
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Földművelésügyi Minisztérium 

  



 



I. A célok meghatározása, felsorolása 

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) fő feladata az agrárium, az élelmiszer-feldolgozás, a 
természet- és környezetvédelem támogatása és szabályozása, valamint a teljes élelmiszerlánc 
felügyelete.  

A tárca kiemelt célja a tudásalapú fenntartható és versenyképes agrárgazdálkodás, élelmiszer-
előállítás, egyúttal az élhető vidék felvirágoztatásához szükséges intézkedések meghozatala és 
azok támogatása. A rendelkezésre álló támogatási lehetőségek kihasználásával a tárca olyan 
programot kíván megvalósítani, amely elősegíti a minőségi, biztonságos és fenntartható 
mezőgazdaság kialakulását és alkalmazkodik a tájak eltérő természeti adottságaihoz, 
környezettudatos és figyelembe veszi a fenntartható gazdálkodási alapelveket, valamint a 
gazdálkodási tradíciókat, továbbá az egyéni és családi kis- és középbirtokok meghatározó 
szerepére épül.  

A fenntartható agrárszerkezetnek és termeléspolitikának a többfunkciós mezőgazdaság 
minőségi termelési, élelmezési és élelmiszerbiztonsági, energetikai, környezetbiztonsági és 
foglalkoztatási céljait kell szolgálnia. A többfunkciós mezőgazdaság céljainak elérése 
érdekében szükséges, hogy a fiatalok perspektívát, jövőképet találjanak a mezőgazdaságban, a 
vidéki életformában, ezáltal a vidéki fiatalok helyben maradása is biztosítható. Kiemelt 
kormányzati cél az állattenyésztési és egyéb munkaigényes ágazatokban (kertészet, 
vetőmagtermelés) a foglalkoztatottság növelése, melyhez mind uniós, mind nemzeti forrásból 
jelentős összegű támogatás nyújtható. Erősíteni kell a termelői szerveződések szerepét, 
egyrészt az európai piacokon is mind nagyobb és összefogottabb, teljes termékláncot lefedő 
integrált cégcsoportokkal való verseny miatt, másrészt pedig valamennyi piacunkon is 
szükségletként jelentkező biztonságos, minőségi és mennyiségi árualap biztosítása érdekében. 
Ösztönözni kell az egyes ágazatokban a szakmaközi szervezetek létrejöttét, valamint azok 
önszabályozási eszközeiben rejlő potenciál kihasználását. 

A tárca további célja hazánk GMO-mentességének fenntartása, a környezet állapotának 
javítása, a természeti erőforrások fenntartható használatának előmozdítása és a biológiai 
sokféleség védelme. 

A hazai agrárágazat hosszú távú fenntartható fejlődésének meghatározó tényezője a kutatás és 
a gyakorlat közötti együttműködés kiterjedtsége és erőssége, a kihívások és válaszok közös 
meghatározására való törekvés. 

Az állattenyésztési ágazatokban elsődleges cél a hazai állatállomány növelése. Fontos a 
természetes tartási móddal járó biogazdálkodás, a Húsmarha Program – helyi, országos és 
export árualapok – fejlesztése, a hagyományos hazai, őshonos fajtákra alapozott technológiák, 
a szabadabb és kevésbé beruházás- és energiaigényes tartási rendszerek, a legeltetéses 
állattartás támogatása. Hangsúlyos cél a növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés 
egészséges egyensúlyának megteremtése, valamint az exportszerkezeten belül a feldolgozott 
termékek arányának növelése. A kertészeti ágazat versenyképességének javítása érdekében 
kiemelt cél az öntözött területek arányának növelése, a hatékony vízfelhasználás, a 
víztakarékosság és az energiahatékonyság javítása. 

 

A Közös Agrárpolitika (KAP) reformjának hazai megvalósítása a 2015-2021-es években 

A Kormány döntése alapján a közvetlen támogatások esetében Magyarország a következő 
modellt valósította meg: 

− 2015-2021. között a korábban megismert SAPS elven működő alaptámogatás (Egységes 
területalapú támogatás), valamint az ehhez kapcsolódó zöldítési komponens működik. 
Ezeken a jogcímeken várhatóan összesen 174 ezer termelő közel 226 euró hektáronkénti 
támogatásra lesz jogosult. 



− bevezette a termeléshez kötött támogatások rendszerét. (A bruttó nemzeti éves keret 
13%-a fordítható az állattenyésztési (szarvasmarha, juh, tej) és a munkaigényes 
növénytermesztési (cukor, rizs, zöldség, gyümölcs) ágazatokra, további 2%-ból 
fehérjenövények támogatása biztosítható.) Bevezette a kisgazdaságok egyszerűsített 
támogatását. Erre a konstrukcióra mintegy 50 ezer termelő jelentkezett be. A támogatás 
legalacsonyabb összege 500 euró, legmagasabb értéke 1.250 euró. 

− alkalmazta a fiatal gazdáknak juttatható plusztámogatást. A jogcím keretében közel 10 
ezer termelő nyújtott be kérelmet, hektáronként 66 euró összegű támogatást kaphatnak. 

 

Magyarország 2017. évi közvetlen támogatási kerete bruttó 1.343,1 millió euró, illetve nettó 
1.271,1 millió euró, 2018. évben bruttó 1.343,01 millió euró és nettó 1.274,0 millió euró áll 
rendelkezésre. A területalapú támogatás (SAPS), valamint a termeléshez kötött támogatások 
meghatározott jogcímeinél tárgyévi előleg, illetve részfizetés alkalmazására kerül sor. Így 
2018. évben a 2017. évi keret második részlete, valamint a 2018. évi keret első részlete kerül 
kifizetésre. 

 

Több munkahelyet a mezőgazdaságban program 

Magyarországon az állattenyésztésben és a kézimunka-igényes növénytermesztési, kertészeti 
ágazatokban működik az agrárvállalkozások jelentős része. Köztük az átlagot meghaladó 
gyakorisággal fordulnak elő őstermelők, egyéni vállalkozók, családi gazdaságok, akiknek 
pénzügyi ereje és hitelképessége szerényebb a nagyobb tőkeerejű társas vállalkozásokénál. A 
Kormány olyan mezőgazdasági rendszer kialakítását tűzte ki célul, amely több embernek 
biztosít megélhetést, ezért a 2018. évben is folytatódó „Több munkahelyet a 
mezőgazdaságban” program kiemelten támogatja az állattenyésztést, valamint a zöldség- és 
gyümölcstermesztést. 

 
A program keretében biztosított többletforrások lehetővé teszik a 2017. évi jogalap után járó 
átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) állattenyésztéshez kapcsolódó jogcímeinek (anyatehén, 
hízottbika, szarvasmarha extenzifikáció, anyajuh, anyajuh kiegészítő, tej) az EU Bizottság 
által engedélyezett maximumon történő 2018. évi kifizetését.  

A dohányágazat támogatása 2018. évben is – az idei évhez hasonlóan – ezen intézkedés 
keretében kerül finanszírozásra, egyrészt az ÁNT Virginia és Burley dohány jogcímén, 
másrészt a dohánytermesztők csekély összegű támogatásán keresztül. Az ÁNT-hez 
kapcsolódóan évente meghirdetetésre kerül az anyakecske de minimis támogatás is. Az uniós 
közvetlen finanszírozásban nem részesülő baromfi- és sertéságazat támogatása a termelőket 
közvetlenül segítő baromfi, az étkezési tojást termelő tyúkállományok és tenyészbaromfi 
fajok, a sertéshízó és az anyakoca állatjóléti támogatásokon keresztül valósul meg. Ezen 
támogatási konstrukciók 2018. évben az Európai Bizottság által engedélyezett maximum 
keretösszeggel kerülhetnek meghirdetésre.  

Az állategészségügyi intézkedésekre, ezen belül az állatbetegségek megelőzésének és 
leküzdésének, valamint az állati hulla elszállításának támogatására is jelentős forrásokat 
különít el a tárca. Az állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedések köre 
kibővült a nyúl, valamint a vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére 
és immunizálására igényelhető támogatással. Ez utóbbi a szarvasmarha és a tejágazat részére 
nyújt hathatós segítséget. 

 

 

 



Csekély összegű („de minimis”) támogatások 

Számos csekély összegű „de minimis” támogatás segíti a mezőgazdasági termelőket, többek 
között a szárított takarmány, a fűszerpaprika minőségi árutermelésének, a nyúltenyésztésnek, 
a méhészeti járművek, a rendezett piaci kapcsolatok kialakításának támogatásán keresztül. A 
szőlő- és gyümölcsös ültetvények művelése során felhasznált gázolajhoz igényelhető 
támogatás összege 2017-től 95 Ft/literről 105 Ft/literre emelkedett. A csekély összegű 
támogatásra beérkező igények száma, ezzel együtt a kifizetés összege évről évre növekszik. 
2017-től új de minimis konstrukció került bevezetésre a tenyészkos és tenyészbak 
tenyésztésbe állításának támogatására.  

 

Mezőgazdasági hitelek 

A tárca fontos célkitűzései között szerepel 2018. évben is a mezőgazdaság finanszírozási 
feltételeinek kedvezményes hitelezési eszközökkel történő javítása, az elérhető kedvezményes 
konstrukciók továbbvitele és fejlesztése. A kisebb üzemméretű gazdaságok forgóeszköz 
finanszírozásában fontos szerepet betöltő, 2011. évben indult, immár 50 millió forint összegű 
Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez elérhető költségvetési kamattámogatás, 
valamint a kezességvállalási díjhoz kapcsolódóan nyújtott költségvetési támogatás a 
továbbiakban is biztosításra kerül. Ugyancsak tovább folytatódik a 2015 februárjában 
bevezetésre került, akár 6-7 éves futamidejű forgóeszköz finanszírozási lehetőséget nyújtó 
MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz 
Hitelprogram 2020, és MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020, amelyekhez a tárca 
60%-os kamattámogatást nyújt.  

A kis és középvállalkozói (KKV) szektor hitelezésének elősegítése érdekében változatlanul 
fennmarad a 2013. év második félévétől bevezetett kezességvállalási díjtámogatás, a mikro-, 
kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendeletnek megfelelően, mely 
alapján a tárca kezességvállalási díjtámogatást nyújt (mértéke a kezességvállalás mértékéhez 
igazodóan, a teljes hitelösszeg 0,4%-a) a vállalkozásoknak szabad, csekély összegű (de 
minimis) támogatási keretük terhére.  

A Magyar Nemzeti Bank agrárágazatban is közkedvelt Növekedési Hitelprogramjának 2017. 
évi kifutását követően az agrártárca tervezi a beruházási hitel- és lízingdíj támogatásról szóló 
program újraindítását, amely az agrárvállalkozások beruházási hiteleihez, valamint pénzügyi 
lízinghez biztosít kamattámogatást és kedvezményes kezességi díjat. 

 

Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer 

Az agrárkár-enyhítési rendszerből és a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatásból álló 
kétpilléres mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer alapját a 2012. január 1. napjával 
hatályba lépett 2011. évi CLXVIII. törvény teremti meg. A törvény célja a termelői 
kockázatközösségek kialakítása és fenntartása, a termelők öngondoskodói felelősségének 
megerősítése és a hatékonyabb állami szerepvállalás. A törvény végrehajtásáról agrárkár-
enyhítési rendszert szabályozó miniszteri rendelet, valamint a mezőgazdasági biztosítási 
díjtámogatásról szóló pályázati felhívás gondoskodnak. A mezőgazdasági kockázatkezelési 
rendszer mindkét pilléréből kizárólag a növénykultúrában bekövetkezett, 30%-ot meghaladó 
mértékű hozamcsökkenést okozó káresemények után nyújtható támogatás az uniós előírások 
alapján. Tervek szerint a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer az elkövetkező években 
kiegészül az országos jégkármegelőző rendszerrel, amelynek éves működtetési forrásai 
javarészt a Kárenyhítési Alapból, valamint önkéntes befizetésekből származnak majd. 

 



Állattenyésztési feladatok támogatása 

A támogatás célja a hazai tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és 
javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése. A kedvezményezettek azok 
a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek a törzskönyvezéshez, a teljesítményvizsgálat 
végzéséhez, a tenyészérték megállapításához kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe veszik a 
tenyésztőszervezeteiktől és más intézményektől.  

A nemzeti szintű tenyésztésszervezésnek óriási szerepe van az ország tenyésztési 
szuverenitásának és ezzel együtt az élelmiszer önrendelkezésének fenntartásában. A 
tenyésztésszervezési feladatokra nyújtott támogatások a magyar tenyésztőszervezetek és 
állattenyésztők versenyképességét javítják, így nagymértékben segítik őket a globális szerepre 
törekvő, külföldi tenyésztővállalkozások terjeszkedésével szemben. 

Különösen veszélyeztetett helyzetben van a hazai sertés-, szarvasmarha- és lótenyésztés, az 
állatállományok elmúlt két és fél évtizedben történt drasztikus csökkenése miatt. Célunk, 
hogy a következő években ezt a tendenciát megfordítsuk, így az állati termékek előállítása 
nem külföldről beszerzett tenyész-, illetve hízóállatokkal fog megvalósulni. A támogatás 
fenntartása a fenti célokon túl, az ágazatban foglalkoztatottak számának növelését is szolgálja. 

 

Élelmiszerellátás 

Magyarország és a fogyasztók érdeke, hogy a lakosság ellátása megbízható, egészséges és 
minőségi élelmiszerekkel történjen, lehetőleg hazai forrásból. Jelenleg az élelmiszeripar 
versenyhátrányban van a több ágazathoz képest, alapvetően az alapanyag-termelés támogatása 
volt preferált, a feldolgozóiparban jelentkező tőkeszegénység és a fogyasztók jövedelmi 
viszonyai mélypontot eredményeztek az ágazat működésében. Sajátosság az alapanyag-export 
és a magas hozzáadott értékű feldolgozott termék importja, márpedig eredmény csak akkor 
várható, ha magasabb hozzáadott-értékű termékeket gyártunk. Az utóbbi néhány évben 
azonban pozitív változások tapasztalhatóak, az élelmiszeripar jelenleg stratégiai ágazat. 
Helyzetének javítása és hosszú távú fejlesztése érdekében a Kormány 2015 májusában 
elfogadta Magyarország 2014-2020 időszakra vonatkozó közép- és hosszú távú 
élelmiszeripari fejlesztési stratégiáját. 
A hazai élelmiszeripar kettős kihívás előtt áll, egyrészt a hazai piacok visszaszerzése az egyik 
stratégiai cél, másrészt az exportpiacok felfedezése, a bekerülés és tartós kapcsolatok 
kiépítése. A két cél más és más vállalati méretet preferál. Az exportpiacoknál megfelelő 
mennyiségű, állandó minőséget képviselő homogén termékekre van a leginkább igény, melyet 
legkönnyebben a közepes és a nagyvállalatok tudnak prezentálni, míg a hazai piacok 
ellátásánál a mikro- és kisvállalkozások létjogosultsága sem kérdőjelezhető meg. Éppen ezért 
minden vállalati méret fejlesztése kulcskérdés. A közepes és nagyvállalatoknál a cél a 
technológiai fejlesztés, az innováció, hogy a nemzetközi versenytársak szintjét 
elérjük/meghaladjuk, míg kisebb méretnél a foglalkoztatás, a helyi piacokon való részvétel, a 
vidéki létben történő szerep ellátása a fontos.  
A magyar szabályozásban kiemelt szerepe van a Magyar Élelmiszerkönyvnek, amelyet az 
élelmiszerláncról szóló törvény is megerősített. A Magyar Élelmiszerkönyv lehetőséget 
biztosít olyan nemzeti előírásokra, amelyet az uniós jog még nem fedett le. Alapvetően az 
élelmiszerek minőségét szabályozza úgy, hogy figyelembe veszi az egészséges táplálkozás 
szempontjait. Folyamatosan bővül, illetve folyamatos felülvizsgálata szükséges.  
 
A tudatos fogyasztói szemlélet kialakítása létkérdés, ennek kommunikálását (fogyasztói, 
táplálkozási és élelmiszerhigiéniai ismeretek formájában) már kisgyermekkorban érdemes 
elkezdeni, illetve ennek az alap- és középfokú iskolai nevelési programba történő 
beillesztésével, az iskolatej és iskolagyümölcs program segítségével várhatóan jelentős 
eredményeket lehet elérni.  



 
Élelmiszerlánc-biztonság 

Minőségi és biztonságos élelmiszer-előállítás nem képzelhető el élelmiszerlánc-felügyelet 
nélkül. Ezt alapul véve döntött úgy a Kormány az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013–
2022) elfogadásáról szóló 1703/2013. (X. 8.) Korm. határozatában, hogy az értéklánc 
erősítése és védelme kiemelt feladat. A lokális szereplők nagy száma és a globális 
összefonódás miatt az értéklánc kitettsége, sérülékenysége jelentős, a benne jelentkező hibák 
(különösen állatjárványok; élelmiszerbotrányok) hatásai sokrétűen jelentkeznek, általában 
egyidejűleg generálnak gazdasági, egészségügyi, politikai kockázatokat. Ezeket a 
kockázatokat meg kell ismerni, törekedni kell a megelőzésükre, ugyanakkor fel kell készülni a 
minél gyorsabb és hatékonyabb kezelésükre. 

A magyar élelmiszerlánc-felügyelet nélkülözhetetlen eleme a megfelelő szakmai jártassággal, 
tanúsítással (akkreditációval) rendelkező hatósági laboratóriumi hálózat, mely által 
kibocsátott vizsgálati eredmények képezik az alapját az igazgatási eljárásoknak, valamint 
adatot szolgáltatnak a kockázatelemzés valamennyi lépéséhez. Fentiek mellett az 
ellenőrzésben és mintavételben való részvételen túl szerepet vállal a hazai tudáscentrum 
kiépítésében, illetőleg a tudáshálózat vállalkozásokhoz és fogyasztókhoz történő 
kapcsolódásában, a minőség fejlesztésében. Az ellenőrzések, minősítések elvégzéséhez, a 
hamisítások visszaszorításához a nemzeti önrendelkezés megtartását figyelembe véve a piaci 
érdekektől független, állami kézben lévő, központosított laborrendszert kell létrehozni és 
működtetni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) keretein belül.  

A kapcsolódó hatósági feladatellátás egyszerűsítése, valamint az ügyfél oldali folyamatok 
elektronizálása érdekében a meglévő hatósági rendszerek optimalizálása, korszerűsítése, 
továbbfejlesztése szükséges, mely révén egy átfogó informatikai alapokon nyugvó láncszintű 
elemezhetőséget biztosító rendszer valósulhat meg.   

Legfontosabb célunk 2018. évben is az, hogy minél több család asztalára biztonságos, kiváló 
minőségű magyar élelmiszer kerüljön. Ezt egyrészt a külföldi, silány minőségű élelmiszerek 
fokozatos kiszorításával érhetjük el, másrészt a nemzeti élelmiszerlánc- minősítési és 
eredetvizsgálati rendszer létrehozásával és működtetésével. A rendszer célja a 
nyomonkövetéssel megtámogatott ellenőrzések kiterjesztése, valamint a termékek és 
szolgáltatások piaci érdektől független, hatóság általi minősítésének megvalósítása. Ehhez 
szervesen kapcsolódik a NÉBIH „Minőségvezérelt közétkeztetés” programja, melynek 
második lépcsőjében a főző és tálalókonyhák élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és 
élelmiszer-minőségi szempontok szerinti minősítését szükséges kiterjeszteni – önkéntes 
jelleggel - a vendéglátóipari létesítményekre is. Stratégiai cél a fogyasztók felé történő 
közérthető kommunikáció alapjának biztosítása, a tudatos fogyasztó hiteles információkkal 
történő ellátása. Mindezek miatt szükséges az ügyfélbarát, szolgáltató 
kockázatkommunikációs tevékenység és a kockázatkezelés erősítése, melynek keretében már 
az általános iskolás gyermekek élelmiszerlánc-biztonsági ismereteinek bővítésére is kiemelt 
hangsúlyt kell fektetni 

Az eddigieknél is erőteljesebb fellépés szükséges a hamisítás ellen és meg kell tenni minden 
szükséges lépést a feketekereskedelem visszaszorítására, a tisztességes piaci magatartás 
kialakítására.  

 

Mezőgazdasági genetikai erőforrásaink megőrzése  

Cél a mezőgazdasági és élelmezési célú genetikai erőforrások hatékony megőrzése, védelme. 

 
 



 
Növénygenetikai erőforrások: 

Adott növényfajok, fajták, tájfajták és változatok, valamint vadrokon fajaik genetikai 
erőforrásai (növényanyagai: vetőmag, szaporítóanyag), melyek természetes előfordulásukban 
vagy mesterségesen létrehozott gyűjteményekben megőrizve biztosítják azt a genetikai 
sokféleséget, a biológiai sokféleség fenntartását, az agrártermelés folyamatosságát és a 
génmódosított szervezetektől mentes mezőgazdaság feltételeit szolgálják. A génbankokban 
őrzött őshonos, régi és veszélyeztetett fajtáink adják az alapot új, a hazai viszonyokhoz jól 
alkalmazkodó, gazdaságosan termeszthető növényfajtáink nemesítéséhez és a 
köztermesztésben való elterjesztéséhez. Ez fontos élelmezés- és élelmiszerbiztonsági 
stratégiai kérdés, hiszen ezáltal csökken a külföldi szaporítóanyagok iránti kiszolgáltatottság 
és megteremthető a magyar mezőgazdaság függetlensége. Fontos kérdés továbbá a genetikai 
erőforrások hasznosításából származó előnyök méltányos megosztása.  

 
Állatgenetikai erőforrások: 

Az őshonos és réghonosult állatfajták, valamint a termelésből kiszoruló veszélyeztetett fajták 
megőrzése kiemelt feladat, hiszen ezek a fajták csak az eredeti termelési környezetben, az 
eredeti szelekciós szempontok folyamatos alkalmazásával, szigorú törzskönyvi 
nyilvántartásra alapozva őrizhetők meg. Amennyiben a fajta létszáma a kritikus szint alá 
csökken vagy az eredetitől eltérő tenyésztési célok és tenyésztési környezet miatt a fajta nagy 
mértékben megváltozik, az eredeti tulajdonságok már nem állíthatók helyre. 

A fajták fenntartása az eredeti tartási termelési környezetben in situ módon, valamint a 
szaporítóanyagok begyűjtésével és mélyhűtve tárolásával történik. A lótenyésztés területén 
kiemelt szerepe van az állami méneseknek, melyek a leginkább veszélyeztetett hagyományos 
lófajták megőrzésének bázisát adják. Magyarország sajátos történelem-földrajzi helyzetéből 
adódóan idetartoznak a Kárpát-medencében szórványban fellelhető, fajtaelismeréssel nem 
rendelkező, régi magyar mezőgazdasági állatfajták állományainak begyűjtésével és 
rekonstrukciójával kapcsolatos feladatok is. 
 

A magyar mezőgazdaság GMO-mentessége – Alaptörvényben is megfogalmazott – stratégiai 
célunk. A génbankjainkban megőrzött, felbecsülhetetlen értékű genetikai erőforrásaink 
védelme és felhasználása elengedhetetlen e célkitűzés megvalósításához. 

 

Sertésstratégia 

Az FM számára kiemelten fontos az állattenyésztés és növénytermesztés helyes arányainak 
elérése, ennek érdekében a magyar állatfajtákból készülő hazai termékek piaci pozíciójának 
megerősítése. Így továbbra is cél a sertéságazat helyzetét javító, 2013. évben megkezdett 
stratégiai intézkedések keretében megvalósuló támogatási rendszer fenntartása. A program 
célja a tenyésztési, termelési, továbbá kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, 
figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalicára és a magyar 
sertésfajtákra. További célkitűzés a termékfejlesztés, a termékek eredetigazolása, 
minőségbiztosítása és piacra juttatása, a tenyésztés és a feldolgozóipar technikai fejlesztése.  

 

Tanyafejlesztési Program 

Továbbra is folytatódik a 2011 óta minden évben nagy sikerrel és érdeklődéssel meghirdetett 
Tanyafejlesztési Program, amelynek célja a tanyai gazdálkodás megújításával, sajátos 
értékeinek megmentésével és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos 
tevékenységek, valamint a tanyai életmód minőségének javításával kapcsolatos 



tevékenységek finanszírozása. A 2018. évben már nyolcadik alkalommal kiírásra kerülő 
program települési és térségi kihatású, valamint egyedi – tanyai gazdálkodókat érintő – 
fejlesztéseket is támogat annak érdekében, hogy lehetőség szerint minél több tanyás 
településre és tanyára eljusson, illetve a lehetőségekhez mérten minél több, a tanyák 
szempontjából kiemelt célt kezeljen. A Tanyafejlesztési Program célterületei – a megfelelő és 
hatékony forrásfelhasználás, valamint a minél szélesebb körben történő támogatás érdekében 
– a Vidékfejlesztési Program célkitűzéseivel összhangban kerülnek kialakításra. 

 

Osztatlan földtulajdon megszüntetése 

A föld- és birtokrendezés célja az osztatlan közös földtulajdonok megszüntetésének, az önálló 
ingatlanok igény szerinti kialakításának, a tulajdonosok birtokba helyezésének, egymás 
közötti adásvételének, cseréjének, illetve a fennmaradó/felajánlott területek állami 
felvásárlásának felgyorsítása.  

 

Fenntartható erdőgazdálkodás 

A tárca nagy hangsúlyt fektet a Nemzeti Erdőstratégiában foglalt célok teljesítésére, az 
erdővagyon megőrzésére és gyarapítására, valamint a természetközeli erdőgazdálkodási 
módszerek fejlesztésére. Emellett fokozott figyelmet kell fordítani az erdők védelmére, 
ellenálló- és alkalmazkodóképességének javítására, elsősorban a klímaváltozás kedvezőtlen 
hatásainak mérséklésére. A lakosság igényei jelentősen növekednek az erdők sokrétű 
szolgáltatásai iránt, ezért a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kell fektetni az erdők gazdasági, 
védelmi és közjóléti szolgáltatásainak fejlesztésére, továbbá az ember és az erdő viszonyának 
javítása érdekében is a környezeti nevelésre. 

 

Vadgazdálkodás  

Valamennyi vadon élő állatfaj hazánk megújuló természeti erőforrásainak, valamint a 
biológiai életközösségnek pótolhatatlan része. A vadgazdálkodási törvény szem előtt tartja a 
biológiai sokféleség megőrzését és a fenntartható vadgazdálkodást. Ezen célok 
megvalósulását tovább szolgálja a tájegységi rendszer bevezetése, aminek a révén a 
vadgazdálkodási tervezés és végrehajtás során az eddigieknél is jobban figyelembe lehet 
venni a vadászterületek egymástól eltérő helyi adottságait, természetesen a vadászható fajok 
ökológiai és etológiai sajátosságaira is tekintettel. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 48. § (1) bekezdése szerint „A 
vadgazdálkodás, a vad és élőhelye védelmének országos szintű szabályozása érdekében a 
miniszter Adattárat tart fenn és működtet”. Az ország vadgazdálkodási szabályozásának 
alappillérét az Országos Vadgazdálkodási Adattár (OVA) által gyűjtött, tárolt és feldolgozott 
adatok adják. Az ágazat kiemelt feladatának tekinti az apróvad fajok számára kedvező 
élőhelyek kialakítását, fenntartását és fejlesztését célzó intézkedéseket, amelyek a 
biodiverzitás növekedésén keresztül a védett fajok állományaira is pozitív hatást gyakorolnak, 
összhangban az EU KAP reformjával. A vadgazdálkodási ágazat kiemelt feladata és célja a 
vadgazdálkodási kutatások, valamint a hagyományos vadászati módok népszerűsítése és 
támogatása. A kutatási eredmények révén tudományosan megalapozott szakmai döntések 
születhetnek az ágazat vonatkozásában. A hagyományos vadászati módok ápolása és 
népszerűsítése lehetővé teszi az ágazat számára, hogy a természet tiszteletén alapuló, önmaga 
elé etikai megfontolásból korlátokat állító vadászati tevékenység évszázados hagyományai 
értékei, magatartásformái ne vesszenek el, hiszen vadászati kulturális örökségünk napjainkban 
is kiemelkedő és megőrzendő értéket képvisel. 

 



Fenntartható fejlődés, „zöldebb Magyarország” 

A lakosság életminőségének javításához, az egészséges környezethez való alkotmányos jog 
érvényesítéséhez, a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez kulcsfontosságú feltételeket jelent 
a természeti erőforrások hosszútávon fenntartható használata, a környezet minőségének 
javítása, a természeti örökség megőrzése és a környezeti biztonság megerősítése, melyek a 
környezetvédelmi szakterület legfőbb cselekvési területeit képezik. Az FM a tervek szerint 
egyrészt folytatja a korábbi években megkezdett programok megvalósítását, biztosítja a hazai, 
EU-s és nemzetközi jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését, másrészt számos 
területen tervez előrelépést a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak elősegítése és 
megvalósítása érdekében. A fenntartható fejlődés megvalósításához alapvető fontosságú a 
szemléletformálás, amelyet már kisgyermekkorban meg kell kezdeni. Ezt a célt szolgálják a 
több éve folyó és 2018-ban is folytatódó programok, mint a Zöld Óvoda Program, Ökoiskola 
Program, erdei óvoda és erdei iskola programok, valamint ismeretterjesztő és 
szemléletformáló akciók és kampányok. A 2014–2019 közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Program első kétéves végrehajtásának beszámolója és a Fenntartható 
Fejlődés Keretstratégia legutóbbi két évének kormányzati beszámolója is aktuális feladat.  

2017-2018 folyamán zajlik Magyarország harmadik Környezeti Teljesítmény Vizsgálata, 
amely áttekinti a hazai környezetügy egészét; a folyamat eredményeképpen az OECD 
ajánlásokat fogalmaz meg, melyek révén tovább erősödhet a környezetpolitika megvalósítása. 

Az FM – a KSH mellett – meghatározó szerepet játszik az ENSZ 2030-ig szóló fenntartható 
fejlődési programjában (Agenda 2030) szereplő Fenntartható Fejlődési Céloki (SDG-k) 
környezeti vonatkozású mutatóinak gondozásában. 

A feladatok megvalósításához szükséges finanszírozási forrásokat elsősorban a 2014-2020-as 
időszak Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programja (KEHOP) biztosítja. Fontos 
feladatként jelentkezik ezzel kapcsolatosan a fejlesztések éves tervezése, a pályázati kiírások 
szakmai tartalmának meghatározása. 

 

A települési életminőség és a települési környezetminőség javítása 

A hulladékgazdálkodás megújult szabályozási és intézményrendszerével összhangban a tárca 
célja a hulladékképződés megelőzése, a hulladékhasznosítás növelése, a szennyező fizet elv és 
az életciklus-szemlélet érvényesítése. A környezetvédelmi szabályozó eszközök közül kiemelt 
terület a környezetvédelmi termékdíj szabályozásának továbbfejlesztése. Fontos célkitűzés, 
hogy a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékokkal foglalkozó 
hulladékgazdálkodási ipar átlátható, az állam és így a társadalom érdekeit lényegesen jobban 
szolgáló módon alakuljon át és fejlődjön tovább. A korszerű hulladékkezelési létesítmények 
kialakítását célzó EU-támogatások elősegítik, hogy a gyűjtő- és hasznosító rendszerek az 
ország egész területét lefedjék. Az FM további kiemelt feladata a levegőminőség javításával 
és a zajterhelés csökkentésével összefüggő intézkedések megvalósítása. A levegőminőség 
tekintetében kiemelt jelentőségű hazánk kisméretű részecsketerheltségének csökkentése, 
amelyet a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 
1330/2011. (X. 12.) Kormányhatározat végrehajtása biztosít. A közlekedés, az ipar és a 
lakosság által kibocsátott részecskeszennyezés csökkentésére szolgáló intézkedések célja az 
emberi egészség és az ökoszisztémák megóvása, a környezet védelme, a gazdaság működése 
és fejlődése, a társadalom anyagi-szellemi fejlődésének hosszú távú biztosítása mellett. Fő 
célkitűzés a környezeti levegő minőségének javítása, az emberi egészséget és a természeti 
környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzése. 

 

 



A természeti értékek megőrzése 

Az FM kiemelt feladata a védett természeti területek és értékek állapotának megőrzése és 
javítása, a Natura 2000 területek állapotának megőrzését szolgáló intézkedések megvalósítása. 
A természetes, természetközeli élőhelyek és az ökológiai kapcsolatok fenntartása, fejlesztése 
az ökoszisztéma szolgáltatások védelme és helyreállítása érdekében is kiemelt fontosságú, 
amely a védett természeti területeken túlmutatva, a nem védett természeti területeken is 
szükségessé teszi a biológiai sokféleség és a természeti értékek megőrzését és helyreállítását, 
helyzetük folyamatos nyomon követését. 

A nemzeti park igazgatóságok kiemelt szakmai feladata a védett és védelemre tervezett 
természeti területek védettségi szintjének helyreállítása, mely egyben törvényi kötelezettség 
végrehajtását is szolgálja. A védettségi szint helyreállítása keretében megvalósuló állami 
földvásárlások számos ún. „zsebszerződés”-gyanús földhasználati és birtoklási viszony 
felszámolásához járulnak hozzá, valamint elősegítik a helyben lakó gazdálkodók földhöz 
juttatását is, összhangban a Kormány programjával. 

Hazánk természeti értékeinek jelentős hányada kötődik közvetlenül mezőgazdasági művelés 
alatt álló területhez, illetve erdőhöz. Ezek fenntartásában kiemelt szerepe van a 
természetkímélő gazdálkodásnak. 2018. évben is kiemelt feladat a nemzeti park 
igazgatóságok természetvédelmi és térségfejlesztő szerepének erősítése, az értékőrzés 
elsődlegessége mellett a természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységük ellátása, a 
természeti értékek bemutatása, az ismeretterjesztés lehetőségeinek bővítése. Folytatódik a 
fajmegőrzési tervek és fajvédelmi beavatkozások végrehajtása, valamint az élőhely-
rekonstrukciók megvalósítása, melyek jelentős része uniós támogatások felhasználásával 
történik. A 2014-2020 pénzügyi időszak európai uniós forrásainak minél szélesebb körű 
felhasználása kiemelt cél. További szakmai feladat az élettelen természeti értékeink 
megőrzése és védelme. Mindezekkel összefüggésben folyamatosan működik a 
Természetvédelmi Információs Rendszer és annak alközpontjai.  

 

A fenntartható fogyasztás és termelés elősegítése 

A 2011–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 
megvalósításával az FM elősegíti az innovatív környezettechnológiák hazai elterjesztését, 
valamint a kapcsolódó fejlesztések és beruházások támogatását. A környezettechnológiai 
innovációk szélesebb körben való elterjedése a környezetvédelmi ipar bővülését hozhatja, és 
hozzájárulhat mind a foglalkoztatás és az ország versenyképességének növeléséhez, mind a 
társadalom jólétének biztosításához és a környezet védelméhez, ezért az FM kiemelt 
feladatként kezeli az ökoinnováció és a környezetvédelmi ipar támogatását és fejlesztését. A 
környezettechnológiai fejlesztésekben érintett vállalkozások támogatása és piacra jutásának 
segítése érdekében megkezdődött az önkéntességi alapokon nyugvó Környezettechnológiai 
Hitelesítési Rendszer (ETV) magyarországi bevezethetőségének és fogadókészségének 
vizsgálata; a rendszer egyebek mellett várhatóan segíteni fogja a hazai vállalkozások globális 
piacokon való megjelenését is. Az FM 2018. évben is folyamatosan biztosítja az EU öko-
címke és a nemzeti „környezetbarát termék” minősítő rendszerek, valamint az EU 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszereinek (EMAS) hatékony hazai működését. 
Folyamatos értékelési és döntéshozatali eljárást folytat a termékek és szolgáltatások 
környezetbarát és ökocímke minősítési eljárásaiban. Támogatja e rendszerek népszerűsítését 
és letisztult formában való szabványosítását, és kezdeményezi a minősített termékek és 
szervezetek szabályozási könnyítését más eljárásokban. A fenntartható fogyasztás és termelés 
megvalósításában is alapvető szerepet játszik a tájékoztatás és szemléletformálás. 

 

 



Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 

Az Országgyűlés döntése alapján az FM látja el a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (hungarikum törvény) által létrehozott 
Hungarikum Bizottság működtetésével kapcsolatos titkársági feladatokat. 

A hungarikum törvény alapvető célja, hogy széles társadalmi összefogás kialakításával 
azonosítsa, rendszerezze, közzétegye mind az országhatáron belül, mind a határon túl 
megtalálható nemzeti értékeinket. További feladat a számba vett nemzeti értékek és 
hungarikumok széles körű megismertetése, a nemzetkép építésének elősegítése, az értékek 
megőrzése és védelme. Mindez fontos részét képezi a társadalom nemzeti tudatának, 
öntudatának erősítésével kapcsolatos kormányzati politikának. 

A tárca támogatási pályázatok kiírásával, illetve egyedi támogatási döntésekkel segíti, 
bátorítja az értékek azonosítását, bemutatását, az értékek kiemelkedő voltának jobb 
megismerését segítő helyi kezdeményezéseket, tevékenységeket. 

A folyamatosan bővülő nemzeti értékek (hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek) 
megismerését a már kialakított és ismert arculati elemek felhasználásával, hazai és külföldi 
promóciós tevékenységekkel tervezi a tárca megerősíteni. A fiatal generáció érdeklődésének 
felkeltése érdekében a nekik szóló rendezvényeken, fesztiválokon jelenik meg a tárca. 
További kiemelt feladat, hogy újszerű pályázatokon keresztül kerüljenek bevonásra a fiatalok 
az értékgyűjtésbe, ezáltal népszerűsítve nemzeti értékeinket. Kiemelt cél a határon átnyúló 
együttműködések erősítése és a szomszédos országok magyarsága irányába új kapcsolódási 
pontok keresése.  

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018. évben 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 72 967,5 28 041,7 44 925,8 9 409 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 135 469,9 4 300,0 131 169,9 0 

Központi kezelésű előirányzatok 550,0 0,0 0,0 0 

FM fejezet összesen 208 987,4 32 341,7 176 095,7  

 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás ágazatonként  

 

Az FM összesen 9.409 fős létszámmal működő, szerteágazó intézményhálózattal rendelkezik, 
mely eredményesen támogatja a tárca által felügyelt ágazatokat.  

Az intézmények teljes támogatási előirányzata 44.925,8 millió forint, ezen felül további 
28.041,7 millió forint tervezett bevétellel, vagyis összesen 72.967,5 millió forint kiadással 
gazdálkodhatnak 2018. évben.  

Az FM által felügyelt intézményrendszerben a kormányzati szerkezetátalakítások az alábbi 
jelentősebb változásokat eredményezik: 

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 



Korm. határozat alapján 2017. január 1-jével megszűnt a Földmérési és Távérzékelési Intézet, 
a Mezőhegyesi Állami Ménes, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség és a Herman Ottó Intézet. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, 
valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet szerint a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal irányító szerve a Miniszterelnökség lett. 

 

Az FM intézményei címenként: 

 

1. cím Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 

 

Az FM igazgatása a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet alapján a Kormány agrárpolitikáért, élelmiszerlánc-felügyeletért, 
élelmiszeriparért, erdőgazdálkodásért, földügyért, halgazdálkodásért, ingatlan-
nyilvántartásért, környezetvédelemért, természetvédelemért, térképészetért, valamint 
vadgazdálkodásért felelős tagjának a munkaszervezete, a miniszter feladat- és hatáskörének 
ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el. 

A tájegységi fővadászi rendszer 2017. január 1-jétől az FM igazgatása szervezeti keretein 
belül kezdte meg működését. 

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat alapján az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
szervezetében működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság 2017. január 1-jétől 
beolvadt az FM szervezetébe. Ezzel összefüggésben az intézményüzemeltetési feladatok és a 
hozzá kapcsolódó források bázis jelleggel átadásra kerültek a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság részére.  

2017. január 1-jétől az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és 
terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i, 1143/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hazai megvalósítása kapcsán bővült az FM feladatköre: az Unió 
számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékére való újabb faj felvételének 
kérelmét, az ehhez szükséges kockázatelemzés elkészíttetését, a tagállami szintű idegenhonos 
inváziós fajok jegyzékének előkészítését, az inváziós fajok útvonalaira vonatkozó cselekvési 
tervekről szóló tájékoztatást, a korai észlelés bejelentését, a gyors kiirtásra vonatkozó 
intézkedések bejelentését, a gyors kiirtás kötelezettségétől való eltérésekkel kapcsolatos 
döntésekről történő értesítést, a széles körben elterjedt fajokkal kapcsolatos intézkedéseket, a 
sérült ökológiai rendszerek helyreállításának országos koordinációját, más tagországokkal 
való együttműködést, jelentéstételi és tájékoztatási feladatokat lát el. 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a Kormány több területre vonatkozóan is a 
földművelésügyi minisztert jelölte meg hatóságként (különösen állatvédelmi hatóság, 
környezetvédelmi, mezőgazdasági és ipari géntechnológiai hatóság, halgazdálkodási hatóság). 
Az új hatósági feladatokhoz a jövőben igazgatási szolgáltatási díjak is társulnak majd, 
amelyek mint közhatalmi bevételek jelennek meg az FM igazgatása költségvetésében. 
Ugyanakkor a működési bevételek az elmúlt évek teljesítési adatai alapján – az egyszeri 
bevételek figyelmen kívül hagyásával – csökkenő tendenciát mutatnak. A közhatalmi 
bevételek várható növekedése és a működési bevételek csökkenése nagyságrendileg azonos 
mértékű, így a költségvetési bevételek összege nem változik 2018. évre. 



 

millió forintban, egy tizedessel 

1. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2017. évi eredeti előirányzat 6 781,5 147,6 6 633,9 755 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)     

1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat 
végrehajtása kapcsán az OKTF-től átvett 
feladat 

1 329,2  1 329,2 154 

1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat 
végrehajtása kapcsán az üzemeltetési 
feladatok átadása a KEF-nek 

-169,3  -169,3 -5 

FM-ME között EMVA/ EMGA igazoló 
szervi átadás  

-217,4  -217,4 -5 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás)  

    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalék képzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -312,9  -312,9  

1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat 10. 
pontja szerinti 20% megtakarítás 

-173,4  -173,4  

Többlet (jogcímenként)     

Minimálbér és garantált bérminimum 2017. 
évi emelésének többlete 

4,8  4,8  

Tájegységi fővadász hálózat működtetése 129,1  129,1 57 

Inváziós hatósági feladatok 10,3  10,3 2 

Ágazati informatikai feladatok 54,0  54,0  

Forrás SQL support 13,4  13,4  

2017. évi létszámváltozások átvezetése    -12 

2018. évi javasolt előirányzat 7 449,3 147,6 7 301,7 946 

 

 



2. cím Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 

 

A NÉBIH a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. 
rendelet alapján a földművelésügyi miniszter irányítása alá tartozó központi hivatal, amely 
feladatát országos illetékességgel látja el. A NÉBIH a Kormány által a 1703/2013. (X .8.) 
határozatban elfogadott az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (továbbiakban: ÉLBS) 
megvalósítása érdekében a magyar élelmiszerellátást komplexen, a termőföldtől az asztalig 
felügyelő szerv, az élelmiszerláncot érintő valamennyi kockázatot felügyeli, értékeli és képes 
a gyors, egységes, hatékony fellépésre. 

A Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016 (VI. 13.) 
Korm. határozatával döntött az államigazgatási és kapcsolódó állami feladatok átalakításáról. 
A döntés értelmében a NÉBIH egyes hatósági feladataiban 2017. január 1-jétől a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok járnak el. Mindez azonban – összhangban az ÉLBS-sel – nem 
érinti a Hivatal erős ellenőrzési, intézkedési, szankcionálási jogköreit, társadalmi 
szemléletformáló feladatait. A NÉBIH kiemelt ellenőrzési, tájékoztatási, kockázatkezelési, 
adatelemzési tevékenysége mellett egyre fontosabb szerepet kap a felhalmozott és széleskörű 
szakmai információk alapján a NÉBIH tudáscentrum szerepe, a vállalkozók, a lakosság és a 
fogyasztók ismereteinek közérthető bővítése.  

A NÉBIH minden rendelkezésére álló eszközzel részt vesz a szürke és feketegazdaság elleni 
küzdelemben, a tisztességtelen forgalmazói magatartások elleni fellépésben. Országos 
illetékességgel kiemelt élelmiszerbiztonsági ellenőrzést végez, részt vesz az Elektronikus 
Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel (EKÁER) kapcsolatos ellenőrzésekben, illetve 
2016. évtől a faanyag kereskedelmi lánc felügyelete is a feladatába tartozik. Ezen ügyek 
felderítéséhez országos szintű kockázat- és adatelemzés, illetve láncszemlélet szükséges, 
ennek érdekében működteti és fejleszti az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert 
(FELIR) és a kapcsolódó szakrendszereket. A minőségvezérelt közétkeztetés program 
keretében folytatódik a főző és tálalókonyhák élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és 
élelmiszer-minőségi szempontok szerinti értékelése. A NÉBIH-hez kell bevallani és befizetni 
az élelmiszerlánc-felügyleti díjat, és a Hivatal gondoskodik annak megosztásáról, 
ellenőrzéséről, behajtásáról.  

A NÉBIH ellátja a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatokat is az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) hazai partnerintézményeként, emellett kijelölt nemzeti 
kapcsolattartó pont az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors 
vészjelző rendszerében (RASFF). 

A Hivatal bevételei a kormányhivatali átszervezés miatt kismértékben csökkennek, azonban 
ezt ellensúlyozza az élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevétel várható többlete. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

2. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2017. évi eredeti előirányzat 14 337,5 8 934,5 5 403,0 1179 

Változások jogcímenként:     



Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)     

1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat 
végrehajtása kapcsán az Pest Megyei 
Kormányhivatal részére átadott feladat 

-384,1 -130,8 -253,3 -53 

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás)  

    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalék képzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -376,9  -376,9  

Többlet (jogcímenként)     

Minimálbér és garantált bérminimum 2017. 
évi emelésének többlete 

45,3  45,3  

Bevételi többlet 1 365,5 1 365,5   

2018. évi javasolt előirányzat 14 987,3 10 169,2 4 818,1 1126 

 

4. cím Ménesgazdaságok 

 

A 2016. évben még a 4. cím intézményei között működő Mezőhegyesi Állami Ménes az 
egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok 
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján 2016. december 31-én jogutód 
nélkül megszűnt. Az intézmény közfeladatait a továbbiakban a Nemzeti Ménesbirtok és 
Tangazdaság Zrt. látja el, ezért a cím 2 intézményből áll: 

− Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad 
− Bábolna Nemzeti Ménesbirtok 

 

Az intézmények alapfeladatuk keretében ellátják: 

− a jelentős nemzeti kincset jelentő shagya arab, arab telivér, angol telivér, lipicai, 
továbbá gidrán ménes fenntartását, 

− az őshonos lófajták génmegőrzési célú tenyésztését azért, hogy a fajták megfeleljenek a 
rájuk jellemző tradicionális jellegnek és használatnak, így biztosítva a hazai állomány 
fajtára jellemző értékmérő tulajdonságainak megőrzését, 

− egyes lófajták sportcélú tenyésztését, hogy a fajták megfeleljenek a modern kori ló- és 
lovassport támasztotta nemzetközi igényeknek; 

− a fajták fenntartásához szükséges mén-előállítási és ménnevelési feladatokat, a hazai 
populáció fenntartása és nemesítése érdekében; 

− termékenyítő állomások működtetését; 
− a fajták teljesítményvizsgálatához szükséges, mén- és kancavizsgák megszervezését, 

lebonyolítását; 
− a magyar lótenyésztés idegenforgalmi célú bemutatását, 
− az állomány fenntartásához szükséges takarmány előállítását, 



− a tenyésztési cél eléréséhez, illetve a génfenntartáshoz szükséges nagy genetikai értékű 
mén és kanca egyedek beszerzését, 

− fajták hazai nemesítése érdekében szükséges tenyészállat és szaporítóanyag exportot és 
importot, 

− a tenyésztés eredményének hazai és nemzetközi összehasonlító versenyeken történő 
vizsgálatát, 

− lótenyésztési és lovas szakember képzés terén szükséges gyakorlati feladatokat; 
− a nemzetközi és hazai versenyek szervezését, lebonyolítását, 
− a lovassport, lovasélet hagyományait ápoló múzeum és kiállítások fenntartását, 
− a fajtához kapcsolódó lovas hagyományok ápolását, népszerűsítését.  
 

A bevétel változása egyrészt a megszűnt Mezőhegyesi Állami Ménes bevételének 
kivezetésével, másrészt a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság új lovas központjának és lovas 
pályájának hasznosításával kapcsolatban, továbbá a Bábolna Nemzeti Ménesbirtoknál 
megvalósítandó tervszerű, a költségvetési éveken átnyúló tenyészállat nevelési és értékesítési 
programhoz kapcsolódóan várhatóan realizálódó többletbevétellel indokolható. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

4. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2017. évi eredeti előirányzat 4 706,9 3 743,4 963,5 228 

Változások jogcímenként:        

Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)        

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás)  

    

Támogatás átcsoportosítás (20/8/1 Állami 
ménesbirtokok szakmai feladatainak 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra) 

-225,0  -225,0 74 

Egyéb változások –(egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

    

Szociális hozzájárulás adó megtakarítás -37,9  -37,9  

Létszámváltozás – Bábolna Nemzeti 
Ménesbirtok létszámemelése 

   17 

Többlet (jogcímenként)     

Szilvásváradi Lovas Központ működtetése 100,0  100,0 8 

parádi Cifra Istálló működtetése 10,0  10,0  

Minimálbér és garantált bérminimum 2017. 
évi emelésének többlete 

19,4  19,4  

Bevételrendezés – Mezőhegyesi Állami -309,7 -309,7   



Ménes megszűnése miatti bevételcsökkentés 

Bevételrendezés – többletbevétel 47,7 47,7   

2018. évi javasolt előirányzat 4 311,4 3 481,4 830,0 179 

 

6. cím Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 

 

Az FM fenntartása alá a 2016/2017-es iskolai tanévben összesen 48 agrár szakképző iskola 
tartozik, melyek 63 feladatellátási helyen végeznek képzést. A szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény 4/A. § (2) bekezdése alapján az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz 
tartozó szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés kizárólag az 
agrárpolitikáért, az élelmiszerlánc-felügyeletért, az élelmiszeriparért, az erdőgazdálkodásért, a 
földügyért, a halgazdálkodásért, az ingatlan-nyilvántartásért, a környezetvédelemért, a 
természetvédelemért, a térképészetért vagy a vadgazdálkodásért felelős miniszter által 
alapított és fenntartott szakképző iskolában folyhat.  

Az FM a teljes országot lefedő iskolahálózattal rendelkezik, ahol több mint 22.000 diák tanul. 
A Kormány az 1248/2015. (IV. 23.) határozatában elfogadta a Tessedik Sámuel 
Agrárszakképzési Koncepciót, amely az agrár- és élelmiszeripar területén a fejlődés 
lehetőségeit foglalja össze, és az átalakítás irányait is megszabja. 

A szakképző iskolákban koordináltan, egységes elvek alapján folyik a képzés, amely igazodik 
a munkaerőpiaci igényekhez. A duális képzési rendszerben megvalósuló gyakorlatorientált 
képzések a vidék jövője szempontjából kiemelt fontosságúak. Az egységes és országos 
szinten koordinált ágazati szakképzés ugyanis kiszolgálja a gazdálkodók, mezőgazdasági 
vállalkozók igényeit, alapját adja a szakmai műveltség terjesztésének, a közép- és 
felsőoktatásnak, a tudományos kutatásnak is. A vidéki lakosság művelődésének, a 
polgárosodás megvalósításának alapfeltétele a fiatalok felkészítése a vidéki, a mezőgazdasági 
tevékenység végzésére. A Kormány nemzeti programjában a vidékfejlesztés, az 
élelmiszergazdaság fejlesztése, valamint az ennek érdekében megvalósítandó oktatás, képzés 
fejlesztése továbbra is elengedhetetlen feladat.  

A szakképző iskoláknál elsősorban a felnőttképzési feladatokhoz kapcsolódóan, illetve a 
tanulószerződésekből befolyó bevétek szerkezeti változása várható a 2018. évben. 
Összességében 641,5 millió forint bevétel növekedés várható. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

6. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2017. évi eredeti előirányzat 23 919,2 4 698,3 19 220,9 4 490 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

    

Fejezeti kezelésű előirányzatról     



átvett feladat (tételes felsorolás)  

Egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stabilitási tartalékképzés, 
egyensúlyjavító csökkentés stb.) 

    

Szociális hozzájárulási adó 
megtakarítás 

-971,3  -971,3  

Többlet (jogcímenként)     

Pedagógus életpálya ütemezett 
bevezetés miatti többlet 

252,2  252,2  

Pedagógus életpálya - minősítés 
miatti többlet 

161,1  161,1  

Nevelő-oktató munkát közvetlenül 
segítők 10%-os béremelése 

36,5  36,5  

Többlettámogatás a zavartalan 
intézményi működés biztosításának 
céljából 

240,0  240,0  

Technikai dolgozók béren kívüli 
többletjuttatása 

162,1  162,1  

Belső ellenőrzési kapacitás 
megerősítése 

20,0  20,0  

7 évvel az öregségi nyugdíj előtt 
állók kötelező előresorolásából 
adódó többlet 

131,9  131,9  

Minimálbér és garantált 
bérminimum 2017. évi emelésének 
többlete 

537,7  537,7  

Bevételrendezés 641,5 641,5   

2017. évi létszámváltozások 
érvényesítése 

   -16 

2018. évi javasolt előirányzat 25 130,9 5 339,8 19 791,1 4 474 

 

7. cím Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 

 

Az intézmény egyedülálló, országos feladatot tölt be 2018. évben is a hungarikumok 
bemutatásában, a hagyományok ápolásában, az ország agráremlékeinek megőrzésében. 

A közművelődésben betöltött szerepe túlmutat az ágazat érdekein, a nemzeti múlt, a vidék és 
a mezőgazdaság történelmének bemutatása mellett a tudományos kutatás, az információs 
rendszer szélesítésének elengedhetetlen intézményét alkotja. Nemzetközi kapcsolataival, a 
külföldi tudományos lapok, kiadványok terjesztésével a termelés fejlesztésének fontos bázisa. 



A tápiószelei Blaskovich Múzeum fenntartói jogának átvételét követően, a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár filiáléjaként működik tovább. 

Az előző évek teljesítése alapján 30,0 millió forint működési bevételi többlet épült be az 
intézmény 2018. évi költségvetésébe. 

millió forintban, egy tizedessel 

7. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2017. évi eredeti előirányzat 560,9 106,0 454,9 146 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)     

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás)  

    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -23,0  -23,0  

Többlet (jogcímenként)     

Minimálbér és garantált bérminimum 2017. 
évi emelésének többlete 

20,5  20,5  

Blaskovich Múzeum fenntartói jogának 
átvétele miatti többlet 

7,9  7,9  

Kulturális illetménypótlék miatti többlet 39,8  39,8  

Bevételrendezés 30,0 30,0   

2018. évi javasolt előirányzat 636,1 136,0 500,1 146 

 

8. cím Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) 

 

A vidékfejlesztési miniszter által irányított integrált agrárkutató hálózat kialakításáról szóló 
1467/2013. (VII. 24.) Korm. határozat értelmében a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ (NAIK) megalakításával 2014. január 1-jével új alapokra helyeződött a tárca 
közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó kutatóintézeti rendszer működtetése. Az 
átalakítás célja a kutatások széttagoltságát, elaprózottságát és párhuzamosságát feloldó 
integrált szervezeti keretek kialakítása volt. 2014. január 1-jével 6 (Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet, Erdészeti Tudományos Intézet, Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet, Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Mezőgazdasági 
Biotechnológiai Kutatóközpont, Mezőgazdasági Gépesítési Intézet) költségvetési intézmény 
összevonása valósult meg.  



Ezen túlmenően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től 9 társasági formában működő (4 
gyümölcstermesztési kutatóintézet, gabonakutató, fűszerpaprika és zöldségtermesztési 
kutatóintézetek, tejgazdasági kísérleti intézet, valamint a húsipari kutatóintézet) 
kutatóintézetből 5 társaság az integrált költségvetési intézmény szervezeti egységévé alakult 
át. A felsőoktatásnak 2008. évben átadott badacsonyi és kecskeméti szőlészeti és borászati 
kutatóintézetek 2014. évben már az intézethálózat részeként látták el feladataikat.  

A költségvetési támogatás felhasználása az integrált szervezetben az eddigiektől eltérően, 
feladatalapú gazdálkodás keretében valósul meg már 2014. évtől, ami pontos visszajelzést ad 
a kijelölt szakmai célok és az elérésükhöz igénybe vett ráfordítások kapcsolatáról. Mindez a 
jövőbeni eredménycentrikus, hatékony és átlátható működést segíti elő. A gazdálkodókkal 
való partneri együttműködés fejlesztése mellett 2018. évben továbbra is kiemelt feladat a 
kutatói állomány pótlásának és újjáépítésének továbbvitele, mivel a hosszú távú stabilitásnak 
és eredményességnek alapja a felkészült, motivált, az új kihívásokra nyitott, túlnyomórészt 
fiatal utánpótlás megléte. 

Az integrált intézmények az agrárpolitikai célkitűzések mentén többek között ellátják az 
állattenyésztési és takarmányozási kutatás-fejlesztési, az erdőgazdálkodás fejlesztésére 
irányuló komplex kutatásokat, továbbá a fenntartható halászat és haltenyésztés fejlődésére, a 
vízerőforrás-gazdálkodási és akvakultúra rendszerek fejlesztésére irányuló, az élelmiszer-
tudományi, növénynemesítési, növénytermesztési, állattenyésztési és biotechnológiai 
kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket, valamint a mezőgazdaság gépesítésének fejlesztéseit, 
kutatómunkáit. Az intézetek aktív szerepet töltenek be a szőlészet-borászat és a 
gyümölcságazat működtetését, korszerűsítését segítő feladatok ellátásában is. A NAIK 
egyúttal több területen meghatározó szereplője a hazai génmegőrzésnek is. A 
kutatóintézeteknek a szaktanácsadási tevékenységekben való egyre aktívabb közreműködése a 
gazdálkodók ismereteinek bővülését segíti elő. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

8. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2017. évi eredeti előirányzat 4 922,0 1 800,4 3 121,6 767 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

    

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat (tételes felsorolás)  

    

Egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stabilitási tartalékképzés, 
egyensúlyjavító csökkentés stb.) 

    

Szociális hozzájárulási adó 
megtakarítás 

-152,1  -152,1  

Többlet (jogcímenként)     



Minimálbér és garantált bérminimum 
2017. évi emelésének többlete 

85,0  85,0  

Bevételrendezés 5,5 5,5   

2017. évi javasolt előirányzat 4 860,4 1 805,9 3 054,5 767 

 

10. cím Génmegőrzési intézmények 

 

A címhez tartozó két intézmény a Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK), valamint a 
Növényi Diverzitás Központ (NÖDIK). A NÖDIK és a HáGK önálló intézményként való 
2010. évi újbóli létrehozása az első lépése volt a hazai genetikai erőforrásokért felelős 
intézményrendszer kialakításának. Mindkét intézmény központi szerepet tölt be a 
génmegőrzési tevékenység szakmai koordinálásában.  

 

1. NÖDIK 

Magyarország legnagyobb mezőgazdasági génbanki gyűjteménye található a NÖDIK-ben, 
melyet több mint ötven éve alapítottak. A nemzetközi szinten is elismert szakmai munkát 
végző intézmény mintegy 110.000 tétel szántóföldi és zöldségnövény genetikai erőforrás 
megőrzését biztosítja és ezzel a világ 13. legjelentősebb génbankjaként tartják számon. Az 
intézmény feladata az országos szántóföldi és zöldségnövény génbankgyűjtemények 
fejlesztése, emellett az intézmény új feladata a növényi génmegőrzési tevékenységek 
szakmai koordinációja, illetve egy új növényi génbankhálózat kialakítása. 

Az önálló intézmény fontos feladata ugyanakkor a régi tájfajták köztermesztésben való 
újbóli elterjesztése. Mivel ezek nem nagyüzemi, hanem kisüzemi, illetve családi 
vállalkozások számára jelentenek ideális választékot, több kézimunkával, de lényegesen 
kevesebb vegyszerhasználattal termelhető fajták, termelésbe vonásuk többek között elősegíti 
a minőségi élelmiszerellátást, a biogazdálkodást és munkahelyeket teremt, csökkentheti 
falvainkban a munkanélküliséget. Mindemellett a hazai kultúrflóra takarmányozásra 
alkalmas növényi genetikai erőforrásait felhasználva hozzájárul a hazai GMO mentes 
takarmányozás alapjainak megteremtéséhez, a HáGK-val együttműködésben. 

A bevételek kismértékű növekedése a pályázatos bevételek hosszabb távú bővülésének 
köszönhető. 

 

2. HáGK 
 
A háromszintű (génvédelem, génmegőrzés, génmentés) haszonállat-génmegőrzési rendszer 
biztonságos és gazdaságilag is hatékony működtetéséhez – a hatósági, nyilvántartási 
feladatokon túl – szükséges a szakmai koordináció, amely költségvetési keretek közt 
működő, FM háttérintézmény létrehozásával volt megvalósítható. Az említetteken túl, 
önálló költségvetési szervként szerepe van az egyes alrendszerek (génbankok, tenyészetek, 
termelő állományok) létrehozásában, működtetésében, a régi magyar haszonállatfajtákkal 
kapcsolatos oktatási, kutatási és bemutatási feladatok ellátásában, termelési célú 
mintaintegrációk, helyi, kistérségi vagy nagyobb régióra kiterjedő haszonállat-
génmegőrzési programok szervezésében, továbbá hazai és nemzetközi kapcsolatok 
kialakításában és ápolásában. 



A HáGK kutatási és tenyésztési feladatai mellett egyes régi magyar fajták megőrzésének 
központi intézménye, a kezdetektől mind a mai napig. Tevékenységéhez tartozik a kárpát-
medencei haszonállat-tájfajták génmentési programjának szervezése és nukleusz 
állományaik kialakítása (Géngyűrű program), regionális génmegőrzési központ kialakítása 
(Kecskemét), a haszonállatok és a mézelő méh GMO-mentes takarmányozási feltételeinek 
kutatása, fejlesztése és gyakorlati alkalmazása, hazai kultúrnövény-fajták és takarmány-
alapanyagok felhasználásával, a NöDiK-kel együttműködésben. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

10. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2017. évi eredeti előirányzat 857,6 177,0 680,6 150 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)     

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás)  

    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -21,3  -21,3  

Többlet (jogcímenként)      

Egyes agrártámogatások kiesése miatti 
kompenzáció 

192,3  192,3  

Minimálbér és garantált bérminimum 2017. 
évi emelésének többlete 

18,4  18,4  

Bevételrendezés 8,3 8,3   

2018. évi javasolt előirányzat 1 055,3 185,3 870,0 150 

 

12. cím Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 

 

Az OMSZ az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) 
Kormányrendelet 2. és 3. §-aiban rögzített feladatok és hatáskör alapján végzi munkáját. 
Ennek keretében földfelszíni, magas légköri és távérzékelési meteorológiai mérő-, észlelő-, 
távközlési és adatfeldolgozó rendszert üzemeltet, tart fenn és fejleszt, a mért adatokat 
adatbázisában tárolja, archiválja. 



A saját meteorológiai alapadataiból és nemzetközi megállapodások alapján átvett adatokból, 
számításokból – ideértve a klimatológiai tevékenységet is – további számításokat, 
elemzéseket és előrejelzéseket készít. 

A Kárpát-medence területére nagy tér- és időbeli felbontással modell előrejelzéseket készít, 
elsősorban a meteorológiai veszélyjelzési feladatok ellátása érdekében, és az ehhez 
kapcsolódó időjárás-előrejelző modelleket, valamint a szükséges informatikai infrastruktúrát 
fejleszti és működteti. 

Rendszeres tájékoztatást nyújt interneten keresztül a legfontosabb meteorológiai adatokról, 
rövid-, közép- és hosszú távú előrejelzésekről. Időjárási veszélyhelyzetekkel összefüggésben 
az élet-, egészség-, vagyon-, katasztrófavédelmi és egyéb kárelhárítást érintő kérdésekben 
azonnal tájékoztatja a lakosságot, illetve az ilyen irányú intézkedésekre feljogosított 
szerveket. Üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásnál hatósági 
feladatokat gyakorol.  

Az OMSZ a fentieken túl ellátja az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 
minőségirányítási és adatközponti feladatait. Nemzetközi szerződésekből eredő jelentési 
kötelezettségének teljesítése érdekében előkészíti a környezeti levegő minőségének állapotára 
vonatkozó adatokat, légszennyező anyagokra vonatkozóan emissziós leltárt készít és vezet. 
Az ország területére repülésmeteorológiai kiszolgálást nyújt és együttműködés keretében 
meteorológiai szolgáltatást biztosít a Magyar Honvédségnek. Nemzetközi megállapodások 
alapján a mért és észlelt adatokat a meteorológiai szervezeteknek átadja és tőlük átveszi. 

Az OMSZ a korábbi időszak ténylegesen teljesített bevételei és meglévő szerződésállománya 
alapján kismértékben növekvő összegű működési bevételre számít 2018. évben. 

millió forintban, egy tizedessel 

12. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2017. évi eredeti előirányzat 1 617,1 1 115,0 502,1 195 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)     

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás)  

    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -49,7  -49,7  

Többlet (jogcímenként)     

Minimálbér és garantált bérminimum 2017. 
évi emelésének többlete 

9,9  9,9  

Bevételrendezés 127,7 127,7   

2018. évi javasolt előirányzat 1705,0 1 242,7 462,3 195 



14. cím Nemzeti park igazgatóságok 

 

A címhez tíz nemzeti park igazgatóság (NPI) tartozik: 

− Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság  
− Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
− Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
− Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  
− Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság  
− Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  
− Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság  
− Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
− Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság  
− Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság  
 

Az NPI-k a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján állami 
alaptevékenységük keretében: 

− ellátják a védett és fokozottan védett, élő és élettelen természeti értékek, természeti 
területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény 
hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos 
feladatokat; 

− a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú 
vagyontárgyak tekintetében; 

− a természetvédelemért felelős miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel 
kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat; 

− a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat; 
− az élőhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint 
− a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos 

feladatokat; 
− vezetik a működési területükön lévő védett természeti területek és természeti értékek, 

valamint az egyedi tájértékek nyilvántartását, gondoskodnak a természetvédelmi célú 
nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve 
működtetik a feladatkörükkel összefüggő területi monitoring és információs rendszert, 
együttműködnek más információs és ellenőrző rendszerekkel; 

− közreműködnek az erdővagyon-védelmi tevékenységben; 
− közreműködnek a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes 

növény- és állatvilág (vadászható vadfajok, fogható halfajok, fajták és ezek 
génkészletei) védelmében; 

− kiemelt feladatukként közreműködnek az őshonos és régen honosult állatfajták, illetve 
veszélyeztetett állatfajták és ezek génkészleteinek védelmében, jelentős szerepet 
vállalnak az őshonos és régen honosult mezőgazdasági állatfajok és -fajták és a hazai 
ebfajták megőrzésében; 

− véleményezik a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és 
programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket; 

− együttműködnek az örökségvédelmi szakigazgatási szervekkel, azok külön 
jogszabályban meghatározott örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában; 

− kapcsolatot tartanak természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és 
természetes személyekkel; 



− segítséget nyújtanak a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi 
önkormányzatoknak; 

− kapcsolatot tartanak a vízügyi igazgatási és hatósági szervekkel, a jogszabályokban 
meghatározott vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén. 

 

Az alapfeladataik ellátása érdekében az NPI-k, mint a védett természeti területek 
természetvédelmi kezeléséért kijelölt felelős szervek, működtetik a természetvédelmi 
őrszolgálatot, mely területi jelenléttel biztosítja a természeti érdekek sérülésének 
megakadályozását. Az NPI-k a természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a 
természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkeznek.  

Fentieken túl az NPI-k a természetvédelmi célok és eredmények bemutatása érdekében egyre 
hangsúlyosabb feladatokat látnak el a természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási 
célú, valamint ökoturisztikai létesítmények fenntartásával és működtetésével. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság megbízási szerződés alapján ellátja továbbá a 
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. felett a tulajdonosi 
joggyakorlásból eredő feladatokat. 

Az NPI-k működése a legtöbb esetben a gazdaságilag elmaradott vidéki térségekre 
koncentrál, ezeken a területeken esetenként egyedüli munkaadók. Mérhető gazdasági 
hozadéka és népességmegtartó ereje van az általuk elnyert forrásokból történő fejlesztéseknek 
és az évek óta jól működő közmunkaprogramnak. 

A földművelésügyi miniszter irányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek 
egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási pályázatokon való részvételének korlátozásából eredő 
forrásvesztésének kompenzációjáról” szóló 1196/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a nemzeti 
park igazgatósági intézményrendszer működtetésében az európai uniós források helyett a 
központi költségvetés forrásaira helyezi a hangsúlyt. 

A 2018. évre jelzett elenyésző mértékű bevételi változás egyrészt az eredeti előirányzatként 
megtervezhető agrártámogatások összegének kismértékű pontosításához (csökkenése), 
másrészt egyes szolgáltatások nyújtásából (ökoturisztikai látogatóhelyek bevételei) és 
készletértékesítésből (fa árának emelkedése és megnövelt fakitermelés) származó működési 
bevételek szintén kismértékű növekedéséhez kapcsolódik. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

14. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2017. évi eredeti előirányzat 8 159,9 5 291,4 2 868,5 1 035 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

    

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás)  

    

Keve András Madártani és 3,0  3,0  



Természetvédelmi Szakkönyvtár 
működtetése 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -226,4  -226,4  

Többlet (jogcímenként)     

Egyes agrártámogatások kiesése miatti 
kompenzáció 

1 283,4  1 283,4  

Inváziós hatóság felállításához kapcsolódó 
többlet 

45,7  45,7 10 

Minimálbér és garantált bérminimum 2017. 
évi emelésének többlete 

57,8  57,8  

Bevételrendezés -14,3 -14,3   

2018. évi javasolt előirányzat 9 309,1 5 277,1 4 032,0 1 045 

 

17. Cím Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) 

 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény alapján a Nemzeti Földalap az 
állam tulajdonában lévő termőföldek, mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi 
földek, valamint a mező-, erdőgazdasági tevékenységet szolgáló vagy ahhoz szükséges 
művelés alól kivett földek összessége. A Nemzeti Földalap felett a magyar állam nevében a 
tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter az NFA révén 
gyakorolja. 

 

A Nemzeti Földalap rendeltetése különösen: 

− működőképes családi gazdaságok kialakításának elősegítése, a szakirányú végzettséggel 
rendelkező agrárvállalkozók földhöz jutásának támogatása; 

− a földpiac élénkítése és szabályozása; 
− a termőföld magánosítása során létrejött, a hatékony mezőgazdasági hasznosításra 

alkalmatlan birtokszerkezet vidékfejlesztési célokkal összehangolt javításának 
támogatása, a versenyképes birtokméretek kialakításának elősegítése; 

− birtokrendezés, birtok-összevonási célú földcseréhez szükséges termőföld biztosítása; 
− különleges termesztési célok megvalósításához tartalék terület biztosítása; 
− az erdővagyonnal való tartamos (fenntartható) gazdálkodás feltételeinek segítése; 
− szociálisan hátrányos helyzetűek megélhetésének elősegítése érdekében szervezett 

mezőgazdasági munkavégzést szolgáló szociális földalap biztosítása; 
− az oktatás és a tudományos kutatás céljainak, a mezőgazdasági, genetikai háttér 

fenntartásának, megőrzésének szolgálata. 
 

Az NFA a nemzeti földvagyonnal való gazdálkodását mindenekelőtt nyilvános pályázat útján 
történő haszonbérletbe, vagyonkezelésbe adással, földcserével, elővásárlási jog gyakorlásával 



és földvásárlással, nyilvános pályázat vagy árverés útján történő eladással, a legnagyobb 
nyilvánossággal és átláthatósággal végzi. Az NFA a földvagyonról és annak hasznosításáról 
naprakész nyilvántartást vezet. Az NFA rábízott vagyonát külön vagyonfejezet (XLIV. A 
Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet) tartalmazza, így az FM 
fejezetben csak az intézmény fenntartásával kapcsolatos kiadások jelennek meg. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

17. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2017. évi eredeti előirányzat 2 449,8 0,0 2 449,8  

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)     

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás)  

    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalék képzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -82,6  -82,6  

Többlet (jogcímenként)     

2018. évi javasolt előirányzat 2 367,2 0,0 2 367,2 250 

 

19. Cím Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) 

 

Az AKI az FM klasszikus háttérintézményeként elsősorban adatgyűjtési, statisztikai és 
elemzési, valamint ökonómiai kutatási feladatokat lát el az agrárgazdaság területén. 

 

Az AKI feladatai között meghatározó szerepet játszik a Tesztüzemi Rendszer finanszírozása. 
A Rendszer (angolul Farm Accountancy Data Network, FADN) az európai gazdák 
jövedelmének becslésére 1967-ben létrehozott üzemgazdasági információs rendszer, amely 
2%-os reprezentatív mintaadataival becsüli meg az alapsokaság jövedelmi és pénzügyi 
mutatóit. A FADN minden EU tagország számára kötelező, magyarországi alrendszerét, a 
Tesztüzemi Rendszert – az FM delegálásából – az AKI működteti. 

 

A FADN adatokat nemcsak a KAP kialakításához és hatásvizsgálatához használják, hanem 
fontos információforrást jelent a hazai agrárpolitikai döntéshozók számára is. Az AKI 
nemcsak a tesztüzemi adatfeldolgozást végzi el, hanem számos hazai és nemzetközi 
projekthez kapcsolódó mikroökonómiai kutatást végez, melyek a tesztüzemi adatokra 
épülnek. 



Az AKI működteti az EU tagországok számára ugyancsak kötelezően előírt adatszolgáltatást, 
a Piaci Árinformációs Rendszert (PÁIR), továbbá működteti a 2014. évben kiépített és 
elindított Sertésinformációs Rendszert is, amely a sertéstenyésztés fellendítését hivatott 
szolgálni az ágazat számára legfontosabb információkkal. 

Az Intézet működteti az Agrárstatisztikai Információs Rendszert (ASIR) is, amely statisztikai 
adatgyűjtési feladatokat lát el az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében. Ez az 
adatgyűjtés részben EU-s előírások alapján kötelezően végrehajtandó, részben az állami 
intézményrendszeri és a szakmai, kutatói igények kielégítését szolgálja. 

Az AKI-nál a 2018. évben működési bevétel növekedés várható, a piaci szereplőkkel kötött 
hosszú távú szolgáltatási szerződéseik következtében. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

19. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2017. évi eredeti előirányzat 1 054,5 126,7 927,8 131 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

    

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás)  

    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -29,0  -29,0  

Többlet (jogcímenként)     

Bevételrendezés 130,0 130,0   

2018. évi javasolt előirányzat 1 155,5 256,7 898,8 131 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

 

A 2018. évben összesen 131.169,9 millió forint támogatás áll rendelkezésre a fejezeti 
kezelésű előirányzatokon.  

A fejezeti kezelésű előirányzatok közül legjelentősebb támogatásnövekedés a 
„Természetvédelmi pályázatok támogatása”, a „Nemzeti agrártámogatások”, valamint az új 
előirányzatként megjelenő „Környezetvédelmi pályázatok támogatása” előirányzatokon 
található. 

Az EMGA finanszírozási rendszerébe tartozó, mezőgazdasági piacok támogatását célzó 
támogatások továbbra is a tárca költségvetésében maradnak. Így a belpiaci támogatások egy 



részéhez (Igyál tejet program, Iskolagyümölcs program, Méhészeti Nemzeti Program) 
kötelezően kapcsolódó nemzeti kiegészítő támogatáshoz szükséges források is a tárca 
költségvetésében jelennek meg. 

A 2018. évi költségvetésben négy új előirányzat jelenik meg a fejezeti kezelésű előirányzatok 
között, a 20/2/1 jogcímen az „Szigetközi ökológiai monitoring feladatok”, a 20/2/2 jogcímen 
a „Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak 
támogatása”, a 20/2/3 jogcímen a „Környezetvédelmi pályázatok támogatása”, valamint a 
20/2/23 jogcímen a „Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos 
feladatok támogatása”. 

 

20/2 Környezetvédelmi célelőirányzatok alcím 

 

Az alcím a környezetvédelmi ágazathoz kapcsolódó előirányzatokat tartalmazza, amelyek 
közül kiemelkedik a hulladékgazdálkodás feladatainak támogatására szolgáló előirányzat, 
valamint a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében, 
törvényben előírt földvásárlások és kisajátítások fedezetéül szolgáló természetvédelmi 
kártalanítás előirányzata. A törvényi előirányzatok elnevezései egyértelműen utalnak a 
felhasználási célokra. Az előirányzatok felhasználásának, a felhasználás ellenőrzésének 
szabályait tárcarendeletek, miniszteri utasítások tartalmazzák. 

 

20/2/1 Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása 

Új előirányzat a 2018. évi költségvetésben. Magyarország és Szlovákia közös monitoringot és 
adatcserét működtet a hatásterületen, a Szigetközben és a Csallóközben, a két ország között 
1995. április 19-én létrejött megállapodásban rögzített vízmegosztás ellenőrzésére és a 
környezeti hatások megfigyelésére. 

A közös monitoring fő célja, hogy kölcsönösen rögzítse és értékelje a hatásterület környezeti 
állapotában bekövetkező változásokat. A szigetközi monitoring keretén belül történő 
adatcsere célja pedig az, hogy a két fél kölcsönösen tájékoztassa egymást a mérési 
eredményekről, a monitorozásba bevont paraméterek alakulásán keresztül a környezeti állapot 
alakulásáról. 

A tárca biztosítja a magyar oldalon lévő hatásterület környezeti monitoringjának 
működtetését, az adatcserét és a monitoring felelősök éves találkozóján a két ország közti 
párbeszédet.  

A szlovák-magyar megállapodás, illetve a kapcsolódó szabályzat szerinti feladatok az 
alábbiak: 
− hidrogeológia 
− a Szigetköz felszínborítási viszonyainak monitoringja 
− talajnedvesség-mérések és a gyomok monitoringja 
− az erdők monitoringja 
− botanikai monitoring 
− hidrobotanikai monitoring 
− hidrobiológiai monitoring 
− zoológiai monitoring 
− koordináció és szintézis. 
 
 



A 20/2/1 Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

Az előirányzat létrehozásához biztosított többlet 55,0 0,0 55,0 

2018. évi javasolt előirányzat 55,0 0,0 55,0 

 
20/2/2 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak 
támogatása 

Új előirányzat a 2018. évi költségvetésben. A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző 
Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) közhasznú feladatokat lát el a Világörökség 
részét képező Hortobágyon, jelenleg közel 8 000 hektár földterület természetvédelmi 
kezelésének felelőse. A Nonprofit Kft. őshonos háziállat fajok és fajták állományával látja el 
az általa hasznosított területek természetvédelmi célú kezelését. Hazánkban a Nonprofit Kft. 
az egyik legnagyobb ökológiai gazdálkodást folytató szervezet. Fenntartja továbbá az 1671. 
óta létező Mátai Ménest, a legnagyobb nóniusz ló törzsállománnyal.  

Kiemelt feladatai: 

− A kincstári tulajdonú védett természeti értékek és műemlékek megőrzése, szükség 
szerint helyreállítása, fenntartása, fejlődésük biztosítása. 

− A tájra jellemző természeti rendszerek megóvása, a tájképi elemek fennmaradásának 
biztosítása. 

− Kipusztulás által veszélyeztetett, védett őshonos háziállatok génbankjának in situ 
megőrzése. 

− A kulturális örökség, a pásztorhagyományok óvása, feltárása, megőrzése. 
− Természetvédelemmel harmonizáló gazdálkodási módok kialakítása, népszerűsítése. 
 

20/2/2 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    



Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

Az előirányzat létrehozásához biztosított többlet 455,3 0,0 455,3 

2018. évi javasolt előirányzat 455,3 0,0 455,3 

 
20/2/3 Környezetvédelmi pályázatok támogatása 

Új előirányzat a 2018. évi költségvetésben. Az előirányzat szakmai célja a nemzetközi 
nyertes, környezetvédelmet megcélzó pályázatok támogatása, azon belül is kiemelten az 
önrész és a társfinanszírozás biztosítása; az árfolyamkockázatok kezelése; a pályázat lezárása 
utáni időszakra előírt feladatok ellátása, valamint a pótlólagosan felmerült költségekhez 
történő hozzájárulás nyújtása.  

Az előirányzat létrehozásának előzménye a LIFE integrált és hagyományos projektek 
megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 
10.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1072/2017. (II. 10.) Kormány határozat), melynek 
értelmében a 2017. évi pályázati időszaktól kezdődően lehetőség nyílik állami hozzájárulás 
igénylésére az Európai Bizottság által kiírt LIFE pályázatok önerejéhez. A Kormányhatározat 
tárgyát olyan kiemelkedő jelentőségű természetvédelmi, környezetvédelmi és klímavédelmi 
fejlesztések képezik, amelyek nagyrészt európai uniós, kisebb részében pedig hazai források 
felhasználásával valósulhatnak meg, de a tagállami szakpolitikák végrehajtásához is jelentős 
mértékben hozzájárulnak. A fejlesztések megvalósulása – azok közvetlen szakmapolitikai, 
illetve európai uniós tagállami kötelezettségeink teljesítése tekintetében jelentkező hasznaikon 
túl – jelentős összegű európai uniós többletforrás mozgósítását eredményezi. Az előirányzat 
létrehozásának indoka ezáltal a rendelkezésre álló fejlesztési források minél nagyobb arányú 
hazai lehívásához szükséges költségvetési feltételek megteremtése.  

 
A 20/2/3 Környezetvédelmi pályázatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat biztosított 
LIFE projekt önrész 1 046,8 0,0 1 046,8 

2018. évi javasolt előirányzat 1 046,8 0,0 1 046,8 

 

 



20/2/9 Természetvédelmi kártalanítás 

Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel 
elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási, 
kármegelőzési igények és az azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek, a 
védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges, a védett természeti területek védettségi 
szintjének helyreállításáról szóló törvény és a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 
1993. évi II. törvény 12/C. §-a szerinti területvásárlások, kisajátítások és kártalanítási igények, 
a területek állami tulajdonba vételével összefüggésben felmerülő adminisztratív, a védett és 
védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó 
adatgyűjtési és adatkezelési, valamint a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések 
megalapozásához és végrehajtásához szükséges költségek. 

 

20/2/9 Természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 1 200,0 0,0 1 200,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos 
csökkentése 

-6,8 0,0 -6,8 

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 1 193,2 0,0 1 193,2 

 

20/2/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 

Az előirányzatnak a természetvédelmi szakterületet érintően van kiemelkedő szerepe. Ez 
alapján valósul meg az uniós és egyéb nemzetközi források minél szélesebb körű 
kihasználása, tekintettel arra, hogy a legtöbb nemzeti parki fejlesztés csak uniós források 
bevonásával jöhet létre. 

Az előirányzat elsősorban a nemzetközi (európai uniós alapok: LIFE, LIFE+, INTERREG, 
ETE, KEHOP, és Svájci Alap) nyertes pályázatok támogatását szolgálja, kiemelten az 
önrész/társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása 
utáni időszakra előírt feladatok ellátását, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának 
megteremtését. Az előirányzat fő kedvezményezettjei a nemzeti park igazgatóságok, de 
emellett néhány pályázat esetében más költségvetési szervek, megfelelő minősítésű 
természetvédő társadalmi szervezetek és közalapítványok, illetve gazdasági társaságok is 
lehetnek kedvezményezettek. A 2018. évben folytatódik a Hortobágyi Természetvédelmi és 
Génmegőrző Nonprofit Kft. LIFE+ projektje. A támogatási összeg a természetvédelmi célú 
élőhely-rehabilitációra és kezelésre kerül felhasználásra, fásítások megszüntetésével, 
legeltetéshez kapcsolódó pásztorszállás, gémeskút felújításokkal, karám- és kerítésépítéssel, 
örökségvédelmi tanulmányok készítésével és további fejlesztések végrehajtásával 
kapcsolatosan. 



Az Európai Bizottság pozitív döntése esetén, az 1072/2017. (II. 10.) Kormányhatározat 
alapján az előirányzaton biztosított önrész felhasználásával 2018. évben elkezdődik „A 
pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 
Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával” című LIFE integrált 
projekt megvalósítása. A projekt átfogó célja hazánk természeti tőkéjének kiemelkedő elemét 
képviselő természetes és természetközeli gyepek közösségi jelentőségű természeti értékeinek 
országos léptékű megőrzése, helyreállítása konkrét területi beavatkozásokkal, társadalmi 
ismertségük és elfogadottságuk javítása, illetve az érintett Natura 2000 területeken 
gazdálkodók és más szereplők bevonása az értékek megőrzésébe. A 9 évig futó, 5.423,0 
millió forint költségvetésű projekthez a teljes költségvetés 40%-áig terjedő önrészt a magyar 
állam biztosítja, évről-évre külön meghatározott összegben, a jelen előirányzat keretében, a 
projektgazda Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., továbbá a partnerként résztvevő nemzeti 
park igazgatóságok, más költségvetési szervek, megfelelő minősítésű természetvédő 
társadalmi szervezetek és közalapítványok, illetve állami tulajdonú gazdasági társaságok 
részére. 

 

20/2/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 63,9 0,0 63,9 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

Determináció (1031/2014. (II. 3.) Korm. 
határozat alapján biztosított LIFE+ projekt 
önrész) -0,1 0,0 -0,1 

1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat biztosított 
LIFE projekt önrész 893,6 0,0 893,6 

2018. évi javasolt előirányzat 957,4 0,0 957,4 

 

20/02/11/00 Hulladékgazdálkodási feladatok támogatása 

Az előirányzat az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet szakmai feladatainak 
ellátásához szükséges források biztosítására szolgál. Az állami hulladékgazdálkodást 
közvetítő szervezet feladatait a termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény határozza meg. 
E szerint az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet feladata, hogy szerződéseket 
kössön szelektív hulladékgyűjtésre és hasznosításra közszolgáltatókkal. Ennek alapja az 
Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT), amelyben meghatározásra kerülnek a 
költségvetési támogatással begyűjthető hulladékmennyiségek.  

Az előirányzat főbb felhasználási céljai: 



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

− az OGyHT végrehajtása; 
− hulladékgazdálkodási folyamatok nyomon követése, értékelése; 
− termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztésének 

támogatása; 
− a lakosság környezettudatos nevelése; 
− innovációs tevékenység a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenység fejlesztése érdekében. 
 

20/2/11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 11 650,0 0,0 11 650,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 11 650,0 0,0 11 650,0 

 

20/02/12/00 Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósulásával összefüggő feladatok 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) alapján a 
hulladékgazdálkodás országos tervezése az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (a 
továbbiakban: OHT) és az ennek részét képező Országos Megelőzési Program (a 
továbbiakban: OMP) keretein belül valósul meg.  

Az előirányzat fő célja az OHT-ban megfogalmazott azon intézkedések megvalósításának 
finanszírozása, amelyekre eddig nem volt elkülönített költségvetési forrás. 

Az OHT, mint a hulladékgazdálkodás stratégiai irányait meghatározó dokumentum, minden 
hulladékáram esetében tartalmazza az elérni kívánt célokat és a célok megvalósításához 
szükséges intézkedéseket.  

A törvény szerint az OHT felülvizsgálatára a tervezési időszak negyedik évében kell sort 
keríteni. A felülvizsgálat lehetőséget teremt arra, hogy a jövőbeni fejlesztési célok, 
prioritások, stratégiai irányok meghatározásra kerüljenek, illetve a felülvizsgálat újabb 
végrehajtandó feladatokat generálhat. 

 

 

 

 



20/02/12/00 Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósulásával összefüggő feladatok 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 300,0 0,0 300,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

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

 

20/2/14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program 
megvalósításában 

Az előirányzat célja a környezetvédelmi törvényben (1995. évi LIII. tv.) és a 
természetvédelmi törvényben (1996. évi LIII. tv.) megadott átfogó nemzeti környezetvédelmi 
és természetvédelmi célok Nemzeti Környezetvédelmi Programban részletesen azonosított 
céljainak – 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat – hatékonyabb teljesítése, különösen a 
környezetüggyel és természetvédelemmel kapcsolatos állami feladatok vonatkozásában, 
figyelemmel a közpénzekkel és a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos előírásokra. Az 
előirányzat felhasználása pályázat és egyedi elbírálás útján történik.  

Pályázat útján (Zöld Forrás Pályázat) a környezet és természet védelmét, értékeinek 
megőrzését közvetlenül elősegítő programokat folytató társadalmi szervezetek részesülhetnek 
támogatásban, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljaihoz kapcsolódó feladatok közül a 
részükről hatékonyan és eredményesen ellátható feladatok átvállalásán keresztül.  

Egyedi elbírálás útján az FM-hez beérkezett egyedi kérelmek alapján, a tárcafeladatokhoz 
illeszkedően, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak 
figyelembevétele mellett nyújtható támogatás a civil szervezetek számára is.  

 

20/2/14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 81,0 0,0 81,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    



Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 81,0 0,0 81,0 

 

20/2/21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos 
kiadások 

A 2008/50/EK levegőminőségi irányelvben a kisméretű részecskére (PM10-re) vonatkozó 
egészségügyi határértékek be nem tartása miatt 2008/2193. számon folyamatban lévő eu-s 
kötelezettségszegési eljárás bírósági szakaszának elkerülése, illetve az ország kedvezőbb eu-s 
megítélése érdekében a PM10 koncentráció csökkentése szükséges. 

A PM10 koncentrációjának csökkentése céljából a Kormány ágazatközi intézkedési 
programot dolgozott ki az 1330/2011. (X. 12.) Kormányhatározat keretében. 

Az előirányzat a Kormányhatározatban a környezetvédelemért felelős földművelésügyi tárca 
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtását finanszírozza. 

A közlekedés, az ipar és a lakosság által kibocsátott részecskeszennyezés csökkentésére 
szolgáló intézkedések célja az emberi egészség és az ökoszisztémák megóvása, a környezet 
védelme, a gazdaság működése és fejlődése, a társadalom anyagi-szellemi fejlődésének 
hosszútávú biztosítása mellett. Az intézkedési program fő célkitűzése a környezeti levegő 
minőségének javítása, az emberi egészséget és a természeti környezetet veszélyeztető 
légszennyezettség kialakulásának megelőzése. 

A Kormányhatározatban szereplő feladatokból a környezetvédelemért felelős tárca 
feladatkörébe tartozó intézkedések között szerepelnek többek között az ipar és a bányászat 
PM10 szennyezésének feltárása, a szükséges intézkedések megfogalmazása, végrehajtása; a 
mezőgazdasági tevékenységek porkibocsátásának csökkentése; a kerti hulladékégetés és a 
házi komposztálás rendszerének szabályozásával kapcsolatos intézkedések meghozatala, a 
lakossági tüzelőberendezések által okozott szennyezés csökkentése, az országhatáron 
átterjedő levegőszennyezés modellezése. 

 

20/2/21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 54,0 0,0 54,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos -2,4 0,0 -2,4 



csökkentése 

Többlet (jogcímenként)    

A feladat végrehajtásához biztosított többlet 46,0 0,0 46,0 

2018. évi javasolt előirányzat 97,6 0,0 97,6 

 

20/2/23 Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok 
támogatása 

Új előirányzat a 2018. évi költségvetésben. Az előirányzat célja a környezeti zaj értékeléséről 
és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv (a továbbiakban: irányelv) magyarországi 
végrehajtása tárgyában indított 2016/2014. számú kötelezettségszegési eljárás lezárásához, 
valamint az irányelvi kötelezettségek folyamatos teljesítéséhez szükséges intézkedések 
támogatása. 

Az irányelv 2007. évtől kezdődően stratégiai zajtérkép és zajcsökkentési intézkedési terv 
készítésének és ötévenkénti felülvizsgálatának kötelezettségét írja elő a nagyforgalmú 
közlekedési létesítményekre (fő közutak, vasútvonalak és fő repülőtér) és a sűrűn lakott 
városias területekre (Budapest és vonzáskörzetéhez tartozó 21 település, továbbá 8 vidéki 
nagyváros). Az irányelvet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 
20.) Korm. rendelet ülteti át a hazai jogrendszerbe. 

2007. évben uniós forrás bevonásával a kötelezettség teljesítése megtörtént, a 2012. évre 
vonatkozó adatszolgáltatás azonban forráshiány miatt csak késve és részlegesen valósult meg, 
így az Európai Bizottság 2016 áprilisában kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország 
ellen. Az eljárás időtartama alatt hazánk a Bizottság által kifogásolt kötelezettségek jelentős 
részét pótolta, de Budapest és vonzáskörzete 2012. évre vonatkozó zajtérképei és 
zajcsökkentési intézkedési tervei hiányoznak a teljeskörű feladatteljesítéshez. 

Az előirányzat forrást biztosít a települési stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési 
tervek készítésére és ötévenkénti felülvizsgálatára. 

 

20/2/23 Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

A feladat végrehajtásához biztosított többlet 152,4 0,0 152,4 

2018. évi javasolt előirányzat 152,4 0,0 152,4 



 

20/3 Agrár célelőirányzatok alcím 

Az alcímhez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok az agrárágazatban olyan célok 
megvalósítását finanszírozzák, amelyek egyrészt az intézményrendszeren keresztül 
valósulnak meg, másrészt a tárca feladatainak megvalósítását segítő külső szervezetek vehetik 
igénybe, így a kamarák állami feladataik teljesítésére. Az alcímhez tartozó előirányzatok 
közül kiemelést érdemel a Tanyafejlesztési Program, a Hungarikumok és nemzeti értéktár 
megőrzésének, népszerűsítésének támogatása, valamint az osztatlan földtulajdon kimérésének 
költségeihez rendelkezésre álló források. A törvényi előirányzatok elnevezései egyértelműen 
utalnak a felhasználási célokra. Az előirányzatok felhasználásának, a felhasználás 
ellenőrzésének szabályait tárcarendeletek, miniszteri utasítások tartalmazzák. 

 

20/3/2 Agrárkutatás támogatása 

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az agrár- és környezetügyi közhasznú 
kutatás+fejlesztés+innovációs (K+F+I) témákra, a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat 
ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítására, a K+F+I feladatok 
végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozására, továbbá a kutatói utánpótlás 
biztosításának elősegítésére és a kutatási szervezet továbbfejlesztésére vonatkozó 
tevékenységek támogatására használható fel. Az előirányzatról kerül finanszírozásra a 
kutatóintézetek és az ágazat gyakorlati szereplői közötti innovációs együttműködések 
kialakulásának elősegítése, az agrárkutatási tevékenységet érintő információk közzétételének 
és ismeretterjesztő rendezvények, valamint a hazai és nemzetközi agrár- és környezetügyi 
kutatási és kutatásszervezési feladatok támogatása. 

A Tokaj Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet közfeladatainak gazdasági társaság 
részére történő átadásáról szóló 1606/2014. (XI. 4.) Korm. határozat végrehajtásával 
összefüggésben az előirányzat tartalmazza a Tokaji borvidék szőlészeti és borászati kutatási 
feladatainak céltámogatását is. 

 

20/3/2 Agrárkutatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 141,4 0,0 141,4 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos 
csökkentése 

-7,6 0,0 -7,6 

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 133,8 0,0 133,8 



 

20/3/4 Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása 

A támogatás a határon túli magyar gazdaszervezetek szakmai programjainak – elsősorban 
falugazdász-hálózat működtetése, magyarországi kiállításokon, képzéseken és szakmai 
konferenciákon való részvétel, oktatási, szakképzési, agrárfejlesztési és környezetvédelmi 
programok szervezése – megsegítését szolgálja. Az előirányzatról kerül finanszírozásra a 
Kárpát-medencei agrár- és környezetvédelmi együttműködésekben résztvevő és a határon 
átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar 
gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának, működésének, szakmai programjainak 
egyedi támogatása. 

 

20/3/4 Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 100,0 0,0 100,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 100,0 0,0 100,0 

 

20/3/5 Tanyafejlesztési Program  

Az előirányzat célja a tanyai gazdálkodás megújításával, sajátos értékeinek megmentésével és 
a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos tevékenységek, valamint a tanyai 
életmód minőségének javításával kapcsolatos tevékenységek finanszírozása. A program 
települési és térségi kihatású, valamint egyedi – tanyai gazdálkodókat érintő – fejlesztéseket is 
támogat annak érdekében, hogy lehetőség szerint minél több tanyás településre és tanyára 
eljusson, illetve a lehetőségekhez mérten minél több, a tanyák szempontjából kiemelt célt 
kezeljen. A Tanyafejlesztési Program célterületei a Vidékfejlesztési Program célkitűzéseivel 
összhangban kerültek kialakításra. 

Ennek megfelelően támogatás vehető igénybe többek között a tanyák, valamint az alföldi 
tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekre, a 
tanyagazdaságok indítására és fejlesztésére, a tanyai lakosok lakóépületeit, valamint lakó- és 
vagyonbiztonságát szolgáló egyéni fejlesztésekre, valamint az országos zártkerti szociális 
mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok végrehajtására, továbbá a 
Tanyafejlesztési Program továbbfejlesztését szolgáló mintaprogramok megvalósítására. 

 

 

 



20/3/5 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 1 225,0 0,0 1 225,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos 
csökkentése 

-1,0 0,0 -1,0 

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 1 224,0 0,0 1 224,0 

 

20/3/6 Hungarikumok és nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 

Az előirányzat célja a hungarikumok és nemzeti értékek széles körben való megismertetése, 
népszerűsítése, kutatása és gondozása. Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a magyar 
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben foglalt, valamint a 
Hungarikum Bizottság Titkársága által ellátott operatív működéshez szükséges alábbi 
feladatok: 

− a nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap 
működtetése, fejlesztése, karbantartása; 

− a hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
kutatásának, megőrzésének és gondozásának támogatása mind az országhatáron belül, 
mind a határon túl, pályázatok kiírásával; 

− szakmai útmutatók készítése, melynek célja további települési értéktárak létrejöttének 
és az értékgyűjtés folyamatának megindításában való segítségnyújtás; 

− folyamatosan bővülő nemzeti értékek (hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek) 
megismerését megerősíteni a már kialakított és ismert arculati elemek felhasználásával 
kiadványok készítetése, illetve hazai és külföldi rendezvények szervezése, azokon 
történő megjelenés; 

− a határon átnyúló együttműködések erősítése és a szomszédos országok magyarsága 
irányába új kapcsolódási pontok keresése; 

− a nemzeti összetartozást erősítő hálózat létrehozásában együttműködés elmélyítése a 
Lakiteleki Népfőiskola Alapítvánnyal; ennek keretében a Nemzeti Együttműködés 
Programban feladatként meghatározott kiemelésre méltó nemzeti értékek 
megismertetését és támogatását, illetve a hungarikumokról szóló törvény alapján a 
települési értékek, tájértékek megismertetésében való közreműködés;  

− Hungarikum Élmény- és Rendezvényközpont létrehozása kivitelezési munkálatainak 
megkezdése, ahol korszerű, a XXI. század elvárásainak megfelelő keretek között 
találkozhatnak a hungarikumokkal a fővárosba érkező látogatók; 

− hungarikumok határon túli népszerűsítése és megismertetése érdekében az érintett 
külföldi államok hatóságaival és szerveivel való kapcsolattartással, valamint a 



lebonyolításban részt vevő költségvetési szervek feladatellátásával összefüggésben 
felmerült és igazolt költségeinek finanszírozása. 

 

20/3/6/00 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 500,0 0,0 500,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos 
csökkentése 

-5,1 0,0 -5,1 

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 494,9 0,0 494,9 

 

20/3/8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 

Az előirányzat elsősorban az agrárágazatban tevékenykedő kis és közepes családi gazdaságok 
érdekképviseletét ellátó agrárágazati szakmai szervezetek fennmaradásának elősegítését, 
hatékony működését, a vidék megtartó erejének fenntartását szolgálja. 

Az ágazati civil szervezetek a társadalom azon jelentős szegmensét képviselik, mely a 
kormányzati célok megvalósításában erőteljes politikai támogatást tud nyújtani a tárca 
számára. Tevékenységük támogatása teljes mértékben összhangban áll a Kormányprogram 
öngondoskodás, új munkahelyteremtés területén kitűzött célkitűzéseivel. 

20/3/8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 110,0 0,0 110,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 110,0 0,0 110,0 



 

20/3/10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 

Az előirányzat célja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Magyarország Parlagfű elleni Rövid és 
Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozatban foglalt 
célprogramok finanszírozása, mely magában foglalja a parlagfű elleni védekezés 
hatékonyságát célzó tudományos módszerek kifejlesztésének, kutatásának támogatását, 
valamint stratégiai célként az ebből származó információ legszélesebb körben történő 
terjesztését. 

Az előirányzat céljaival összhangban erősíteni kell a továbbiakban is a nemzetközi 
összefogást a parlagfű nagy mértékű európai terjedése és az áruk cél- és tranzitforgalmával 
kapcsolatosan folyamatosan fennálló megtelepedési és felszaporodási veszélyek elkerülése 
érdekében. 

20/3/10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 46,1 0,0 46,1 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos 
csökkentése 

-1,4 0,0 -1,4 

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 44,7 0,0 44,7 

 

20/3/13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 

A Nemzeti Vidékstratégiában meghatározott hét stratégiai terület közé tartozik a föld- és 
birtokpolitika, mely magában foglalja a föld- és birtokrendezési, üzemszabályozási 
programot. A program egyik legfontosabb eleme az osztatlan közös földtulajdonok 
megszüntetésének, az önálló ingatlanok igény szerinti kialakításának, a tulajdonosok birtokba 
helyezésének, egymás közötti adásvételének, cseréjének, illetve a fennmaradó/felajánlott 
területek állami felvásárlásának felgyorsítása. Az előirányzat célja – a földrendező és 
földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint a részarány földkiadás során 
keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. 
(XII. 31.) Korm. rendelet alapján – a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az 
ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló 
ingatlanná alakításával összefüggésben felmerült szakmai feladatok költségének 
finanszírozása. 

 



20/3/13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 2 650,0 0,0 2 650,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos 
csökkentése 

-41,0 0,0 -41,0 

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 2 609,0 0,0 2 609,0 

 

20/3/16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 

 

Az előirányzat biztosít forrást a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi 
szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben, illetve a Magyar 
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvényben 
meghatározott, átvállalt állami feladatok finanszírozásához. 

Az előirányzatból kerül továbbá biztosításra az érintettek között létrejött stratégiai partnerségi 
megállapodásban foglalt feladatok ellátása. 

 

20/3/16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 12,6 0,0 12,6 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 12,6 0,0 12,6 

 



20/3/19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 

Az előirányzatból a növényi génmegőrzés és az őshonos haszonállatok génerőforrásainak 
védelmével kapcsolatos tevékenységet folytató költségvetési szervek, kutatóintézetek, 
felsőoktatási intézmények, gazdasági társaságok, alapítványok és természetes személyek 
részére vissza nem térítendő támogatás adható. 

 

20/3/19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 91,8 0,0 91,8 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos 
csökkentése 

-1,4 0,0 -1,4 

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 90,4 0,0 90,4 

 

20/3/20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

Az előirányzatból a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (Htv.) 33–38. §-aiban, 
valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben a 
hegyközségi szervezetek részére meghatározott, az államtól átvett közfeladatok működési, 
beruházási és fejlesztési célú, valamint a szakmaközi szervezetek működéséből eredő 
feladatok kerülnek támogatásra.  

A hegyközségi szervezetek a Htv. által szabályozott köztestületek, amelyek a szőlő, a must, a 
bor, és egyéb borászati termékek előállításával, kezelésével, forgalomba hozatalával és 
adatszolgáltatással kapcsolatos közigazgatási feladatokat látnak el. Ezen szervezetek országos 
szintű képviseletét a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa látja el. A hatósági működési és 
informatikai fejlesztési feladatellátás – a költségvetési forrás biztosítása mellett – a beszedett 
hegyközségi járulékok felhasználásával történik. A forrás biztosításával a termelők 
mindennapi életét segítő feladatokat látnak el a hegyközségek (származási igazolások kiadása, 
alapvető ellenőrzések elvégzése, alapadatok összegyűjtése az EU Bizottsága részére történő 
adatszolgáltatáshoz, részvétel a közösségi támogatásokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokban). 

 

20/3/20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 550,0 0,0 550,0 



Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 550,0 0,0 550,0 

 

20/3/21 Pálinka Nemzeti Tanács 

 

Az előirányzat létrehozásának célja a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti 
Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvényben (a továbbiakban: Ptv.) meghatározott 
közfeladatok működési, beruházási és fejlesztési célú, valamint a Pálinka Nemzeti Tanács 
működéséből eredő feladatok támogatása. A Pálinka Nemzeti Tanács ellátja a Ptv.-ben a 
származás-, minőség- és eredetvédelemmel kapcsolatos ügyekben meghatározott feladatait, 
valamint a termékek piacra jutását elősegítő szolgáltatásokat, hazai és külföldi kiállításokat 
szervez, tájékoztatja az érintetteket a piaci és szakmai információkról, internetes oldalt 
működtet az előállítók, a kereskedők és a fogyasztók tájékoztatása érdekében, elősegíti a 
tisztességes piaci magatartás megvalósulását és együttműködik a közigazgatási szervekkel és 
a piaci szereplőkkel a feketegazdaság elleni küzdelemben. 

A Pálinka Nemzeti Tanács kidolgozza továbbá a hosszú távú Nemzeti Pálinkastratégiát, 
kidolgozza és jóváhagyásra felterjeszti az agrárpolitikáért felelős miniszternek az éves, illetve 
többéves pálinkafejlesztési, valamint bel- és külpiaci marketingtervet és nyomon követi annak 
megvalósítását, országos pálinka- és törkölypálinka-versenyt rendez, részt vesz a közfeladatai 
ellátását és a működésének feltételeit érintő jogszabályok, kormányzati programok vagy 
intézkedések előkészítésében, véleményezi a közfeladataival kapcsolatos hazai és európai 
uniós jogi aktusok tervezetét, valamint elkészíti és közzéteszi a pálinkakészítésre, 
forgalmazásra és ellenőrzésre vonatkozó szakmai ajánlásokat. 

 

20/3/21 Pálinka Nemzeti Tanács fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 70,0 0,0 70,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

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



 

20/3/25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 

Az előirányzat biztosítja Magyarország, illetve az FM agrár, környezetvédelmi, és 
természetvédelmi nemzetközi egyezményekben/jegyzőkönyvekben létesített tagságából eredő 
tagdíjfizetési kötelezettségeinek a teljesítését, illetve bizonyos esetekben az önkéntes 
hozzájárulások fedezetét.  

Az adott szerződésekben és szervezetekben a tagság országgyűlési ratifikációval, kormányzati 
jóváhagyással vagy az FM és jogelődjei vezető testületei, illetve vezetői döntéseinek alapján 
létesült. A tagsági díjak, hozzájárulások finanszírozásának alapját képező szerződéseket 
törvények vagy kormányrendeletek hirdették ki, bizonyos szervezetek esetében pedig 
Magyarország ENSZ, EU, illetve OECD tagsága szolgáltatja az alapot. 

20/3/25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 1 673,9 0,0 1 673,9 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Forrásátadás NFM fejezet részére -158,5 0,0 -158,5 

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

A nemzetközi szervezetek tagsági díjainak 
finanszírozásához szükséges forrás biztosítása 
(EUMETSAT tagdíj ütemezésének változása) 

217,4 0,0 217,4 

2018. évi javasolt előirányzat 1 732,8 0,0 1 732,8 

 

20/3/31 Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak 
támogatása  

Az előirányzat biztosítja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról 
szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a fővárosi és megyei kormányhivataloktól 
átvett falugazdász-hálózat működtetésével kapcsolatos kiadások finanszírozását, valamint a 
Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak ellátásához 
szükséges forrást. 

 

 

 

 

 



20/3/31/00 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 2 852,0 0,0 2 852,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 2 852,0 0,0 2 852,0 

 

20/3/33 Lovas rendezvények támogatása 

A fejezeti kezelésű előirányzat a nemzeti lovas rendezvények megrendezésének, valamint a 
Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó lovas rendezvények kiadásainak finanszírozására 
szolgál. A lovassportok tömegbázisának növelése érdekében az előirányzatból beruházási célú 
támogatás is nyújtható annak érdekében, hogy több egyesület és közösség a „B” kategóriájú 
sportesemény rendezéséhez szükséges minimális feltételekkel rendelkezve, színvonalas lovas 
rendezvények megszervezésére is sort keríthessen. 

 

20/3/33/00 Lovas rendezvények támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 185,0 0,0 185,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 185,0 0,0 185,0 

 

20/3/35 Állatvédelem támogatása 

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 42. § (1) bekezdésének előírása alapján támogatást biztosítson 
állatvédelmi célok megvalósulása érdekében. Az előirányzatról a törvény által előírt állami és 
önkormányzati feladatok ellátásának keretében a menhelyek és ebrendészeti telepek 



korszerűsítése, a hatóság által elkobzott állatok elhelyezése, az ivartalanítás, valamint a 
lakosság tájékoztatása, tudatformálása kerül támogatásra. Magyarországon jelentős számot 
képvisel a kóbor állatok – főként kutyák és macskák – száma, mely állatvédelmi, állat- és 
közegészségügyi, közbiztonsági és természetvédelmi szempontból is komoly problémákat vet 
fel. Az előirányzatból támogathatók továbbá az állatok tárolására szolgáló ebrendészeti 
telepek megfelelő szintű üzemeltetése érdekében szükséges fejlesztések, az elkobzott állatok 
elhelyezési problémáinak csökkentése érdekében tett intézkedések, valamint elsősorban a 
fiatal generációk megszólítása, szemléletformálása, szakmai alapokon nyugvó 
ismeretterjesztéssel annak érdekében, hogy az állattartással kapcsolatos felelősség 
meghonosodjon és beépüljön a gondolkodásba és a szemléletmódba. 

 

20/3/35 Állatvédelem támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 40,0 0,0 40,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos 
csökkentése 

-1,0 0,0 -1,0 

Többlet (jogcímenként)    

Állatvédelmi feladatokhoz biztosított 
többletforrás 

14,2 0,0 14,2 

2018. évi javasolt előirányzat 53,2 0,0 53,2 

 
20/3/36 Agrármarketing célelőirányzat 

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a közösségi agrármarketing támogatások 
felhasználásának részletes feltételeiről szóló 59/2016. (IX. 14.) FM rendeletben meghatározott 
közösségi agrármarketing tevékenység támogatása. Az előirányzatról kerül finanszírozásra az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-nél felmerülő működési kiadások támogatása is. 

 

20/3/36 Agrármarketing célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 1 896,9 0,0 1 896,9 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    



Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

OMÉK feladatok miatti támogatáscsökkentés -1 200,0 0,0 1 200,0 

Többlet (jogcímenként)    

Agrármarketing feladatok többletforrása 99,9 0,0 99,9 

2018. évi javasolt előirányzat 796,8 0,0 796,8 

 
20/3/37 Herman Ottó Intézet közfeladatainak támogatása 

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat 1. mellékletének 2. b) pontja alapján a Herman Ottó Intézet (költségvetési 
szerv) 2016. december 31-ével jogutód nélkül megszűnt és feladatait 2017. január 1-jétől a 
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. vette át. Az előirányzat célja a Herman Ottó Intézet 
Nonprofit Kft. által ellátandó közfeladat megvalósításának és az ezzel összefüggésben 
felmerülő működési kiadások támogatása.  
 

20/3/37 Herman Ottó Intézet közfeladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

18. cím Herman Ottó Intézet 561,5 0,0 561,5 

14. cím Nemzeti Park Igazgatóságok -3,0 0,0 -3,0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos 
csökkentése 

-30,5 0,0 -30,5 

1312/2016. (VI. 13.) Kormányhatározat 
végrehajtása 

-147,2 0,0 -147,2 

Többlet (jogcímenként)    

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működéséhez 
biztosított többletforrás 

182,0 0,0 182,0 

Települési stratégiai zajtérképek elkészítésével 
kapcsolatos előkészítő feladatok forrása 

23,4 0,0 23,4 

2018. évi javasolt előirányzat 586,2 0,0 586,2 

 



20/5 Nemzeti támogatások alcím 

Nemzeti támogatások alcím között szereplő előirányzatok 2018. évben is csak az uniós 
szabályoknak teljes mértékben megfelelő, azaz notifikált rendeletek alapján működtethetőek, 
illetve azok a támogatási konstrukciók hatályosak, amelyek a mezőgazdasági, illetve általános 
de minimis rendeletek, illetve a mentesítési rendelet alá tartoznak. 

 

20/5/3 Állattenyésztési feladatok 

Az állattenyésztési feladatok támogatásának jogalapját a tenyésztésszervezési feladatok 
támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló FM rendelet adja, az adott évre 
vonatkozó költségvetési törvényben elfogadott előirányzatnak megfelelően.  

A támogatás célja a hazai tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és 
javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott 
célterületekhez – törzskönyvezéshez (100%), teljesítményvizsgálat végzéséhez (50%, 70%), 
tenyészérték megállapításához (70%) – kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül a 
mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítése. 

 

20/5/3 Állattenyésztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

20/5/3 Állattenyésztési feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 1 300,0 0,0 1 300,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 1 300,0 0,0 1 300,0 

 

20/5/4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 

Az előirányzat célja a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekről szóló 1323/2012. 
(VIII. 30.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtása. A tenyésztési, termelési 
integrációs és a kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, figyelemmel a hazai 
genetikai állományra, különös tekintettel a mangalica és magyar sertésfajtákra (különösen a 
magyar nagy-fehér sertés, magyar lapály sertés) alapozott termékfejlesztésre, a belőlük 
készült termékek minőségbiztosítására és piacra jutására, a tárcához tartozó 
háttérintézmények, valamint az érintett, elismert tenyésztő és szakmai szervezetek 
közreműködésével. Kiemelt feladat a „Minőségi Magyar Sertéshús” védjegy és 
terméktanúsítási rendszer kifejlesztése, valamint a biztonságos, jó minőségű magyar 
hústermékek iránti fogyasztói bizalom erősítése, kiemelt közösségi marketing programok 
támogatása az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. közreműködésével. Az előirányzatból 



kerül finanszírozásra továbbá a sertéságazat sikeres működéséhez szükséges szervezeti háttér 
kialakítását szolgáló - a támogatások igazolásában, az állatjelölésben-nyilvántartásban 
közreműködő - a sertéstartók tevékenységét sokoldalúan támogató szervezet kialakítása. 

  

20/05/04 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 1 125,0 0,0 1 125,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos 
csökkentése 

-3,4 0,0 -3,4 

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 1 121,6 0,0 1 121,6 

 

20/5/5 Vadgazdálkodás támogatása 

 

Az előirányzatból kerül finanszírozásra az Országos Vadgazdálkodási Adattár (OVA) 
működtetése, az apróvad-gazdálkodás, élőhelyfejlesztés és hagyományos vadászati módok 
támogatása és népszerűsítése, valamint a vadászható állatfajok monitoring programjainak 
folytatása és fajvédelmi terveinek kidolgozása. 

 

20/5/5 Vadgazdálkodás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 100,0 0,0 100,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos -1,4 0,0 -1,4 



csökkentése 

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 98,6 0,0 98,6 

 

20/5/6/3 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban  

A támogatás a 2008. január 1-jét megelőzően – az erdészeti hatóság által kiadott engedély 
alapján – végzett véghasználatok után keletkezett erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére, az 
erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében végzett erdőgazdálkodási 
tevékenységekre vehető igénybe, a korábban megszüntetett nemzeti támogatási rendszer 
kifuttatásaként. 

A támogatás lehetőségét az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról 
szóló többször módosított 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet biztosítja. 

A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 
szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet szabályozza a fejezeti kezelésű előirányzatok alábbi 
célokra történő felhasználását, kiemelten a klímaváltozás erdeinkre gyakorolt hatásával 
összefüggően: 
− a fenntartható erdőgazdálkodást, erdősítés fafajpolitikáját, erdősítési technológiák 

felülvizsgálatát szolgáló kutatási témák támogatása,  
− szakmai kompetencia fejlesztés, erdészeti szakmai továbbképzések támogatása, 
− szakmai folyóiratok, szakmai ismeretterjesztő kiadványok kiadásának támogatása,  
− klímaváltozás erdeinkre gyakorolt hatása, az erdészetpolitikai célok 

kommunikációjának támogatása,  
− az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység támogatása, továbbá 
− az erdők felkészítése a klímaváltozásra és az ezzel összefüggő feladatok (kutatás, 

továbbképzés) támogatása. 
  

20/5/6/3 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 131,4 0,0 131,4 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

20/5/6/4 Fenntartható erdőgazdálkodás, 
erdészeti környezeti nevelés 

-1,4 0,0 -1,4 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos 
csökkentése 

-1,4 0,0 -1,4 

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 128,6 0,0 128,6 

 



20/5/6/4 Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés 

Az előirányzaton rendelkezésre álló támogatási összeg – erdészeti környezeti neveléssel, 
erdővel, erdőgazdálkodással kapcsolatos – felhasználása az alábbiak szerint indokolt: 
− erdészeti környezetei nevelés támogatása, 
− a fenntartható erdőgazdálkodást, erdősítés fafajpolitikáját, erdősítési technológiák 

felülvizsgálatát szolgáló kutatási témák támogatása,  
− szakmai kompetencia fejlesztés, erdészeti szakmai továbbképzések, gyakorló 

erdőpedagógusok továbbképzésének támogatása, 
− szakmai folyóiratok, szakmai és tájékoztató kiadványok kiadásának, ismeretterjesztő 

programok támogatása,  
− az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása.  
 

20/5/6/4 Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 137,5 0,0 137,5 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

20/5/6/3 Erdőfelújítás, erdők a 
klímaváltozásban 

1,4 0,0 1,4 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos 
csökkentése 

-1,4 0,0 -1,4 

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 137,5 0,0 137,5 

 

20/5/7 Fejlesztési típusú támogatások  

Az előirányzat célja a korábban megkötött támogatási szerződések alapján az agrár- és 
vidékfejlesztési célok megvalósítását elősegítő beruházási (építési, ültetvénytelepítési, 
gépberuházási) támogatások nyújtása. Ezen fejezeti kezelésű előirányzat esetében 2004. 
május 1-től új kötelezettség nem vállalható. 

 

20/5/7 Fejlesztési típusú támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 21,4 0,0 21,4 

Változások jogcímenként:    



Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 21,4 0,0 21,4 

 

20/5/8 Nemzeti agrártámogatások 

Ezen előirányzat nagyságrendjéből adódóan mind a nemzeti, mind a fejezeti költségvetésben 
meghatározó jelentőségű. A nemzeti agrártámogatások több mint 90%-a az előirányzaton 
megjelenő, mintegy 30 jogcímen keresztül teljesül. A támogatási konstrukciók az uniós 
finanszírozású közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás 
(továbbiakban: ÁNT), az Európai Bizottság részére notifikált és jóváhagyott támogatás, 
csoportmentességi támogatás, valamint csekély összegű támogatás formájában működnek. Az 
előirányzat célja a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi 
helyzetének javítása.  
 
Az ÁNT keretében elsősorban a szarvasmarha (anyatehén, hízottbika, szarvasmarha 
extenzifikáció), a tej, az anyajuh, és a dohány ágazat támogatása valósul meg. Ezen felül az 
ÁNT-hez kapcsolódóan évente anyakecske és dohány csekély összegű (de minimis) 
támogatási konstrukció is meghirdetésre kerül. Ez utóbbi az uniós szerkezetátalakítási 
támogatás megszűnése miatt biztosít forrásokat a dohányágazat számára. 
 
Az uniós közvetlen finanszírozásban nem részesülő baromfi és a sertés ágazat részére kiemelt 
jelentőséggel bírnak az állatjóléti (sertés hízó, tenyészkoca, baromfi, étkezési tojást termelő 
tyúkállományok és tenyészbaromfi fajok) támogatások, amelyek forrását az előirányzat 
biztosítja. Ezen felül a rendelkezésre álló keretösszeg különböző állategészségügyi, 
növényvédelmi intézkedések megvalósítását is szolgálja. 
 
Az előirányzatról kerülnek finanszírozásra – a fentieken túl – a mezei őrszolgálatok 
támogatása, a különböző mezőgazdasági hitelkonstrukciókhoz tartozó kamat, kezesi és 
díjtámogatások, valamint egyes, az állattenyésztéshez és növénytermesztéshez kapcsolódó 
csekély összegű támogatási konstrukciók is. 
 

20/5/8 Nemzeti agrártámogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 77 597,0 0,0 77 597,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 

   



csökkentés stb.) 

Többlet (jogcímenként)    

Több munkahelyet a mezőgazdaságban 
program végrehajtásához biztosított többlet 963,0 0,0  963,0 

2018. évi javasolt előirányzat 78 560,0 0,0 78 560,0 

 

20/5/9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 

Az előirányzaton rendelkezésre álló támogatást a miniszter a halgazdálkodásról és a hal 
védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben (a továbbiakban: Hhtvt.) meghatározott alábbi 
feladatokra fordítja: 

− a halgazdálkodásra jogosultak e törvényben meghatározott feladatainak támogatása, 
− halpusztulás esetén őshonos fajok, fajták visszatelepítésének támogatása, 
− őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy invazív halfajok és halfogyasztó 

gerinces állatfajok gyérítése, riasztása, 
− védett vagy veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítása, visszatelepítése, 
− természetes ívóhelyek, vermelőhelyek megőrzése, rekonstrukciója, 
− új ívó- és vermelőhelyek kialakítása, 
− természetes partszakaszok megőrzése, helyreállítása, 
− halgazdálkodási kíméleti területek kialakítása, 
− halászati őrzés támogatása, fejlesztése, 
− halgazdálkodási tárgyú tankönyv-, szakkönyv- és folyóirat-kiadás támogatása, 
− gyermek- és ifjúsági horgászok továbbképzése, iskolai horgászati szakkörök és táborok 

szervezése, iskolai horgászati képzési segédanyagok készítése, 
− horgászturizmus fejlesztése, 
− horgászat megismertetése, népszerűsítése érdekében tartandó rendezvények, 

horgászversenyek és versenysport támogatása, 
− magyar halászati hagyományok és kultúra megismertetése, népszerűsítése érdekében 

tartandó rendezvények támogatása, 
− halételek és halfogyasztás népszerűsítése, az ezek érdekében tartott rendezvények és a 

tudatformálás támogatása, 
− a Hhtvt 62. § szerinti testület működésének támogatása, 
− a halgazdálkodás és a horgászat miniszter által alapított kitüntetései adományozásának 

támogatása, 
− nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken a horgászati célú halgazdálkodási 

szaktanácsadás igénybevételének támogatása. 
 

20/5/9/0 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017 évi eredeti előirányzat 514,0 0,0 514,0 

Változások jogcímenként:     

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)     

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)     

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,    



stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos 
csökkentése 

-13,7 0,0 -13,7 

Többlet (jogcímenként)     

2018. évi javasolt előirányzat 500,3 0,0 500,3 

 

20/5/10 Nemzeti agrárkár-enyhítés  

A nemzeti agrárkár-enyhítés rendszere a kedvezőtlen időjárási jelenségek (aszály, belvíz, 
felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, őszi-, téli- és tavaszi fagy, vihar) által a 
mezőgazdasági termelésben okozott károk részleges kompenzációjának a lehetőségét teremti 
meg. A termelők által a rendszerbe befizetett kárenyhítési hozzájárulást legalább ugyanakkora 
összegű költségvetési forrás egészíti ki, ez képezi a kárenyhítési alapot, amely az év végén 
összegzésre kerülő károkra (hozamérték-csökkenésre) használható fel. A 2012. évtől 
kétpilléres mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer került bevezetésre. A mezőgazdasági 
termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. 
törvény, továbbá a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás 
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet alapján 
működik a megreformált és azóta is folyamatosan fejlesztett nemzeti agrárkár-enyhítés 
rendszere (I. pillér). A támogatási előirányzat felhasználása kérelem útján történik. Az a 
károsult termelő, aki a káreseményt a jogszabályok alapján bejelentette, és a kárenyhítő 
juttatásra vonatkozó kérelmében a károsodott növénykultúra szintjén 15%-nál nagyobb 
mértékű hozamérték-csökkenést mutatott ki, kárenyhítő juttatásban részesülhet. 

A kárenyhítési törvény alapján a tárgyévi pénzforrás legfeljebb 4%-a fordítható a 
mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetésére és fejlesztésére. 

A fentieken túl egyre inkább előtérbe kerülnek a kedvezőtlen időjárási kockázatok 
megelőzését szolgáló intézkedések, programok is. Ennek keretében kiépítésre kerül az 
országos jégkár-megelőző rendszer, amelynek létrehozása uniós forrásból történik. A törvényi 
módosítást követően a működtetés költségeinek biztosítása a Kárenyhítési Alapból valósulhat 
meg, garantálva ezáltal a hosszú távú működtetést. 

 

20/5/10 Nemzeti agrárkár-enyhítés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 8 600,0 4 300,0 4 300,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 8 600,0 4 300,0 4 300,0 



 

20/5/11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 

A támogatás átadása az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) 
támogatásáról szóló, évente aktualizált 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet alapján meghirdetett, 
nyílt pályázati felhívás alapján, a nyertesekkel kötött hatósági szerződéseknek megfelelően 
történik. 

 

20/5/11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 45,0 0,0 45,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 45,0 0,0 45,0 

 

20/5/12 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való 
mentesítés támogatása 

A sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (Porcine 
Reproductive & Respiratory Syndrome (PRRS)) való mentesítési programot a Kormány által 
elfogadott 2012. évi „Sertésstratégia” és szintén a Kormány által elfogadott „az 
Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022” kiemelt helyen nevesíti. Jogszabályi alapját 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a 3/2014. (I. 
16.) VM rendelet biztosítja.  

A mentesítési program végrehajtásával a világpiacon versenyképes szereplőként jelenhetnek 
meg a sertéstartók. 

 

20/5/1 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való 
mentesítés támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 875,0 0,0 875,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    



Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 875,0 0,0 875,0 

 

20/6 Állat, növény- és GMO kártalanítás alcím 

 

Az előirányzat felhasználásának célja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 
2008. évi XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források biztosítása, 
a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és 
felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, valamint a hatóság által 
elrendelt állatok leölése miatti, továbbá a védekezés céljából megsemmisített növényi 
termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése. Teljesülése külön szabályozás nélkül is 
eltérhet az előirányzattól. 

Az előirányzatból történik a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett és 
megsemmisített szaporítóanyag igazolt ellenértékének megtérítése, valamint az idegenhonos 
inváziós fajokkal szembeni közérdekű, állami védekezés feladatai is. 

 

20/6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

Az Állat, növény és GMO-kártalanítás 
előirányzat finanszírozásához szükséges forrás 
biztosítása 

200,0 0,0 200,0 

2018. évi javasolt előirányzat 1 200,0 0,0 1 200,0 

 

20/7 Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások alcím 

 

20/7/1 Uniós programok árfolyam-különbözete 

Az előirányzat az EMGA támogatásaiból származó árfolyam-különbözet elszámolására 
szolgál, teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 

 



20/7/1 Uniós programok árfolyam-különbözete fejezeti kezelésű előirányzat alakulása  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 200,0 0,0 200,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)     

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

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

 

20/7/2 Egyéb EU által nem térített kiadások 

Az előirányzat az EU általi pénzügyi kizárásokra és a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben 
meghatározott, az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság általi 
végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási költségek azon részére, amely a 
végrehajtás során nem térült meg, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti hitelezői nyilvántartásba vételi díj és a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti végrehajtási költség 
megelőlegezésére használható fel. Az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is 
eltérhet az előirányzattól. 

 

20/7/2 Egyéb EU által nem térített kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 500,0 0,0 500,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)     

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

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

 

20/8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása alcím 

Az alcím alatt a 2018. évben 661,0 millió forint összeg áll rendelkezésre, amely összeg 
biztosítja a tárca felügyelete alá tartozó állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak 



finanszírozásához, valamint a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok finanszírozásához szükséges 
forrásokat. 

 

20/8/1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 

Az előirányzat terhére támogatható a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő 
Korlátolt Felelősségű Társaság által a lótenyésztéssel, a lovassporttal, a lovaskultúra 
ápolásával, a szakképzésben való részvételével, valamint az ágazati társaságok kezelésében 
lévő műemlékegyüttesek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

20/8/1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

4. cím Ménesgazdaságok (Mezőhegyesi Állami 
Ménesbirtok forrásainak átcsoportosítása) 

225,0 0,0 225,0 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos 
csökkentése 

-12,1 0,0 -12,1 

1312/2016. (VI. 13.) Kormányhatározat 
végrehajtása 

-51,9 0,0 -51,9 

Egyéb többletek     

2018. évi javasolt előirányzat 161,0 0,0 161,0 

 

20/8/2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 

A 2014. évben az állami tulajdonú erdészeti társaságok feletti tulajdonosi jogok átkerültek a 
földművelésügyi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá.  

E fejezeti kezelésű előirányzaton kerültek megtervezésre a földművelésügyi miniszter – 
törvényben kijelölt – tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 22 erdészeti társaság részére 
biztosítandó költségvetési források, a szakmai feladatok ellátása érdekében. 

 

 

 

 

 



20/8/2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 500,0 0,0 500,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Egyéb többletek     

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

 

20/13 Peres ügyek 

 

Az előirányzat célja a minisztériummal szembeni peres eljárásokban, a jogerős bírósági 
ítéletek alapján keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása. Az előirányzat forrást 
biztosít a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásaiból 
származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is. Az előirányzat e célból történő felhasználása 
kivételesen, jelentős – legalább 50,0 millió forint egyedi pertárgyértékű – fizetési 
kötelezettség esetén, a miniszter egyedi döntése alapján lehetséges, ha a központi 
költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre. Az 
előirányzatból munkaügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók. Az 
előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető. 

 

20/13 Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 100,0 0,0 100,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékos 
csökkentése 

-2,5 0,0 -2,5 

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 97,5 0,0 97,5 



 

20/14 Fejezeti általános tartalék 

 

Az előirányzat az intézmények és egyéb szervezetek előre nem tervezhető, a miniszter által 
jóváhagyott rendkívüli kiadásaira, támogatására szolgál, figyelemmel a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet földművelésügyi miniszterre 
vonatkozó előírásaira. 

 

20/14 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 130,4 0,0 130,4 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 130,4 0,0 130,4 

 

20/18 Fejezeti stabilitási tartalék 

 

Fejezeti stabilitási tartalék alcímen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § 
(4a) bekezdésében megjelölt feladatok végrehajtása céljából – az előző évivel megegyezően – 
1.666,9 millió forint összegű előirányzat került elkülönítésre. 

 

20/18 Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 1 666,9 0,0 1 666,9 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    



2018. évi javasolt előirányzat 1 666,9 0,0 1 666,9 

 

20/20/1 Uniós programok kiegészítő támogatása jogcím-csoport 

A jogcím-csoport az EMGA kapcsolódó, közvetlen uniós támogatások nemzeti kiegészítő 
forrásrészét tartalmazza. Az európai uniós jogszabályokban meghatározott közösségi rész – a 
Magyar Államkincstár által – a Kincstári Egységes Számláról meghitelezésre kerülő, EU által 
közvetlenül térített Piaci támogatások előirányzatán került megtervezésre. Az egyes 
jogcímeken történő támogatások kifizetésére az EU jogszabályok alkalmazásával, miniszteri 
rendeletek alapján kerül sor. A jogcím-csoporton belül öt jogcím került tervezésre – melyek 
teljesülése az Igyál tejet program kivételével módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól –, az 
alábbiak szerint: 

 

20/20/1/1 Méhészeti Nemzeti Program 

A program európai uniós jogforrása a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU 
rendelete. A mostani 3 éves  Magyar Méhészeti Nemzeti Program jogszabályi háttere  a 
felhasználható keretet illetően a tagállamok által az 1308/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet alapján benyújtott, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának 
javítására irányuló nemzeti programok jóváhagyásáról szóló, 2016. július 5-i 2016/1102/EU 
bizottsági végrehajtási határozat (C(2016)4133 ) adja meg. 
 

A jelenlegi hazai jogszabályi hátteret a Magyar Méhészeti Nemzeti Program 2016/2017, 
2017/2018 és a 2018/2019 időszakra vonatkozó támogatási feltételeket a Magyar Méhészeti 
Nemzeti Program alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási időszakokban a központi 
költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 4/2017. (I. 23.) FM rendelet 
szabályozza. 

 

20/20/1/1 Méhészeti Nemzeti Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 682,5 0,0 682,5 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

A Méhészeti Nemzeti Program 
finanszírozásához szükséges forrás biztosítása 

105,5 0,0 105,5 

2018. évi javasolt előirányzat 788,0 0,0 788,0 



 

20/20/1/2 Igyál tejet program 

A program európai uniós jogforrása a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU 
rendelete, hazai jogszabályi hátterét az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 
19/2015. (IV. 24.) FM rendelet adja. 

Az európai uniós szabályozás 2017. augusztus 1-vel megváltozik: az iskolagyümölcs és az 
iskolatej programok közös keretrendszerben működnek tovább, így a hazai szabályozást is 
ehhez szükséges igazítani. A 2017. évi 4.200 millió forintban meghatározott előirányzat 2018. 
évre 4.300 millió forintra növekszik. A folyamatos forrásemelésnek és fejlesztésnek 
köszönhetően a programban résztvevő gyermekek létszáma jelentősen emelkedett: míg 2010-
ben 130 ezer, 2016-ban már 450 ezer gyerek részese a programnak. 

 

20/20/1/2 Igyál tejet program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 4 200,0 0,0 4 200,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

Az Igyál tejet program finanszírozásához 
szükséges forrás biztosítása 

100,0 0,0 100,0 

2018. évi javasolt előirányzat 4 300,0 0,0 4 300,0 

 

20/20/1/3 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 

A program európai uniós jogforrása a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU 
rendelete.  

Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2014. január 1-től hatályon kívül 
helyezte az 1234/2007/EK tanácsi rendeletet azzal, hogy a rendelet 231. cikk (2) bekezdése 
szerint „A 2014. január 1-je előtt elfogadott valamennyi többéves program tekintetében 
továbbra is az 1234/2007/EK rendelet érintett rendelkezései az irányadók e rendelet 
hatálybalépését követően is, a programok lezárulásáig.” 

Hazai jogszabályi hátterét a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 
24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői 



szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet, valamint a zöldség-gyümölcs termelői 
szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet adják. 

 

20/20/1/3 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 4 212,8 0,0 4 212,8 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Uniós támogatás változásból eredő támogatás 
csökkentés 

-132,8 0,0 -132,8 

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 4 080,0 0,0 4 080,0 

 

20/20/1/4 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 

A program európai uniós jogforrása az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és 
állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos 
kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és 
a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, 
a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 
652/2014/EU rendelet. A rendelet értelmében az Európai Közösség a tagállamok által 
benyújtott és a Bizottság által jóváhagyott éves programok alapján támogatást nyújt az 
állatbetegségekkel és a zoonózisokkal összefüggő felszámolási, védekezési és figyelemmel 
kísérési tagállami tevékenységhez.  

A hazai jogalapot az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való 
védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi 
finanszírozásának szabályairól szóló 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet biztosítja. 

 

20/20/1/4 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 536,5 0,0 536,5 

Változások jogcímenként:    



Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

Az Egyes állatbetegségek megelőzésének és 
felszámolásának támogatása előirányzat 
finanszírozásához szükséges forrás biztosítása 

0,5 0,0 0,5 

2018. évi javasolt előirányzat 537,0 0,0 537,0 

 

20/20/1/5 Iskolagyümölcs program 

 

A program európai uniós jogforrása a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU 
rendelete, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások 
és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 
1370/2013/EU tanácsi rendelet, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához 
nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 
(EU) 2017/39 bizottsági végrehajtási rendelet és az 1308/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való 
biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/40 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.  

Hazai jogszabályi hátterét az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló – többször 
módosított – 50/2012. (V. 25.) VM rendelet adja. 

A 2017. augusztus 1-től alkalmazandó Európai Uniós szabályozás értelmében az 
iskolagyümölcs és az iskolatej programok közös keretrendszerben (iskolaprogram) működnek 
tovább. Így a hazai szabályozást is ehhez szükséges igazítani. 

 

20/20/1/5 Iskolagyümölcs program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi eredeti előirányzat 1 726,0 0,0 1 726,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stabilitási tartalékképzés, egyensúlyjavító 
csökkentés stb.) 

   



Többlet (jogcímenként)    

Az Iskolagyümölcs program finanszírozásához 
szükséges forrás biztosítása 

561,0 0,0 561,0 

2018. évi javasolt előirányzat 2 287,0 0,0 2 287,0 

 

III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
rendelkezései értelmében a 22 állami erdészeti részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi 
jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja. Tulajdonosi jellegű kiadásként 550,0 millió 
forint összeg jelenik meg a XII. FM fejezet 21/01/01/00 „Állami erdőgazdasági társaságok 
tőkeemelése” központi kezelésű előirányzaton, amelynek 2018. évi tervezett mértéke és 
felhasználási célja nem változott a korábbi évekhez képest. A központi kezelésű előirányzat 
felhasználására az állami tulajdonú erdészeti társaságoknál megvalósítandó tőkeemelés során, 
közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel kerül sor. A 22 állami erdészeti társaság a 
tőkeemeléssel biztosított forrásból közjóléti fejlesztéseket, beruházásokat hajt végre. 
 
E közjóléti beruházások az állami erdőkkel szemben megváltozott társadalmi igényeket 
hivatott kiszolgálni, az elmúlt években, előtérbe kerültek az erdők közjóléti és védelmi 
rendeltetései. Az erdészeti társaságok kiemelt feladata a közjóléti szolgáltatások folyamatos 
biztosítása és színvonalának növelése, a fenntartási munkák ellátása, amelyek teljes körű 
finanszírozása jelentős saját forrás bevonásával történik. A közjóléti funkciók erősítése 
érdekében folytatódik a meglévő infrastruktúra felújítása, illetve bővítése, a növekvő közjóléti 
igények kielégítése. Kiemelt kormányzati program a „Bejárható Magyarország”, amely 
elsősorban a társaságok területén található objektumokra (turistaszállók, kilátók, egyéb) épül, 
amelyek létrehozása, fejlesztése az erdőgazdálkodásból származó bevételen túl a tőkeemelési 
keret biztosítása által valósítható meg. 
 

III.4. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

 

Az FM fejezetnél több év előirányzatait terhelő programokra, beruházásokra és fejlesztésekre 
nem kerül sor. 

 

III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

Az FM fejezeten belül az uniós források felhasználására a 20/20/1 jogcím-csoporton belül 
található előirányzatok szolgálnak. Az előirányzatok az EMGA kapcsolódó, közvetlen uniós 
támogatások nemzeti kiegészítő forrásrészét tartalmazzák. Az egyes jogcímeken történő 
támogatások kifizetésére az EU jogszabályok alkalmazásával, miniszteri rendeletek alapján 
kerül sor. 

 

Magyar Méhészeti Nemzeti Program 

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 
234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2013. december 17-i az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU 



rendelete − tekintettel a méhészeti ágazat jelentőségére és sajátosságaira − támogatási 
intézkedéseket határoz meg a méhészeti ágazat fejlesztése céljából. 

A mostani 3 éves Magyar Méhészeti Nemzeti Program jogszabályi hátterét a felhasználható 
keretet illetően a tagállamok által az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alapján benyújtott, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló 
nemzeti programok jóváhagyásáról szóló, 2016. július 5-i 2016/1102/EU bizottsági 
végrehajtási határozat (C(2016)4133 ) adja meg. 
 
Mivel a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban 
nyújtott támogatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló A Bizottság (EU) 2015/1366 
Felhatalmazáson Alapuló Rendelete a felosztás elvét és a finanszírozás alapját a korábbi 
időszak arányával és elvével azonosan kezeli, ezért az eddigiekhez hasonló összeg alakult ki, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a korábbi pénzügyi alapot most 12%-kal megnövelik. A 
támogatás 2016-2019. évben is társfinanszírozásban, 50% költségvetési és 50% uniós 
forrással valósul meg, azaz a költségvetési oldalt az EU-s források azonos mértékben 
kiegészítik. 

A támogatások igénybevételének alapvető feltétele az, hogy a tagállam állítson össze egy 
olyan Méhészeti Nemzeti Programot, amelynek célja a méztermelési és értékesítési feltételek 
javítása.  

E program alapján a magyar méhészeti ágazat számára ciklusonként folyamatosan növekvő 
összegű támogatásra nyílik lehetőség. Alapvető célkitűzésként került megfogalmazásra, hogy 
a program az ország kedvező természeti adottságaira alapozva fokozatosan növelje a 
méhészeti ágazat versenyképességét, hatékonnyá tegye annak működését és biztosítsa 
előremutató fejlődését.  
Mivel a program társadalmi funkciója a vidék népességmegtartó képességének fejlesztésében, 
valamint a lakosság egészséges, kiváló minőségű méhészeti termékekkel történő ellátásában 
is megnyilvánul, további célként fogalmazódik meg az, hogy erősíteni kell a 
méhésztársadalom fogékonyságát az új módszerek, eljárások és eszközök alkalmazása iránt, 
hiszen ez teszi lehetővé azt, hogy a méhészkedésből származó jövedelem elfogadható 
megélhetést és fejlesztési forrást biztosítson az ágazatban tevékenykedők számára. Feltétlenül 
szükséges megjegyezni, hogy a méhészkedés jelentősége – a milliárdokban mérhető 
közvetlen és közvetett gazdasági hasznon túl – a megporzáson keresztül az ökológiai 
egyensúly fenntartásában, a biológiai sokféleség megőrzésében is megkérdőjelezhetetlen.  
 

Igyál tejet program 

A kormány a sport mellett az egészséges táplálkozás, a jó minőségű, egészséges élelmiszerek 
gyártásának és fogyasztásának ösztönzését egyaránt kiemelt stratégiai ágazatként kezeli. Ez a 
szándék jól tükröződik a Földművelésügyi Minisztérium egyes programjain, így az óvoda-, és 
iskolatej programon is. A kezdeményezés mára mintegy tizenkét éves múltra tekint vissza. A 
magyarországi program az európai iskolatej program része.  
 
A szaktárca célja a programmal kettős. Egyrészt a tej-, és tejtermék fogyasztás ösztönzése az 
óvodás- és iskoláskorú gyermekek körében, valamint a magyar termelők bevonásával az ő 
jövedelmük stabilizálásának támogatása. Fontos látni, hogy a programban jelenleg résztvevő 
közel félmillió gyermek egyben félmillió fogyasztót is jelent. Felnőve ezek a fogyasztók 
maguk is tudatos vásárlókká válhatnak, akik saját maguk és családjuk részére rendszeresen 
vásárolnak különböző tejterméket. Ez tehát stabil belső piacot, biztos megélhetést jelent az 
ágazat szereplőinek amellett, hogy a közegészségügyi hatása is kedvező és jelentős. 
 



Gyermekeink egészséges életmódhoz, egészséges táplálkozáshoz kötődő nevelése, 
gondolkodásuk, szemléletük átformálása a nemzet jövőjébe való befektetés. Olyan cél, 
amelyet minden szülő magáénak érez, hiszen gyermekeink egészsége mindenekelőtt való.  
Magyarországon kormányzati szerepvállalással az elmúlt évtizedekben több különböző 
szabályozás mentén került meghirdetésre az iskolatej program/akció. A jelenlegi, az EU 
vonatkozó szabályozásához igazodó program 2004. évben újraindult az agrártárca 
koordinálásában. 

Míg a programban 2010. évben még mindössze 130 ezer, 2011. évben 190-200 ezer gyermek 
ellátására került sor, addig 2013. évben már 350 ezer gyerek, 2014. évben több mint 420 ezer 
gyermek kapott tejet és tejtermékeket a program keretében. 2016. évben már 450 ezer gyerek 
részese a programnak.  

A program hazai jogszabályi hátterét az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 
19/2015. (IV. 24.) FM rendelet adja. 

 

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 

Magyarországon a zöldség-gyümölcs ágazat szereplői szinte kizárólag mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások. A kis üzemméret alacsony termelési mennyiséget eredményez, így a termelők 
piacra jutásának lehetőségei is korlátozottabbak, különösen az olyan magas koncentráltsági 
fokú piacon, mint amilyen a magyarországi élelmiszer-kiskereskedelem.  

A kereskedelem koncentráltsága, a technológiai hiányok, a „post harvest” technológia 
elmaradottsága, valamint a finanszírozási és likviditási problémák gyenge termelői 
alkupozíciót eredményeznek. A zöldség-gyümölcs ágazatban alacsony a termelői 
szervezettség, elsődleges ágazati prioritás tehát a kínálat koncentrálására hivatott termelői 
szervezetek megerősítése, hiszen rajtuk keresztül növelhető az ágazat technikai és 
technológiai színvonala, elősegíthető a friss piacok elérése és könnyebben megoldható a 
feldolgozóipar ellátása megfelelő minőségű és mennyiségű hazai alapanyaggal. Emellett 
fontos szerepük kell, hogy legyen a hazai feldolgozóipar újjászervezésében is, a piaci 
válságok kezelésében. 

Az Egyes speciális szövetkezések támogatása előirányzat a mezőgazdasági termékpiacok 
közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 
1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i az 
Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete alapján a zöldség-gyümölcs termelői 
csoportok és termelői szervezetek működésének megerősítését, a válságok megelőzését és 
kezelését segíti elő. Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében, 
2014. január 1-től hatályon kívül lett helyezve az 1234/2007/EK tanácsi rendelet azzal, hogy a 
rendelet 231. cikk (2) bekezdése szerint „A 2014. január 1-je előtt elfogadott valamennyi 
többéves program tekintetében továbbra is az 1234/2007/EK rendelet érintett rendelkezései az 
irányadók e rendelet hatálybalépését követően is, a programok lezárulásáig.” Ez a rendelkezés 
valamennyi elfogadott elismerési tervre vonatkozik, melyeket 2013. július 1-jét megelőzően 
fogadott el a nemzeti hatóság és a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői csoportok 
számára az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a. cikkében biztosított támogatáshoz nyújtott 
uniós hozzájárulásra vonatkozó 2013–2018. évi elosztási együtthatóknak a 2013. július 1-ig 
bejelentett elismerési tervek tekintetében történő megállapításáról szóló 937/2013/EK 
bizottsági végrehajtási rendelet (1) cikke szerint a Bizottság részére bejelentett. Ezért a 2013. 
július 1-jét követően elismert termelői csoportok esetében az elismerési terveket nemzeti 
költségvetésből szükséges finanszírozni. 

A támogatás hazai jogalapjai a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek 
nemzeti szabályozásáról szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet, a zöldség-gyümölcs 
termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet és a zöldség-



gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) 
FM rendelet. 

A termelői szervezeti elismerést célzó zöldség-gyümölcs termelői csoportok uniós 
szabályokon alapuló támogatása elsősorban a szükséges infrastruktúra kialakítását ösztönzi, 
beruházási támogatással. Ennek hiányában a zöldség- és gyümölcstermelés széttagolttá válik, 
a kereskedelmi láncok ezt kihasználva, a beszerzési áraikat le tudják nyomni, illetve az olcsó 
importot részesítik előnyben, így a megtermelt áru jelentős része a fekete csatornákon 
értékesülhet. A szervezetek versenyképessége és a piacképes árualap előállítása érdekében 
további beruházásokra van szükség. Annak érdekében, hogy ez ne vezessen 
adósságcsapdához és a beruházásokat hitelfelvétel nélkül is meg lehessen valósítani, az EU 
szabályozás adta kereteken belül a tagállami hozzájárulást biztosítani kell. 

 

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása  

Az állattenyésztés és az állati eredetű termékek forgalomba hozatala a mezőgazdaságban 
dolgozó népesség jelentős része számára bevételi forrást jelent. Az ágazat ésszerű fejlesztése 
és termelékenységének növelése olyan állat-egészségügyi intézkedések bevezetésével érhető 
el, melyek célja a közegészségnek és az állatok egészségének védelme, valamint 
színvonalának javítása.  

A program európai uniós jogforrása az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és 
állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos 
kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és 
a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, 
a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 
652/2014/EU rendelet. A rendelet értelmében az Európai Közösség a tagállamok által 
benyújtott és a Bizottság által jóváhagyott éves programok alapján támogatást nyújt az 
állatbetegségekkel és a zoonózisokkal összefüggő felszámolási, védekezési és figyelemmel 
kísérési tagállami tevékenységhez.  

A hazai jogalapot az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való 
védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi 
finanszírozásának szabályairól szóló 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet biztosítja. 

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, az állatbetegségek felszámolását és 
ellenőrzését célzó programokhoz, a tagállamoknak nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás 
az EMGA-ból utólag kerül lehívásra. A program végrehajtásához szükséges pénzügyi forrás 
nemzeti részének biztosítása a központi költségvetésből történik, az „Egyes állatbetegségek 
megelőzésének és felszámolásának támogatása” fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre 
álló forrás felhasználásával. 

A tagállamoknak minden évben legkésőbb április 30-ig be kell nyújtaniuk a Bizottságnak a 
következő évben kezdődő azon éves vagy többéves programjaikat, amelyekre közösségi 
pénzügyi hozzájárulást kívánnak kapni. A Bizottság ezeket megvizsgálja, majd a 
rendelkezésére álló keretet a tagállamok között felosztva, novemberben határozatot ad ki a 
jóváhagyott összegekről és tagállami programokról. Az Európai Unió az egyes betegségekre 
vonatkozó nemzeti programok végrehajtása során felmerülő költségeket a bizottsági 
döntésben megállapított mértékben (50%-100%) támogatja. A tagállamoknak minden évben 
április 30-ig részletes zárójelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak, amely tartalmazza az 
elért eredmények értékelését és az előző évben felmerült kiadások részletes elszámolását.  



Az egyes állatbetegségekkel kapcsolatos mentesítési és megelőzési programok kötelező 
végrehajtása egyrészt jogszabályi kötelezettségből fakad, másrészt Magyarország piaci és 
gazdasági érdeke is azok teljesítése, illetve nem utolsó sorban Magyarország 
állampolgárainak védelme érdekében is szükséges azokat folyamatosan működtetnie a 
hatóságnak.  

 

Iskolagyümölcs program 

Az Európai Unió ösztönzi azokat a programokat, amelyek társfinanszírozást nyújtanak az 
oktatási intézményekben tanuló gyermekek zöldséggel és gyümölccsel való ellátásához. Ilyen 
az uniós finanszírozású európai iskolaprogram iskolagyümölcs és -zöldség kiosztására 
irányuló része is, amelyhez nemzeti finanszírozás is nyújtható. 

Az Iskolagyümölcs program előirányzat célja, hogy a gyermekek zöldség-gyümölcs 
fogyasztását hosszú távon növelje, és az étkezési szokásaik megváltoztatása által a 
túlsúlyosság, az elhízás elleni küzdelemhez és az ezekkel összefüggésben kialakuló 
betegségek (különösen cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, a rák egyes típusai) 
megelőzéséhez hozzájáruljon (az uniós finanszírozású európai iskolaprogramhoz való nemzeti 
finanszírozás nyújtása révén is). A zöldség- és gyümölcsfogyasztás tartós emelése a zöldség 
és gyümölcs iránti kereslet növelésén keresztül hozzájárul a termelői jövedelmek 
stabilizálásához, elősegíti a vidéki lakosság helyben maradását és a foglalkoztatottság 
növelését. Ahhoz, hogy a program hatékonyan működjön, a termékosztáson kívül ún. kísérő 
oktatási intézkedéseket is végre kell hajtani. A kísérő oktatási intézkedések az 
iskolaprogrammal és célkitűzéseivel kapcsolatos tudatosságnövelésre, valamint a zöldség-, 
gyümölcsfogyasztás ösztönzésére szolgálnak. 

A program európai uniós jogforrása a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU 
rendelete, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások 
és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 
1370/2013/EU tanácsi rendelet, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához 
nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 
(EU) 2017/39 bizottsági végrehajtási rendelet és az 1308/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való 
biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/40 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.  

Hazai jogszabályi hátterét az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló – többször 
módosított – 50/2012. (V. 25.) VM rendelet adja. 

A 2017. augusztus 1-től alkalmazandó Európai Uniós szabályozás értelmében az 
iskolagyümölcs és az iskolatej programok közös keretrendszerben (iskolaprogram) működnek 
tovább. Így a hazai szabályozást is ehhez szükséges igazítani. 

 

III.6. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2018. évi keretszámoktól való eltérés 
indoklása 

 

A javaslat a központi költségvetés fejezeti szintű 2017-2019. évi bevételi és kiadási középtávú 
tervszámairól szóló 1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozat keretében meghatározott kiadási 
főösszegtől -2.601,1 millió forinttal, a bevételi főösszegtől -879,6 millió forinttal tér el. 





 


