezen célkitűzések mentén megvalósuló projektek elsősorban az alábbi tevékenységeket 
foglalják magukba: 

– közvélemény kutatások, kommunikációs szolgáltatások révén a lakosság és a partnerek 
bevonását az operatív programokba, 

– a támogatáskezelési menedzsment feltételeinek biztosítását a közbeszerzés 
szabályossági ellenőrzési feladatainak ellátásánál, 

– a programok eredményes és hatékony végrehajtásához szükséges kompetenciák 
biztosítását, 

– a közösségi előírásoknak megfelelő értékelések megvalósításának biztosítását, 

– e-kohéziós irányelv implementálását, 

– a támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítását egyrészről a koordinációs 
feladatok, másrészről a programok végrehajtása vonatkozásában. 

A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett e projekteket, többek között külső szakértők 
igénybevételével, az uniós programokhoz kapcsolódó tanulmányok készítésével, a humán 
erőforrások szakmai képzéseinek és továbbképzéseinek finanszírozásával, az informatikai 
feladatok végrehajtása egységes irányításának, és a különféle alkalmazások összehangolt 
működtetésének biztosításával valósítja meg.  

A VP TS keretében a Miniszterelnökségen megvalósuló projektek biztosítják: 

– a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) hatékony működtetését, országos és 
regionális szintű koordinációját, 

– térségek közötti és nemzetközi kapcsolatokhoz kötődő feladatok ellátását, 

– szakmai tapasztalatok és know-how cseréjének biztosítását, 

– a szakmai és módszertani hátteret a VP intézkedéseivel kapcsolatban, 



– a VP szakmai és képzési feladatainak ellátását, 

– az ellenőrzési rendszerhez és a technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok 
ellátását. 

A MAHOP TS program intézkedéseinek megvalósítását szolgálja, elsősorban: 

– a program nyilvánossága érdekében tett intézkedések, 

– a halgazdálkodáshoz kapcsolódó adatgyűjtés, adminisztráció, 

– illetve az Európai Halászati Alap felhasználására vonatkozó rendelet által előírt 
kötelezettségek teljesítése révén. 

A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett, mind a VP TS, mind a MAHOP TS projektek 
esetében többek között külső szakértők igénybevételével, a programokhoz kapcsolódó 
kommunikációs tevékenységgel, szakértői tanulmányok készítésével, a humán erőforrások 
szakmai képzéseinek finanszírozásával valósítja meg a projekttel összefüggésben felmerülő 
feladatait. 

 

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2018. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől 28,6 milliárd 
forinttal, bevételi főösszegtől 4,9 milliárd forinttal tér el, melynek főbb okai a következők: 

Kiadások tekintetében: 

– 66,6 milliárd forinttal kevesebb került betervezésre a Céltartalék központi kezelésű 
előirányzaton; 

– 13,7 milliárd forinttal több előirányzat került áttervezésre más fejezet terhére a 
szerkezeti változásokból eredően, melynek döntő része a központi hivatalok, 
háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó szervezeti változásból adódik; 

– 44,6 milliárd forint került biztosításra a kormányhivatalok vonatkozásában az állami 
tisztviselői életpálya bevezetéséből adódó többletköltségek fedezetére; 

– 1,9 milliárd forinttal csökkent a támogatási előirányzat a központi hivatalok, 
háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódóan;  

– 8,2 milliárd forint támogatási előirányzat csökkentésére került sor a szociális 
hozzájárulási adó változásából adódóan; 

– egyéb kormánydöntésből és feladatváltozásból adódó kiadási előirányzat változás. 

Bevételek tekintetében a bevételi főösszegtől történő változás legfőbb oka a központi 
hivatalok, háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódóan a fejezetek között átrendezett 
bevételi előirányzat növekménye. 





 


