
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Belügyminisztérium 

  



 



A Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) fejezet 2018. évi költségvetése – a Kormány 
programjának megfelelően – kiemelt ügynek tekinti a közbiztonság megerősítését, a 
nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védelmet, az emberi élet- és értékek védelme 
érdekében a katasztrófavédelem fejlesztését, a „kisértékű” bűncselekmények felderítését és a 
büntetések végrehajtását.  

A BM fejezet a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. 
törvénnyel jött létre az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet bázisán. A 
belügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 
6.) Korm. rendelet rögzíti. Eszerint a belügyminiszter – a kormányzati munkamegosztás 
alapján – felelős többek között a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, 
az e-közigazgatásért, az élet- és vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, a helyi 
önkormányzatokért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni 
védekezésért, a közbiztonságért, a közfoglalkoztatásért, a közigazgatási informatika 
infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, a köziratok kezelésének szakmai 
irányításáért, a közlekedésrendészetért, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a közterület-
felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a 
külföldre utazás szabályozásáért, a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a rendészetért, a szabálysértési 
szabályozásért, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért, a terrorizmus elleni küzdelemért, a 
településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért, a vízgazdálkodásért, a vízügyi 
igazgatási szervek irányításáért, valamint a vízvédelemért.  

 
I.  Célok meghatározása 

 
Rend- és közbiztonság 

A Kormányprogramban meghatározott célokkal összhangban a BM és az irányítása alá 
tartozó rendvédelmi szervek alapvető feladata a rend- és közbiztonság megerősítése, az 
állampolgárok védelmét, biztonságát szolgáló fejlesztések és szervezeti átalakítások 
következetes végrehajtása.  

A korábban megújított rendészet három pillére a terrorcselekmények felderítésére, 
megelőzésére, valamint felszámolására létrehozott Terrorelhárítási Központ (továbbiakban: 
TEK), a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokra megalakult Nemzeti Védelmi 
Szolgálat (továbbiakban: NVSZ), valamint az Országos Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: 
ORFK) és alárendelt szervei, amelyek együttesen, együttműködve látják el feladataikat.  

A Kormányprogram értelmében fokozott rendőri jelenlét szükséges minden magyar 
településen.  

A Rendőrség feladata az Alaptörvényben meghatározott feladatok mellett a határforgalom 
ellenőrzése, a terrorizmus elleni küzdelem és a Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.) meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú 
ellenőrzés, valamint a bűncselekményekből származó vagyon visszaszerzése. 

A TEK-et 2010. szeptember 1-jével a Kormány a Terrorelhárítási Központról szóló 
232/2010. (VIII. 19.) számú Korm. rendeletével hozta létre a terrorizmus elleni fellépés, a 
rendelkezésre álló személyi, tárgyi és költségvetési források hatékonyabb, centralizáltabb 
felhasználása érdekében. 

A rendészet harmadik pillére a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok ellátására a 
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata jogutódaként 2011-ben létrehozott NVSZ.  

 
  



Büntetés-végrehajtás 

A Büntetés-végrehajtás szervezete (továbbiakban: Bv. szervezet) szakmai feladatainak 
ellátásával járul hozzá a közrend és a közbiztonság erősítéséhez, amely a Kormányprogram 
fontos részét képezi. A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való 
megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről 
szóló 1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat a férőhelybővítéssel párhuzamosan a büntetés-
végrehajtási intézetek európai színvonalra való felzárkóztatását tűzte ki célul, amelyhez 
kapcsolódó feladatok megvalósításának kezdő éve 2012 volt. Az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának a börtönkörülmények miatti Magyarországot elmarasztaló ítéletei, valamint az 
eltelt idő során változó külső körülmények szükségessé tették a fogvatartotti férőhely-bővítési 
program eddigi eredményeinek számbavételét, az eredeti célkitűzések és feladat-
meghatározások aktualizálását. Ennek eredményeként a büntetés-végrehajtási intézetek 
férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1125/2016. (III. 10.) Korm. 
határozatban foglaltak szerint a Kormány további jelentős forrást biztosít a szükséges 
férőhelyszám elérése érdekében. A többletforrás megoldást nyújt az egészségügyi ellátást, a 
kényszergyógykezelést, az elmeállapot megfigyelést, a központi kivizsgálást, a betegek kóros 
elmeállapotának gyógykezelését végző intézmények működési körülményeinek rendezésére 
is. A biztonságos őrzés feltételeinek megteremtése a Bv. szervezet működésének, a 
jogszabályokban meghatározott feladatai végrehajtásának alappillére, a büntetés-végrehajtás 
törvényes működésének és rendjének a garanciája, amely a fogvatartottak védelmét is 
biztosítja. 

Az állam büntetőhatalma gyakorlásának eszközeként a teljes foglalkoztatás elérése érdekében, 
a bűnmegelőzésben és a közrend biztosításában betöltött funkció mellett egyre jelentősebb 
szerep hárul a Bv. szervezetre a fogvatartotti foglalkoztatás folyamatos emelésében és a teljes 
foglalkoztatásra történő törekvésében, valamint a belső ellátás rendszerének működtetésében 
és ennek bővítésében. 

 
Polgári nemzetbiztonság 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (továbbiakban: AH) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) szerinti feladatai keretében ellátja a 
hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmét, illetékességi körében elvégzi a 
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek nemzetbiztonsági ellenőrzési feladatait. 2018 
januárjától ezen a területen pozitív előrelépés, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezését megelőző biztonsági kérdőívet 
elektronikus felületen is kitöltheti, módosíthatja. Az AH részére 2018-ban kiemelt feladat 
Magyarország nemzetbiztonságát veszélyeztető, az Nbtv. 5. § g) pont szerinti kérelmekhez 
kapcsolódó, Magyarországra jogellenesen belépő, itt tartózkodó, illetve ezt elősegítő és ilyen 
módon az ország nemzetbiztonságát veszélyeztető személyek, csoportok leplezett 
tevékenységének felderítése és elhárítása, valamint a kiberterrorizmus elleni küzdelem. 2017-
től új feladatként jelentkezett a légiközlekedésről szóló 1995.évi XCVII. törvény változásával 
a Magyarországon repülési, illetve ejtőernyős szaktanfolyamon részt vevő külföldiek 
ellenőrzése. 

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: NBSZ) kiemelt szerepet tölt be a Kormány 
által meghatározott célok, kiemelten a rend- és közbiztonság megerősítése, az állampolgárok 
védelme, a szervezett bűnözés felszámolása, illetve a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni 
védelem kapcsán jelentkező feladatok végrehajtása során. Az NBSZ szolgáltatói 
szerepkörében – a megrendelői igényekre érzékenyen, a külső (jogi, technikai) környezetre 
figyelemmel – folyamatos fejlődésre törekszik annak érdekében, hogy a vele szemben 
támasztott elvárásoknak mindig a legmagasabb színvonalon és leggyorsabban tudjon 
megfelelni. 



A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (továbbiakban: TIBEK) a 
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ szervezetének átalakításával, annak 
általános jogutódjaként alakult meg 2016-ban, mint a belügyminiszter irányítása alatt álló 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatként működő, bűnügyi és nemzetbiztonsági koordinációs 
feladatokat ellátó intézmény. A TIBEK az Nbtv. szerinti feladatai keretében ellátja a 
mindenkori kiemelt biztonsági kockázatok elleni megelőző, bűnüldöző, elhárító 
szaktevékenység érdemi támogatását, a kormányzati és biztonságpolitikai döntéshozatal 
elősegítését, információs és elemzési hírigények kielégítését, valamint az utasforgalmi adatok 
kezelésével a bűnüldöző szervek határokon átnyúló bűnözés megelőzése, felderítése 
érdekében folytatott tevékenységének támogatását. A Kormány szándéka szerint a terrorizmus 
elleni intézkedéscsomag részeként az ország külső és belső biztonságának fenyegetettségét 
időben felismerő, valamint arra reagálni képes intézményrendszer került kialakításra.  

A Kormány biztonsági stratégiája alapján megállapítható, hogy a jövő kiemelt belső 
biztonsági kockázatainak sorában a terrorizmus és a szervezett bűnözés, valamint a militáns, 
erőszak potenciállal rendelkező extrémizmus jelentik a demokratikus állami 
intézményrendszer, a nemzet- és közbiztonság ellen irányuló fenyegetések súlypontjait. 

 
Katasztrófavédelem 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi jogállású szervei 
(továbbiakban: BM OKF) feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a 
tűzvédelem szakigazgatását, jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfokú 
katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi, piacfelügyeleti), vízügyi és 
vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat, az országos szúnyoggyérítési feladatokat, 
valamint 2016. július 1-jétől a katasztrófavédelem biztosítja a kéményseprő-ipari feladatok 
ellátását – önkormányzati döntésektől függően – a lakossági szektorban. Alaptevékenységük a 
tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvényben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (továbbiakban: Kat. tv.), valamint annak 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, a vízügyi igazgatási és a 
vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben, továbbá a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 
2015. évi CCXI. törvényben meghatározott feladatok ellátása. 

A BM OKF számára alapvető cél az emberi élet- és értékek védelme, a tulajdon megóvása, az 
áldozatok, kárvallottak érdekeinek képviselete és védelme. 

 
Menekültügy 

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (továbbiakban: BMH) célja 2018-ban az 
idegenrendészeti, menekültügyi feladatok hatékonyabb ellátása, a Magyarországra nehezedő 
migrációs nyomás jogszerű és hatékony kezelése, az illegális migráció kapcsán felmerülő 
biztonsági kockázatok kiszűrése az ország biztonsági érdekeinek fokozott megóvása, amely 
szükségessé teszi az együttműködési feladatok továbbfejlesztését a rendvédelmi szervekkel. 
2018-ban is kiemelt feladatként jelentkezik a Magyarországra irányuló migráció szabályozott 
mederben tartása, a menedékjoggal való visszaélések visszaszorítása, megakadályozása 
mellett a nemzetközi védelem megfelelő szintű biztosítása a menekültek számára. Kiemelt 
feladat továbbá a korábbi években elkezdődött migrációs hullám kezelése érdekében a 
rugalmas befogadó intézményi rendszer működtetése, valamint a hatósági munkavégzés 
feltételeinek javítása. A schengeni tagságból eredő feladatellátás hatékonyabbá tétele 
érdekében az idegenrendészeti tevékenység kiemelt területét képezi a vízumkiadással 
kapcsolatos hatósági tevékenység eredményesebb ellátása.  



 
Vízügy 

A Vízügyi Igazgatóságok a BM irányítása alatt a vízgazdálkodási létesítmények üzemeltetési, 
fenntartási, fejlesztési feladatait látják el, valamint részt vesznek a Duna Makro Regionális 
Stratégia feladatainak végrehajtásában. 

A megfogalmazott szakpolitikai célok alapján az ágazat alapvető feladata az állami tulajdonú 
vízkárelhárítási létesítmények és a kapcsolódó infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése az 
árvízvédelem, a belvízvédelem, a vízminőségi kárelhárítás, a jégvédelem és az aszály elleni 
védelem területén. Elsődleges cél a védekezési feladatok ellátása, ugyanakkor megjelenik a 
preventív védekezési és a békeidős fejlesztési feladatok végrehajtása is. A vízkárelhárítás 
keretén belül a 2018. év kiemelt feladatát képezi a kockázathoz igazított védelmi rendszer 
jogszabályi hátterének kialakítása, ami a kockázatnak megfelelő biztonságot ír elő, valamint 
az új, modell alapján működő lokalizációs tervek gyakorlati alkalmazásának bevezetése is az 
érintett igazgatóságoknál. 

2018-ban kiemelten kezeli a tárca a vízvisszatartás kérdéskörét, amely főleg a dombvidéki 
tározás és a belvíz-tározás területén jelent többletfeladatokat. A vízgazdálkodás szakmai 
feladatai között egyre hangsúlyosabban jelenik meg az aszálykár elleni felkészülés, amely 
magában foglalja az aszály-monitoring kialakítását, a műszerek adaptálását, az aszálykezelési 
terv megalkotását és az aszályvédekezés integrálását a védelmi rendszerbe. A hatékonyság 
fokozása érdekében szükséges az aszályvédekezés hálózatának kidolgozása, valamint a már 
meglévő rendszerhez illesztése. 

A megelőzés keretében az integrált folyó- és tógazdálkodás, a dombvidéki vízrendezés, 
valamint a térségi vízszétosztás és vízhasznosítás területén jelentkező feladatok 
végrehajtásának előtérbe helyezése válik szükségessé. A vízügyi szervezeteknek továbbra is 
kiemelt célja a vízkészletek megismerését szolgáló vízgazdálkodási alapadatok gyűjtése, 
feldolgozása és szolgáltatása, amelynek érdekében a szervezet vízrajzi monitoring rendszert 
tart fenn, üzemeltet és fejleszt, amely közel 8.000 üzemi és törzsállomást foglal magában napi 
szintű adatforgalommal. 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban: OVF) működteti a Központi Vízügyi 
Adattárat (KVA). A vízgazdálkodási tevékenységet meghatározó vízrajzi adatbázist 
folyamatosan üzemeltetni és fejleszteni szükséges. A 2018. év kiemelt feladatát képezi a 
térségi vízszétosztás fejlesztése, az aszály megelőzésében és kezelésében való részvétel, a 
vízhiányos időszakban kiemelten jelentkező öntözési problémák megoldása és az ehhez 
szükséges intézményi háttér kialakítása a vízügyi intézményrendszeren belül. 

A vízügyi ágazat részt vesz a vízgyűjtő gazdálkodási terv (továbbiakban: VGT) 
végrehajtásában, a terv hat évenkénti felülvizsgálatában. A vízgyűjtő területi szintű állami 
érdeket képező vízgazdálkodási feladatokat a vízügyi ágazat a határvízi bizottságokon 
keresztül érvényesíti. 

A VGT alkalmazására 2018-ban is a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás érdekében – 
beleértve a szélsőséges helyzetek (víz hiánya, többlete) kezelését és minél hatékonyabbá 
tételét – kerül sor. A rendelkezésre álló készletek és vízhasználatok adatainak pontos ismerete 
a számítástechnikai fejlesztések által biztosított lehetőségek kihasználásával történik. 

A térségi vízgazdálkodás keretében a vízügyi igazgatóságok – közvetve az OVF – szakmailag 
felügyelik a vízitársulatok munkáját, valamint együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a 
vízgazdálkodási és vízkárelhárítási feladatok megoldásában.  

A 2018. év egyik ágazati célkitűzése a magasabb színvonalú mérnöki jelenlét előmozdítása, 
valamint a fenntartási források kereteinek bővítése annak érdekében, hogy a teremtett értékek 
előnyei, szerepe a jövőben is megőrizhető legyen.  



 
Közigazgatási alapnyilvántartások 

A közigazgatási alapnyilvántartások feladatait korábban a BM irányítása alá tartozó, 2017. 
január 01-jén megszűnt Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
(továbbiakban: KEK KH) látta el. A KEK KH feladatai közül az állampolgárok személyi, 
lakcímre vonatkozó nyilvántartások fejezeten kívülre, a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
feladat-végrehajtásába kerültek át; a szabálysértési, bűnügyi, bírósági nyilvántartások 
vezetése, a közúti közlekedés nyilvántartása, továbbá a közigazgatási informatikai 
szolgáltatások – a kormányzati stratégiai célokkal összhangban történő – korszerűsítése a BM 
igazgatásába kerültek integrálásra. Ennek megfelelően a közigazgatási alapnyilvántartások 
feladatai az igazgatási jellegű tevékenységek alatt kerülnek bemutatásra. 

 
A szakterületek kiemelt várható eredményei 

A büntetés-végrehajtás 2018. évi fejlesztéseihez 20.600,1 millió forint többletforrást irányzott 
elő a Kormány. A BM budai Várnegyedben történő elhelyezésére 7.000,0 millió forint áll 
rendelkezésre, valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda új épületben történő 
elhelyezésére 5.173,0 millió forintos többlettámogatás szolgál. A rendőrségi gépjármű-csere 
program megvalósítására 5.000,0 millió forintos többletforrás biztosításával kerül sor a BM 
fejezet 2018. évi költségvetése keretében. 

 
II.  A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018-ban 

 
A XIV. BM fejezet 2018. évi költségvetése a közfeladatainak ellátásához és céljainak 
megvalósításához 25.996,4 millió forint bevételi és 759.766,4 millió forint támogatási 
előirányzatot tartalmaz. 

millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 
Költségvetési szervek  658 835,4   25 696,1  633 139,3    85 566 
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

126 927,4 300,3 126 627,1 - 

Központi kezelésű 
előirányzatok 

55,0 - - - 

 
 
III.  A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

 
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  
 
1. Igazgatási jellegű tevékenység 

A Belügyminisztérium igazgatásának (továbbiakban: BM igazgatása) alapvető feladata a 
Kormányprogramban meghatározott célok elérésének elősegítése, különös tekintettel a 
közrend, a közbiztonság fenntartására, az e-közigazgatásra és a közfoglalkoztatásra. 

A BM hivatali szerve ellátja a belügyminiszter felügyelete alá tartozó címek és költségvetési 
intézmények, valamint szakterületek szakmai és gazdálkodási irányításának, felügyeletének 
feladatait. 

A BM igazgatásának költségvetése 47.834,3 millió forint kiadási és 10.467,4 millió forint 
bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 37.366,9 millió forint. 



A BM igazgatása 2017. évi költségvetési létszáma 496 fő volt, amelynek 2018. évi alakulását 
a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat [továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat] végrehajtása, valamint 
a határozat alapján megkötött megállapodások, illetve egyéb megállapodások befolyásolták: 

- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. a) pontjának végrehajtásával a 
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (továbbiakban: KSZF) jogutódlással 
történő megszűnése következtében 90 státusz, az 1. melléklet 3. c) pontjának 
végrehajtásával a KEK KH jogutódlással történő megszűnése következtében 1 338 
státusz került átadásra a BM részére; 

− az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 10. pontja alapján számított 20%-os személyi 
juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökkenésre 
számított létszám kivétele a KEK KH vonatkozásában 233 státusszal csökkentette a BM 
létszámát; 

− az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása során a BM-Miniszterelnökség-
KEK KH-Budapest Főváros Kormányhivatala között létrejött megállapodás szerint 97 
státusz és kapcsolódó költségvetési előirányzat került átadásra a Kormányhivatal 
részére, valamint a BM-Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) fejezetek 
közötti megállapodás alapján a minisztériumok működéséhez szükséges 
munkakörnyezet biztosítása miatt 6 státusz és kapcsolódó költségvetési előirányzat 
került átadásra a KEF részére; 

− a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a 
Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján 3 státusz és 
kapcsolódó költségvetési előirányzat került a BM részére átcsoportosításra; 

− a BM és a TIBEK közötti megállapodás alapján a Rendészeti Információs Iroda által 
ellátott feladatok végrehajtása következtében 2 státusszal és kapcsolódó költségvetési 
előirányzattal, míg a Belügyi Szemle Szerkesztősége közalkalmazottainak 
foglalkoztatására vonatkozó, KSZF-Országos Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: 
ORFK) közötti megállapodás alapján 6 státusszal és kapcsolódó költségvetési 
előirányzattal csökkent a BM létszáma; 

− a KSZF-Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium közötti megállapodás mentén az 
üzemeltetés biztosítása érdekében 3 státusz és kapcsolódó költségvetési előirányzat 
került átadásra a Szakgimnázium részére; 

− az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer feladatainak ellátására való kijelölésről 
szóló 17/2014. (X. 22.) BM utasításban a belügyminiszter a KEK KH-t jelölte ki az 
egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos feladatok 
ellátására, amellyel összefüggésben 33 státusz és kapcsolódó költségvetési előirányzat 
került átadásra a KEK KH jogutódjaként a BM részére az EMMI-BM-KEK KH, 
valamint a Miniszterelnökség-Kormányhivatalok-BM-KEK KH között megkötött 
megállapodások alapján. 

Mindezek eredményeként a minisztérium 2018. évi létszáma: 1 613 fő. 

A 2018. évi költségvetés tervezése során a BM igazgatása költségvetésének növekedését az 
alábbi szerkezeti változások eredményezték: 

− az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a KSZF és a KEKKH jogutódlása miatt 
a BM igazgatása támogatása 28.435,2 millió forint, a bevétele 10.445,8 millió forint 
értékben növekedett; 

− a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a kiadási 
előirányzat 17,8 millió forint értékben emelkedett; 



− a Kormányzati Érkeztető Központ (továbbiakban: KÉR) működtetéséhez a KEKKH 
jogutódjaként a BM részére átadott fedezet 98,7 millió forint összegben.  

A 2018. évi költségvetés tervezése során a BM igazgatása költségvetését az alábbi szerkezeti 
változások érintették, amelyek csökkenést eredményeztek: 

− a BM igazgatása-TIBEK közötti megállapodás alapján a Rendészeti Információs Iroda 
átadásával összefüggésben 22,0 millió forint; 

− a KSZF-ORFK közötti megállapodás alapján a Belügyi Szemle Szerkesztőségének 
átadásával összefüggésben 33,7 millió forint, a KSZF-Adyligeti RSZKI közötti 
megállapodás alapján az üzemeltetési feladatok átadásával összefüggésben 16,4 millió 
forint; 

− az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a Budapest 
Főváros Kormányhivatala részére átadott 572,2 millió forint, a BM-NGM fejezetek 
közötti megállapodás alapján a KEF részére átadott 1.462,9 millió forint; 

− a szociális hozzájárulási adó 2017. évi 5 százalékpontos, továbbá a 2018. évi 2 
százalékpontos csökkentésből adódóan 459,7 millió forint, míg az 1312/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat alapján a 20%-os személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó csökkenéseként 904,7 millió forint került elvonásra. 

A többletforrásként biztosított 7.086,6 millió forint az alábbi kiadások fedezetét szolgálja: 

- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (továbbiakban: Hszt.) alapján a 
rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 31,2 millió forint;  

- a hivatásos állomány nem rendszeres személyi juttatás növekményének bázis rendezése 
6,7 millió forint; 

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások 
finanszírozása 48,7 millió forint; 

- az 1407/2016. (VII. 29.) Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium budai 
Várnegyedben történő elhelyezésére 7.000,0 millió forint került biztosításra. 

A KEK KH megszűnéséből adódóan a kijelölt szolgáltatók által átvett feladatok 
finanszírozását biztosító pénzügyi fedezet – tekintettel arra, hogy a BM az általános jogutód – 
a BM igazgatása költségvetésében került megtervezésre a 2018. évre, mely a Kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére évközi előirányzat 
átcsoportosítással kerül átadásra. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

1. cím 
Belügyminisztérium igazgatása Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 5 221,7  25,5 5 196,2  496 
Változások jogcímenként:         
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 
alapján KSZF jogutódlása 

792,3 22,2 770,1 90 

1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 
alapján a KEK KH jogutódlása 

38 088,8 10 423,6  27 665,2 1 338 

1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat 
alapján KIH megszűnése  

17,8 0,0 17,8 3 

KSZF-ORFK közötti megállapodás 
(Belügyi Szemle Szerkesztősége) 

-33,7 0,0 -33,7 -6 



KSZF-Adyliget RSZKI közötti 
megállapodás (3 fő áthelyezése) 

-16,4 0,0 -16,4 -3 

BM-TIBEK közötti megállapodás 
(Rendészeti Információs Iroda 
átadása) 

-22,0 0,0 -22,0 -2 

EMMI-BM-KEK KH közötti 
megállapodás (KÉR üzemeltetése)  

8,7 0,0 8,7 3 

ME-Kormányhivatalok-BM-KEK KH 
közötti megállapodás (KÉR 
üzemeltetése) 

90,0 0,0 90,0 30 

1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 
alapján BM-ME-KEK KH-Budapest 
Főváros Korm. Hivatala közötti 
megállapodás  

-572,2 0,0 -572,2 -97 

1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 
alapján BM-NGM fejezetek közötti 
megállapodás  

-1 462,9 -3,9 -1 459,0 -6 

1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 
alapján 20%-os csökkenés kivétele 

-904,7 0,0 -904,7 -233 

Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkenése 

-459,7 0,0 -459,7 0 

Többletek:         
Rendvédelmi életpálya 2017. évi 
üteme (közalkalmazotti ágazati pótlék 
támogatással) 

31,2 0,0 31,2 0 

Hivatásos állomány nem rendszeres 
személyi juttatás növekményének 
bázisrendezése 

6,7 0,0 6,7 0 

Minimálbér és garantált bérminimum 
emelés 2017. évi többlete 

48,7 0,0 48,7 0 

1407/2016. (VII. 29.) Korm. határozat 
alapján (BM budai Várnegyedbe 
történő elhelyezése) 

7 000,0 0,0 7 000,0 0 

2018. évi javasolt előirányzat 47 834,3 10 467,4  37 366,9 1 613 
 
2. Rend- és közbiztonsági ágazat 

Az ágazathoz tartozó címek:  A címekhez tartozó költségvetési szervek:  
− Nemzeti Védelmi 

Szolgálat 
Nemzeti Védelmi Szolgálat 

− Terrorelhárítási Központ Terrorelhárítási Központ 
− Rendőrség 1. Országos Rendőr-főkapitányság 

(középirányító) 
2. Készenléti Rendőrség 
3. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
4. Budapesti Rendőr-főkapitányság 
5. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 
6. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 
7. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-

főkapitányság 
9. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 



10. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
11. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-

főkapitányság 
12. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 
13. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-

főkapitányság 
15. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-

főkapitányság 
16. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
17. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
18. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 
19. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-

főkapitányság 
20. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
21. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 
22. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
23. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 
24. Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 
25. Körmendi Rendészeti Szakgimnázium 
26. Miskolci Rendészeti Szakgimnázium 
27. Szegedi Rendészeti Szakgimnázium 
28. Nemzeti Szakértői és Kutató Központ 
29. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 
30. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési 

Központ 
31. Nemzetközi Oktatási Központ 

 
Az NVSZ által ellátandó általános feladatokat a Rendőrség belső bűnmegelőzési és 
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a 
kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak 
megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22) Korm. rendelet tartalmazza. A szervezet a 
belügyminiszter irányítása alatt gondoskodik a Rendőrség, a katasztrófavédelem hivatásos 
szervei, a BMH, a Bv. szervezet, az AH, az NBSZ, valamint azon szervek védelméről, 
amelyet jogszabály a hatáskörébe utal. A fenti védelem a belső bűnmegelőzési célú 
ellenőrzésből, a kifogástalan életvitel ellenőrzésből, a megbízhatósági vizsgálatból, egyes 
bűncselekmények felderítéséből, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó fontos és 
bizalmas munkakört betöltő személyi állomány biztonsági ellenőrzéséből áll. 

Továbbra is elsődleges elvárás az erős és hatékony rendvédelem, amelynek egyik alapfeltétele 
a korrupcióval szembeni hatékony fellépés. Ennek az NVSZ által történő folyamatos 
ellenőrzése egyben állampolgári elvárás is. Az előzőekben foglaltak szerint – az egyes Korm. 
rendeletek a kormányzati szerkezetátalakításokkal összefüggő módosításáról szóló 221/2014. 
(IX. 4.) Korm. rendelet alapján 2014 szeptemberétől – az NVSZ alaptevékenységként látja el 
a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatok összehangolását. 

A korrupció-megelőzéssel kapcsolatos hatásköri változások tették lehetővé, hogy a korrupció 
elleni küzdelem szankcionáló és megelőzési oldala egy szervezet keretei között egyesüljenek. 
Az új megközelítés egyrészt módot ad az állampolgárokkal folytatott párbeszédre, ezáltal 
támogatva őket, és az állami szerveket is a korrupciós jelenségeket felismerő és visszautasító 
öntudat és szervezeti kultúra kialakítására ösztönzi, másrészt erősíti az államigazgatási 
szervek és a korrupció elleni küzdelmet folytató szervezet kapcsolatát. 



Az előző évhez képest az ORFK-tól átvételre kerülő 10 fő juttatásai és azok szintrehozása 
összességében 90,9 millió forinttal emelte meg a szervezet költségvetését és a 10 fő 
átvételével a létszám 555 főre emelkedett. 

A 2018. évi előirányzatot ezen felül növelte a rendvédelmi életpálya 2017. évi ütemének 
fedezete és a hivatásos állomány nem rendszeres személyi juttatás növekményének 
bázisrendezése. Az előirányzatot a szociális hozzájárulási adó mértékének módosítása 
csökkentette. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

2. cím 
Nemzeti Védelmi Szolgálat 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 6 030,5 0,0 6 030,5 545 
Változások jogcímenként:     
Szociális hozzájárulási adó 
5+2 százalékpontos 
csökkenése 

-277,6 0,0 -277,6 0 

ORFK-NVSZ közötti 
megállapodás 
(korrupcióellenes 
tevékenységgel összefüggő 
kormányzati feladatok 
ellátása) 

90,9 0,0 90,9 10 

Többletek:     
Rendvédelmi életpálya 2017. 
évi üteme (közalkalmazotti 
ágazati pótlék támogatással) 

49,0 0,0 49,0 0 

Hivatásos állomány nem 
rendszeres személyi juttatás 
növekményének 
bázisrendezése 

32,3 0,0 32,3 0 

2018. évi javasolt előirányzat 5 925,1 0,0 5 925,1 555 
 
A TEK alapvető feladata a terrorfenyegetés időben történő felismerése és felderítése, valamint 
az elkövetők elfogása még a cselekmény végrehajtása előtt. A TEK feladatrendszerét az Rtv., 
valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes 
szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet az alábbiak szerint határozza meg:  

− országos illetékességgel végzi a terrorcselekmény bűncselekmény, vagy azzal 
összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzését, felderítését, 
megszakítását, valamint az ezzel kapcsolatos tűzszerészeti feladatokat, bűnfelderítési 
célból titkos információgyűjtő tevékenységet végezhet, elemzi és értékeli Magyarország 
terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és koordinálja hazánkban a 
terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek tevékenységét;  

− ellátja Magyarország Miniszterelnökének és Magyarország Legfőbb Ügyészének 
személyvédelmével, valamint a jogszabályban meghatározott kiemelt létesítmények 
védelmével kapcsolatos feladatokat;  

− a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a belföldi, illetőleg 
nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más 
bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében kapcsolatot 



tart más államok terrorellenes szerveivel, elvégzi a külföldön – háborús cselekmények, 
fegyveres konfliktusok, terrorista vagy túszejtő akciók miatt – bajba jutott magyar 
állampolgárok mentését, hazatérésük biztosítását, ehhez kapcsolódóan megszerzi, 
elemzi és értékeli, valamint továbbítja a külföldi eredetű, vagy külföldre vonatkozó 
információkat; 

− végrehajtja a terrorcselekmény, a légi, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési vagy 
tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az emberrablás 
bűncselekmények megszakítását, kizárólagosan végzi a bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsítható fegyveres vagy felfegyverkezett személyek elfogását, valamint – más 
nyomozóhatóságok felkérésére – az egyéb személy elleni erőszakos bűncselekmények 
megszakítását, az ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személyek elfogását. 

A szociális hozzájárulási adó 2017. évi 5%-os, valamint 2018. évi további 2%-os csökkentése 
824,0 millió forint megtakarítást eredményez a TEK-nél. 

A rendvédelmi szervek hivatásos állománya életpályájának 2015. július 1-jei bevezetésével 
kapcsolatos illetményemelkedésének 2017. évi fedezetére, valamint a közalkalmazotti 
állomány rendvédelmi ágazati pótlékának [megállapította: 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet] 
fedezetére biztosított többletforrás 216,4 millió forint. 

A rendvédelmi szervek hivatásos állománya életpályájának bevezetésével kapcsolatos 
illetményemelkedések hatására megnövekedtek a hivatásos állomány részére kifizetendő nem 
rendszeres személyi juttatások összegei, amely többletkiadások finanszírozására 184,7 millió 
forint beépítésére került sor a 2018. évre vonatkozóan. 

A TEK intézményi működési bevétele – az elmúlt évi teljesülési adatokat, valamint a 
rendelkezésre álló hatályos szerződéseket figyelembe véve – a 2017. évi előirányzatnál 27,0 
millió forinttal magasabb összegben, 150,0 millió forintban került meghatározásra a 2018. 
évre. A bevételi előírás emelése a dologi kiadások előirányzat hasonló mértékű emelését 
eredményezi. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

4. cím 
Terrorelhárítási Központ Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 19 680,9 123,0 19 557,9 1 519 
Változások jogcímenként:     
Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkentése 

-824,0 0,0 -824,0 0 

Bevételi előírás emelése 27,0 27,0 0,0 0 
Rendvédelmi életpálya 2017. évi 
üteme (közalkalmazotti ágazati 
pótlék támogatással) 

216,4 0,0 216,4 0 

Hivatásos állomány nem rendszeres 
személyi juttatás növekményének 
bázisrendezése 

184,7 0,0 184,7 0 

2018. évi javasolt előirányzat 19 285,0 150,0 19 135,0 1 519 
 
A Rendőrség alapvető feladata a rend- és közbiztonság megerősítése, ennek keretében az 
Rtv.-ben és más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási 
és rendészeti feladatok elvégzése, ennek érdekében az állampolgárok védelmét, biztonságát 
szolgáló fejlesztések és szervezeti átalakítások következetes végrehajtása. 



A Rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül 
fenyegető vagy sértő cselekményekkel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a 
rászorulóknak, óvja az emberek jogait. Általános feladata a közbiztonság és a közrend 
védelme, az államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése, az államhatár rendjének 
fenntartása, a törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú ellenőrzés.  

A Rendőrség feladatellátását, a kitűzött célok elérését lehetővé teszi, hogy a 2018. évi 
költségvetés 22.229,0 millió forint többletforrást biztosít a szervezet részére, amely a meglévő 
feladatok magas színvonalú ellátását szolgálja, pl. a különféle gépjárművek amortizációs 
cseréjének megvalósításával, valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda új 
objektumban történő elhelyezésével. 

Az ágazat legkiterjedtebb intézményrendszerével a Rendőrség cím rendelkezik. A címhez 
31 költségvetési intézmény tartozik, amelyek 2017. évi eredeti költségvetési létszáma 
48.434 főről 48.807 főre változik 2018-ra az alábbi létszámváltozások miatt: 

− az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. b) pontja alapján a BM 
Nemzetközi Oktatási központ jogutódlással beolvadt a Rendőrség címbe 74 fővel; 

− az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontja alapján az Igazságügyi 
Minisztérium felügyelete alá tartozó Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 300 
fővel összeolvadt a Rendőrség címhez tartozó Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettel; 

− a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatok ellátása érdekében 
10 fő áthelyezésre került az ORFK-tól az NVSZ-hez; 

− a Belügyi Szemle Szerkesztőségének 6 fő közalkalmazottja áthelyezésre került a KSZF-
től az ORFK-hoz; 

− a KSZF-től 3 fő áthelyezésre került az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumba. 

A bűnügyi szakterületen elérni kívánt célok, megvalósítandó feladatok: 

− a területi szervek bűnügyi szolgálati ága vonatkozásában informatikai fejlesztés 
végrehajtása, különös tekintettel a kibertérben elkövetett bűncselekmények, illetve az 
ezekkel kapcsolatos értékelő-elemző feladatok megemelkedett száma miatt; 

− a területi szervek bűnügyi ügyfeldolgozói részére kiber bűncselekményekkel 
kapcsolatos szakmai továbbképzések szervezése; 

− a cégnyilvántartásból kinyerhető adatok körének bővítése (cégháló), illetve a 
beszámolók online hozzáférésének biztosítása a Robotzsaru rendszeren keresztül; 

− a rendőrség iskolai programjainak működtetése, képzés és továbbképzés lebonyolítása, 
technikai eszközökkel történő ellátás, szükség esetén technikai eszközök cseréje; 

− a kapcsolati- és a családon belüli erőszak cselekményeinek felismerése, az eljárások 
sajátosságainak figyelembevétele, a különleges bánásmódot igénylő sértettek jogainak 
biztosítása érdekében végrehajtandó feladatok oktatása az állomány számára; 

− különleges meghallgató szobák kialakításának folytatása valamennyi 
rendőrkapitányságon (a különleges bánásmódot igénylő sértettek jogainak biztosítása 
érdekében végrehajtandó feladatok feltételeinek biztosítására, különös tekintettel a 18 
éven aluli sértettekre); 

− az emberkereskedelem elleni küzdelemhez kapcsolódó képzések szervezése; 
− a nyomozások időszerűségének javítása, az elhúzódó nyomozások számának 

csökkentése érdekében – vezetői és végrehajtói szinten is – a szükségszerű feladatok 
végrehajtása; 

− az illegális migráció által generált és a jogszabályi változások által módosult 
rendőrszakmai feladatok magas színvonalon történő végrehajtása; 

− a helyszíni szemlék színvonalának javítása érdekében szükséges oktatások és képzések 
folyamatos végrehajtása, szakmai anyagok készítése és bemutatása, az ahhoz szükséges 



technikai feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása, valamint a forrónyomon 
üldözés végrehajtásához szükséges informatikai és technikai fejlesztések biztosítása; 

− a nyomozati munka támogatása; 
− a rendőrség felső vezetése által hozandó döntések megalapozása érdekében végzett 

elemzések hatékonyságának növeléséhez szükséges tárgyi (informatikai) feltételek 
javítása. 

A rendészeti szakterületen elérni kívánt célok, megvalósítandó feladatok: 

− a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatok teljesítése, a fokozott – 24 órás – 
rendőri jelenlét biztosítása közterületeken és nyilvános helyeken; 

− a kiemelt sport- és egyéb rendezvények biztosítása, valamint a rendőri csapaterővel 
végrehajtásra kerülő további feladatok ellátása; 

− az ideiglenes jelleggel szervezett csapatszolgálati századok állományának, valamint az 
ideiglenes jelleggel határőrizeti feladatokat végrehajtó állomány felkészítése; 

− a személysérüléses balesetek száma vonatkozásában az utóbbi három évben jellemző 
enyhén emelkedő tendencia megfordítása, valamint a balesetben meghalt személyek 
számában bekövetkezett kedvező tendencia erősítése, a halálos áldozatok számában az 
EU által 2020-ra kitűzött 50%-os csökkenés időarányos megvalósítása; 

− a védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) biztonságának javítása, az ittas 
vezetés visszaszorítása; 

− a megnövekedett ügyszámból adódó szakirányítási feladatok zökkenőmentes ellátása; 
− a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat hatékony és eredményes működtetése, napi 

felügyelete, a hibák felismerése és kezelése, a javításra szorult eszközök ismételt éles 
üzembe állítása előtti szakmai ellenőrzése, az ezeket ellátó szervezeti egység megfelelő 
létszámmal történő működtetése; 

− határrendészeti technikai eszközök, határvédelmi berendezések telepítése, fenntartása, 
fejlesztése, új eszközök beszerzése, telepítése; 

− a nemzetközi kapcsolatrendszer erősítése, ezzel összefüggésben a közvetlen 
kapcsolattartás erősödése (kiutazások, vendégfogadások, nemzetközi egyeztetések 
számának növekedése, V4 szerepvállalás erősödése); 

− a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos feladatok 
gyakorlottá tétele, szinten tartása (tranzitzónákkal kapcsolatos feladatok, szállítás, 
átkísérés); 

− a határforgalom-ellenőrzéséhez kapcsolódó technikai eszközök rendszerben tartása, új 
eljárási technológiák kialakítása [eszközjavítás, Határellenőrzési és Regisztrációs 
Rendszer (HERR) fejlesztése, SmartBorders elemeinek kialakítása, új eszközök 
beszerzése – pl. testkamerák]; 

− a szakirányítási feladatok zökkenőmentes ellátása; 
− a szabálysértési eljárások eredményes befejezési arányának növelése; 
− a szabálysértési ügyekben lefolytatandó végrehajtási eljárások foganatosítása, illetve a 

VÉDA rendszer kiegészítő elemeinek bevezetése nyomán emelkedő szabálysértési 
eljárások kezelése; 

− a közigazgatási hatósági eljárások elektronikus ügyintézésének és az ezt támogató 
közigazgatási modulok fejlesztése; 

− a helyi és a területi rendőri szervek igazgatásrendészeti szakterületein az informatikai 
eszközök (munkaállomások, nyomtatók, hálózatok) ütemezett amortizációs cseréje; 

− a hívásfogadó központokba érkező és intézkedést nem igénylő hívások számának 
visszaszorítása; 

− a rendőri szervek értesítési, riasztási készségének folyamatos fenntartása; 



− békeidőszakban és különleges jogrendben, valamint az arra történő felkészülés 
időszakában a váratlanul bekövetkező veszélyhelyzetek, katasztrófák elhárításában 
történő hatékony és eredményes rendőri feladatellátás biztosítása; 

− a Rendőrség részére meghatározott speciális honvédelmi feladatok végrehajtásához 
szükséges feltételek biztosítása, továbbá hatékony együttműködés az ország 
védelmében közreműködő szervekkel. 

A 2018. évi többletforrásként biztosított 22.229,0 millió forint az alábbi feladatok ellátását 
szolgálja: 

− a rendvédelmi életpálya 2017. évi ütemére (közalkalmazotti ágazati pótlék 
támogatással) 5.268,0 millió forint; 

− a hivatásos állomány nem rendszeres személyi juttatás növekményének 
bázisrendezésére 4.288,7 millió forint; 

− minimálbér és garantált bérminimum emelés 2017. évi többletére 1.955,9 millió forint; 
− az igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak illetményalap emelésére 

468,8 millió forint; 
− a pedagógusi életpálya ütemezett bevezetésével kapcsolatban felmerülő kiadásokra 

64,5 millió forint; 
− az egységes új szakértői intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 

1623/2016. (XI. 17.) Korm. határozat 2. b) pontja alapján a szakértői terület bővítésével 
kapcsolatos személyi jellegű kiadások fedezetére 10,1 millió forint; 

− a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Budapest II. kerület, Labanc utca 57. 
szám alatti objektumba történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 
1071/2017. (II. 10.) Korm. határozat 2. pontja alapján az ingatlanegyüttes átalakításával 
kapcsolatos beruházási feladatokra 5.173,0 millió forint; 

− különféle rendőrségi gépjárművek amortizációs cseréjére 5.000,0 millió forint. 

A Rendőrség előirányzatai 4.850,0 millió forintos összegben tartalmazzák az alábbi feladatok 
2018. évi ütemének kiadásait: 

− Rendőrségi gépjárműpark, technikai eszközállomány fejlesztése 3.150,0 millió forint; 
− a Gárdonyi Rendőrkapitányság építésére 200,0 millió forint; 
− a rendészet-technikai eszközbeszerzésre 500,0 millió forint; 
− az informatikai eszközbeszerzésre 1.000,0 millió forint.  

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 

millió forintban, egy tizedessel 

7. cím 
Rendőrség 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 307 310,1 5 301,6 302 008,5 48 434 
Változások jogcímenként:         
Gárdonyi Rendőrkapitányság új 
épülete beruházási kiadásának 
csökkenése  

-10,0 0,0 -10,0 0 

Karcagi Rendőrkapitányság 
elhelyezésére új épület építése 
beruházási kiadásának kivétele 

-450,0 0,0 -450,0 0 

Nagyhódos-Nagypalád közúti 
határátkelőhely kiemelt beruházás 
megvalósítása miatti kivétel 

-458,5 0,0 -458,5 0 



Készenléti állomány csapadék elleni 
védőruházata beszerzésének 
megvalósulása miatti kivétel 

-300,0 0,0 -300,0 0 

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat 1 melléklet 3. b) pont 
végrehajtása (BM NOK 
jogutódlással az általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott 
szervbe történő beolvadással 
megszűnik) 

1 101,8 414,5 687,3 74 

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat 1 melléklet 6. b) pont 
végrehajtása (Igazságügyi Szakértői 
és Kutató Intézetek összeolvad a 
BM irányítása alatt álló Bűnügyi 
Szakértői és Kutatóintézettel, és a 
BM fejezetben új költségvetési szerv 
kerül létrehozásra, Nemzeti 
Szakértői és Kutató Központ néven) 

2 887,3 1 664,3 1 223,0 300 

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat 10. pontja alapján 
számított 20%-os csökkentés 
kivétele (BM NOK megszüntetése) 

-89,3 0,0 -89,3 0 

ORFK – NVSZ közötti 
megállapodás (korrupcióellenes 
tevékenységgel összefüggő 
kormányzati feladatok ellátása) 

-90,9 0,0 -90,9 -10 

KSZF – ORFK közötti 
megállapodás (Belügyi Szemle 
Szerkesztősége közalkalmazottainak 
foglalkoztatása) 

33,7 0,0 33,7 6 

KSZF – Adyliget RSZKI közötti 
megállapodás (3 fő áthelyezése) 16,4 0,0 16,4 3 

Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkenése -12 979,2 0,0 -12 979,2 0 

Bevételi előírás csökkentése -1 246,0 -1 246,0 0,0 0 
Többletek:     
Rendvédelmi életpálya 2017. évi 
üteme (közalkalmazotti ágazati 
pótlék támogatással) 

5 268,0 0,0 5 268,0 0 

Hivatásos állomány nem rendszeres 
személyi juttatás növekményének 
bázisrendezése 

4 288,7 0,0 4 288,7 0 

Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 2017. évi 
többlete 

1 955,9 0,0 1 955,9 0 

Igazságügyi alkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatottak 
illetményalap emelése 

468,8 0,0 468,8 0 



Pedagógus életpálya ütemezett 
bevezetésével kapcsolatban 
felmerülő kiadások finanszírozása 

64,5 0,0 64,5 0 

1623/2016. (XI. 17.) Korm. 
határozat végrehajtása (szakértői 
terület bővítésével kapcsolatos 
személyi jellegű kiadások 
finanszírozása) 

10,1 0,0 10,1 0 

1071/2017. (II. 10.) Korm. határozat 
végrehajtása (Készenléti Rendőrség 
Nemzeti Nyomozó Iroda Bp. 
Labanc utca 57. szám alatti 
objektumba történő elhelyezésével 
kapcsolatos beruházási kiadások 
finanszírozása) 

5 173,0 0,0 5 173,0 0 

Különféle gépjárművek 
amortizációs cseréje 

5 000,0 0,0 5 000,0 0 

2018. évi javasolt előirányzat 317 954,4 6 134,4 311 820,0 48 807 
 
3. Büntetés-végrehajtási ágazat 

A Büntetés-végrehajtás felépítésében 2018. évben változás nem történt, az engedélyezett 
létszáma 11.391 fő. Továbbra is 30 gazdasági szervezettel rendelkező és 3 gazdasági 
szervezettel nem rendelkező költségvetési szervvel látja el feladatait. 

A gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervek az alábbiak: 

− Balassagyarmati Fegyház és Börtön 

− Budapesti Fegyház és Börtön 

− Kalocsai Fegyház és Börtön  

− Márianosztrai Fegyház és Börtön  

− Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön  

− Sopronkőhidai Fegyház és Börtön  

− Szegedi Fegyház és Börtön  

− Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  
− Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  
− Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Váci Fegyház és Börtön  

− Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
− Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
− Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
− Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
− Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

− Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  



− Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

− Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 
− Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

A fenti költségvetési szervek közül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
középirányító szervi feladatot lát el. 

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek: 

− Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete 
− Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) 
− Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza 

A büntetés-végrehajtási intézetek végrehajtják a külön törvényben meghatározott szabadság-
elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a 
szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást, továbbá 
ellátják a fogvatartottak – köztük a kóros elmeállapotúak – gyógykezelését, 
elmemegfigyelését és kivizsgálását. A feladatok teljesítésével hozzájárulnak a közrend és a 
közbiztonság erősítéséhez.  

A nemzetközi elvárásoknak történő megfelelés szempontjából a büntetés-végrehajtási 
intézeteket érintő egyik legfontosabb feladat az intézetek telítettségének csökkentése.  

Az 1125/2016. (III. 10.) Korm. határozatban jóváhagyott többleteknek köszönhetően 2018-
ban is folytatódhatnak a megkezdett fejlesztési munkálatok, valamint megindulhatnak az 
egészségügyi intézmények rekonstrukciói is. 

A büntetés-végrehajtás 2018. évi feladatai között ismét jelentős szerepet kap a belső ellátás 
tevékenységi körének, a büntetés-végrehajtás ellátási kötelezettségének további bővítése, 
mely elősegíti a munkáltatásban résztvevő fogvatartottak létszámának növekedését. A 
fogvatartotti foglalkoztatáshoz kapcsolódó minimálbér emelkedés hatásának finanszírozására 
2018. évi költségvetés 310,9 millió forint többletet tartalmaz.   

Az életpálya 2017. évi ütemére 691,3 millió forintot biztosít a költségvetés. 

A büntetés-végrehajtás kiadási főösszege 22%-kal (20.386,4 millió forinttal) emelkedett. 
Növekedésként megjelenik a fegyveres életpálya és a közalkalmazotti ágazati pótlék 2017. évi 
üteme, a hivatásos állomány nem rendszeres személyi juttatás növekedésének bázisba 
épülése, a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének 2017. évi többlete, a 
börtönépítések többlete, a PPP börtönök szolgáltatási díjának inflációkövetése, a fogvatartotti 
munkáltatással összefüggő többlet, valamint a fogvatartott élelmezési normaemelése. 
Elvonásként jelenik meg a szociális hozzájárulási adó csökkenése.  

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

5. cím 
Büntetés-végrehajtás 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 92 726,7 2 715,6 90 011,1 11 391 
Változások jogcímenként:      
Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkenése 

-2 279,6 0,0 -2 279,6 
 

Többletek:      
Rendvédelmi életpálya 2017. évi üteme 
(közalkalmazotti ágazati pótlék 
támogatással) 

691,3 0,0 691,3  



Hivatásos állomány nem rendszeres 
személyi juttatás növekményének 
bázisrendezése 

642,2 0,0 642,2  

Minimálbér és garantált bérminimum 
emelés 2017. évi többlete  

175,0 0,0 175,0  

2018. évi bv. fejlesztések felhalmozási 
kiadásai 

2 865,9 0,0 2 865,9  

2018. évi bv. fejlesztések működtetési 
kiadásai 

17 734,2 0,0 17 734,2  

PPP börtönök szolgáltatási díjának 
inflációkövető emelése 

146,5 0,0 146,5  

Fogvatartotti munkáltatással 
összefüggő többlet (a minimálbér 
emelésének hatása) 

310,9 0,0 310,9  

Élelmezési norma emelése 100,0 0,0 100,0  
2018. évi javasolt előirányzat 113 113,1 2 715,6 110 397,5 11 391 

 
4. Polgári nemzetbiztonsági ágazat 

Az ágazathoz tartozó költségvetési szervek:  

− Alkotmányvédelmi Hivatal 
− Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
− Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 

Az AH az Nbtv.-ben meghatározott feladatok elvégzésével a nyílt és a titkos 
információgyűjtés eszközrendszerével Magyarország érdekeinek érvényre juttatását, az ország 
szuverenitását, alkotmányos rendjének védelmét hivatott biztosítani. Alaptevékenysége 
keretében felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi 
vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és 
tevékenységet, a Magyarország törvényes rendjének jogellenes eszközökkel történő 
megváltoztatására vagy megzavarására irányuló, illetve a Magyarország gazdasági, 
tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető leplezett törekvéseket, valamint a 
jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet. Ellátja a központi államhatalmi és 
kormányzati tevékenység szempontjából fontos intézmények és létesítmények biztonsági 
védelmét, valamint a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve 
ellenőrzésének feladatait. Végzi a letelepedett jogállást kérelmező, továbbá a menekültkénti 
elismerést kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami 
függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet benyújtott 
személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat.  

A nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni, az emberiség elleni bűncselekmények, illetve 
működési területén a külföldre szökés, a zendülés és a harckészültség veszélyeztetése 
bűncselekmények felderítését. Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
csoport tagja elleni erőszak, a visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal, a 
közveszély-okozás, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, a légi jármű, vasúti, vízi, 
közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, a 
közösség elleni izgatás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményekre 
vonatkozóan. Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a 
hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését. 

A 2018. évi előirányzat összegéből kivezetésre került az előző évi, budapesti Fehérvári útra 
történő költözéshez biztosított egyszeri forrásbiztosítás összege és a szociális hozzájárulási 
adó miatti csökkenés. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és 
Bűnügyi Elemző Központ, valamint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez 



szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1224/2016. (V. 2.) Korm. 
határozat alapján a Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan felújításának 
2018. évi befejező ütemének finanszírozására 4.800,0 millió forint többlet áll rendelkezésre. 
A 2018. évi többletforrásokat az alábbi táblázatban foglalt adatok tartalmazzák. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
 millió forintban, egy tizedessel 

8. cím 
Alkotmányvédelmi Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 16 418,8 47,4 16 371,4 1 110 

Változások jogcímenként:     
A Fehérvári út 70. sz. alatti ingatlanba 
történő elhelyezés miatti kivétel 

-2 200,0 0,0 -2 200,0  

Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkenése 

-433,5 0,0 -433,5  

Többletek:     
Rendvédelmi életpálya 2017. évi üteme 
(közalkalmazotti ágazati pótlék 
támogatással) 

232,0 0,0 232,0  

Hivatásos állomány nem rendszeres 
személyi juttatás növekményének 
bázisrendezése 

47,3 0,0 47,3  

Minimálbér és garantált bérminimum 
emelés 2017. évi többlete  

6,7 0,0 6,7  

2018. évi javasolt előirányzat 14 071,3 47,4 14 023,9 1 110 
 
Az NBSZ rendeltetése, hogy a három hagyományos értelemben vett nemzetbiztonsági és öt 
rendvédelmi/bűnüldöző szerv (AH, Információs Hivatal, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 
Rendőrség, TEK, NVSZ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ügyészi szervek) részére nyújtott 
titkos információgyűjtő és adatszerző tevékenység, illetve szakértői szolgáltatás útján e 
szervek munkájának támogatása, ily módon hozzájárulva Magyarország nemzetbiztonsági 
érdekeinek érvényesítéséhez, valamint a bűnüldözési célok megvalósításához. A megrendelő 
szervek részére biztosított műveleti szolgáltatások, szakértői, illetve hatósági felügyeleti 
tevékenység mellett az NBSZ a Nemzeti Kibervédelmi Intézeten keresztül ellátja az 
elektronikus információs rendszerek és kommunikációs csatornák védelmét is. Az NBSZ 
2018. évi költségvetésében kormánydöntés alapján az alaptevékenységet szolgáló 
üzemeltetési feladatokra kerül biztosításra többletforrás, amelynek kapcsán két fővel nő az 
NBSZ létszáma. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

9. cím 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 23 635,4 220,6 23 414,8 2 317 
Változások jogcímenként:     
Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkenése 

-865,7 0,0 -865,7 0 



Bevételi előírás emelése 32,4 32,4 0,0 0 
Többletek:     
Rendvédelmi életpálya 2017. évi üteme 
(közalkalmazotti ágazati pótlék 
támogatással) 

215,3 0,0 215,3 0 

Hivatásos állomány nem rendszeres 
személyi juttatás növekményének 
bázisrendezése 

105,7 0,0 105,7 0 

Üzemeltetési többletfeladat 17,2 0,0 17,2 2 
2018. évi javasolt előirányzat 23 140,3 253,0 22 887,3 2 319 

 
A TIBEK közfeladatai ellátása során végzi a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel 
összefüggő adatok gyűjtését, elemzését, ezek rendszerezését, értékelését, amellyel hozzájárul 
a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények hatékony megelőzéséhez, 
megakadályozásához, felderítéséhez. A TIBEK működése mind az Európai Unió 
(továbbiakban: EU), mind Magyarország biztonságát jelentősen növelve eredményessé 
kívánja tenni a terrorista és a nemzetközi szervezett bűnöző csoportok elleni küzdelmet. 

A TIBEK alaptevékenysége keretében Magyarország nemzetbiztonsági-, bűnügyi- és 
terrorfenyegetettségi helyzetét folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi, közvetlen 
terrorhelyzet esetén, illetve a fokozott kockázatot jelentő biztonsági kérdésekben koordinációs 
tevékenységet végez az érintett szervek bevonásával. 

A kormányzati tájékoztató tevékenysége során a nemzetbiztonsági, bűnügyi és 
terrorfenyegetettségi kérdésekkel kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalának elősegítése 
céljából javaslatot tesz a nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek részére az 
időszerű feladatok meghatározására, valamint bűnügyi stratégiai elemző tevékenységet 
folytat. 

Támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenysége kiterjed az együttműködő szervek 
hatáskörébe és illetékességébe utalt valamennyi információra. A nemzeti szintű koordináció 
elősegítése érdekében, elemzési feladatai ellátása, illetve az együttműködő szervek 
támogatása céljával adatbázisokat kezel, nyílt információgyűjtést- és feldolgozást végző 
szolgáltató és támogató szervet működtet. A TIBEK utasadat-információs egysége az 
adatvédelmi előírások alkalmazása mellett kezeli a Magyarország területére érkező vagy 
onnan induló légi járatok utasainak adatait, ezáltal eredményesebbé téve a terrorcselekmények 
és más súlyos bűncselekmények megelőzését, felderítését, nyomozását, valamint az elkövetők 
felelősségre vonását. Ezen tevékenysége fokozatosan kiterjesztésre kerül mind a szárazföldi, 
mind a vízi forgalomra. 

A TIBEK 2018. évi költségvetésében többletként jelentkezik a BM Igazgatása és a TIBEK 
közötti megállapodás alapján a Rendészeti Információs Iroda által végzett feladatok 
átvételéhez kapcsolódó 2 státusz fedezete, valamint az utasadat-információs egység 
feladatellátásával összefüggésben az exponenciálisan növekvő adatmennyiség feldolgozása, 
illetve a szárazföldi és vízi utas-adatok körének kockázatelemzési rendszerhez történő 
csatlakoztatása érdekében 20 fős létszámbővítés. 

  



Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

10. cím 
Terrorelhárítási Információs és 

Bűnügyi Elemző Központ 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 1 839,8 0,0 1 839,8 130 
Változások jogcímenként:     
Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkenése 

-58,2 0,0 -58,2 0 

BM igazgatása – TIBEK közötti 
megállapodás (Rendészeti Információs 
Iroda átvétele) 

22,0 0,0 22,0 2 

Többletek:     
Rendvédelmi életpálya 2017. évi üteme 
(közalkalmazotti ágazati pótlék 
támogatással) 

39,9 0,0 39,9 0 

Utas-adat információs egység tervezett 
létszámbővítése 

300,0 0,0 300,0 20 

2018. évi javasolt előirányzat 2 143,5 0,0 2 143,5 152 
 
5. Katasztrófavédelmi ágazat 

A címhez a 2018. évben is 1 középirányító, 20 területi, illetve 2 területi jogállású 
költségvetési szerv tartozik az alábbiak szerint: 

− BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
− BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 
− Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv, gazdasági feladatait a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ látja el) 
− Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Pest Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság 
− Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 



A költségvetési szervek közül a BM OKF középirányító szervi feladatot lát el. Területi 
jogállású szerv a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ és a Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központ. 

A cím 2017. évi 12.680 fős költségvetési létszáma a túlszolgálat fokozatos kivezetéséhez 
szükséges létszámbővítés miatt 141 fővel nőtt, így a 2018. évi költségvetési létszáma 12.821 
főre változik. 

A BM OKF legfontosabb feladatai:  

− meghatározza a polgári védelmi, a tűzvédelmi és műszaki mentési, a katasztrófavédelmi 
feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és ellenőrzi az alárendelt 
szervezetek szakmai munkáját és tevékenységét; 

− kidolgozza a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési 
szakmai elveket és követelményeket, végzi a lakosság mentésével kapcsolatos tervező, 
szervező feladatokat, vezeti az alárendelt szervezeteknek a bekövetkezett események 
következményeinek felszámolására irányuló tevékenységét, részt vesz a katasztrófák 
megelőzésére és felszámolására irányuló nemzetközi együttműködésben; 

− szükség esetén biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek rendelkezésre 
állását, illetve a külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire történő kijuttatását, hazai 
és nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatokat tervez, szervez és biztosítja az érintett 
állomány részvételét;  

− ellátja a hatáskörébe tartozó hatósági, szakhatósági és szakértői feladatokat; 
− ellátja a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, felkészítésével és irányításával, a 

lakosság ellátásával, kimenekítésével, kitelepítésével és az anyagi javak mentésével 
összefüggő, valamint a nukleáris-balesetelhárítási tevékenységből hatáskörébe utalt 
tervezési és szervezési feladatokat; 

− működteti a katasztrófavédelmi információs rendszert, szervezi és tervezi az óvóhely 
védelmét; 

− ellátja a lakosság országos sugárzási helyzettel kapcsolatos normál és rendkívüli 
időszaki tájékoztatását, végzi az országos sugárhelyzet értékelését; 

− gondoskodik a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a 
fertőtlenítés, illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos 
áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések megtételéről; 

− részt vesz a menekültek elhelyezésében és ellátásában, a menekült táborok létesítésében 
és megszüntetésében; 

− közreműködik a települések és a tűzoltóságok működési körzete veszélyeztetettségének 
felmérésében; 

− közreműködik a lakosság légi riasztásában, a kulturális javak védelmében, továbbá a 
vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak 
ellátásában; 

− szervezi és végzi a tűzoltóság, a polgári védelem, a katasztrófavédelem technikai, 
műszaki ellátásával, valamint elhelyezésével kapcsolatos feladatok megvalósítását;  

− ellátja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel 
kapcsolatos feladatok körében a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknek, 
létesítményeknek, küszöbérték alatti üzemeknek a külön jogszabályban 
meghatározottak szerinti katasztrófavédelmi engedélyezésével, ellenőrzésével és 
felügyeletével összefüggő hatósági feladatokat; 

− ellátja a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításának a külön jogszabályban 
meghatározottak szerinti ellenőrzését; 

− első-, illetve másodfokon eljár a vízügyi és a vízvédelmi hatósági, szakhatósági 
ügyekben, végzi a vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági feladatok ellátásának 
országos szakirányítását; 



− a hulladék közszolgáltatás keretében szervezi az ideiglenes és szükségellátást; 
− ellátja a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos feladatokat a lakossági 

szektorban. 

A BM OKF részére 2018. évre meghatározott fő prioritású feladatok: 

– a katasztrófák és veszélyhelyzetek megelőzésének fejlesztése, a kockázatok minimális 
szintre csökkentése, a lakosság élet és vagyonbiztonságának további fokozása; 

– az I. veszélyeztetettségi kategóriába sorolt településeken a lakosság tájékoztatása 
érdekében a riasztó rendszerek fejlesztése; 

– az alsó és felső küszöbértékű veszélyes üzemek körzetében országos kiterjedésű magas 
rendelkezésre állású, redundánsan működő adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és 
vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó rendszer működtetése és fejlesztése; 

– térinformatikai lakosságtájékoztatási rendszer továbbfejlesztése;  
– a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok tekintetében a veszélyhelyzet kezelési 

központok egységes rendszeren alapuló korszerűsítése; 
– a jelenlegi infokommunikációs eszközök és struktúrák átalakítása és folyamatos 

fejlesztése; 
– a veszélyes áruszállításokkal kapcsolatos eljárásokban az egységes jogalkalmazás 

erősítése, a veszélyes áru szállítások gyors és automatikus bejelentéséhez szükséges 
informatikai fejlesztések megvalósítása, valamint az ellenőrzések hatékonyabb 
végrehajtását támogató alkalmazások fejlesztése; 

– az önkéntes tűzoltó mozgalom erősítése, az önállóan beavatkozók számarányának 
növelése; 

– a készenléti járműállomány korszerűsítése, kiemelten a gépjárműfecskendők és a 
magasból mentő járművek esetében. 

A 2018. évre vonatkozóan a BM OKF költségvetését az alábbi szerkezeti változások 
érintették: 

– a szociális hozzájárulási adó 2017. évi 5 százalékpontos, továbbá a 2018. évi  
2 százalékpontos csökkentésből adódó 3.218,8 millió forint megtakarítás; 

– a távfelügyeleti rendszerrel összefüggésben felmerülő kiadások fedezetét biztosító 
bevétel bázisba beépülő rendezése a dologi kiadásokkal szemben 250,0 millió forint 
értékben. 

A többletforrásként biztosított 3.875,8 millió forint megoszlása az alábbi: 

- a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 2.294,3 millió 
forint, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél 
foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról 
szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított 
rendvédelmi ágazati pótlék 32,6 millió forint összegben; 

- a hivatásos állomány nem rendszeres személyi juttatás növekményének bázis rendezése 
1.027,2 millió forint összegben; 

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások 
finanszírozása 41,2 millió forint összegben; 

− az új hivatásos életpályával összefüggésben a BM OKF szakmai feladatainak 
végrehajtása során felmerülő túlszolgálat fokozatos kivezetéséhez szükséges 
létszámbővítés (480,5 millió forint). 

  



Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

12. cím 
BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 78 792,3 2 633,2 76 159,1 12 680 
Változások jogcímenként:     
Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkenése 

-3 218,8 0,0 - 3 218,8 0 

Bevételi előírás emelése 
(távfelügyeleti tevékenységhez 
kapcsolódóan) 

250,0 250,0 0,0 0 

Többletek:     
Rendvédelmi életpálya 2017. évi 
üteme (közalkalmazotti ágazati pótlék 
támogatással) 

2 326,9 0,0 2 326,9 0 

Hivatásos állomány nem rendszeres 
személyi juttatás növekményének 
bázisrendezése 

1 027,2 0,0 1 027,2 0 

Minimálbér és a garantált 
bérminimum emelés 2017. évi 
többlete 

41,2 0,0 41,2 0 

Túlszolgálat fokozatos kivezetéséhez 
szükséges létszámbővítés fedezetének 
átcsoportosítása 

480,5 0,0 480,5 141 

2018. évi javasolt előirányzat 79 699,3 2 883,2 76 816,1 12 821 
 
6. Menekültügyi ágazat 

A címhez tartozó költségvetési szervek struktúrája az alábbi: 

− Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (középirányító szerv) 
− BMH Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ (Békéscsaba) 
− BMH Befogadó Állomás és Közösségi Szállás (Bicske) 

A BMH alapfeladatait a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 
113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet; a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és a végrehajtására kiadott 114/2007. (V. 24.) 
Korm. rendelet; valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény és a végrehajtására 
kiadott 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján végzi. A BMH Befogadó Állomás és 
Közösségi Szállás (Bicske) szervezeti egység befogadó állomásként látja el funkcióit, míg a 
hozzá tartozó Vámosszabadi és Balassagyarmat telephelyek befogadó állomásként és 
közösségi szállásként üzemelnek a jövőben. 

A Kormány által meghatározott prioritások alapján a BMH 2018. évi főbb célkitűzései a 
következők: 

− az EU bevándorlási és menekültügyi politikájával összhangban, az emberi jogi normák 
tiszteletben tartásával következetes és határozott fellépés a beutazási és tartózkodási 
szabályokat megsértő, valamint a menedékjoggal visszaélő külföldiekkel szemben; 

− a migráció szabályozott mederben tartása a nemzeti érdekek fokozott előtérbe 
helyezésével; 



− befogadó kapacitások folyamatos fejlesztése figyelemmel a migrációs útvonalak 
változásaira, a feladatokhoz igazodó rugalmas szervezetrendszer kialakítása, az őrizeti 
központok hatékony működtetése; 

− a jogsértő cselekmények – különösen a terrorizmus, valamint az embercsempészet és az 
emberkereskedelem – megelőzése és visszaszorítása érdekében az együttműködési 
kapcsolatok hatékonyabbá tétele mind a rendvédelmi szervekkel, mind az állami 
ellenőrzés egyéb szerveivel; 

− a hatósági feladatellátás során a közigazgatási szolgáltatások színvonalának további 
emelése, az eljárások határidőben történő lefolytatásának biztosítása, az ügyfélbarát 
ügyintézés erősítése, a bürokrácia csökkentés kapcsán módosuló eljárási rend egységes 
alkalmazásának biztosítása. 

Az idegenrendészeti hatósági területen kiemelt feladatként jelentkezik:  

− a Magyarországra irányuló migráció szabályozott mederben tartása;  
− a társhatóságok bevonásával történő hatékony fellépés a tartózkodási jog megszerzése 

érdekében létesített családi kapcsolatokkal szemben, az együttműködés folyamatos 
kiszélesítése;  

− az összehangolt migrációs ellenőrzések lefolytatása a közrend, a közbiztonság, a 
nemzetbiztonság erősítése érdekében, következetes fellépés az illegálisan beutazó és 
jogszerűtlenül Magyarországon tartózkodó külföldiekkel szemben;  

− a jogsértő cselekmények – különösen a terrorizmus, valamint az embercsempészet és az 
emberkereskedelem – megelőzése és visszaszorítása érdekében az együttműködési 
kapcsolatok hatékonyabbá tétele mind a rendvédelmi szervekkel, mind az állami 
ellenőrzés egyéb szerveivel; 

− a nemzetgazdaság számára kiemelt területekről érkező harmadik országok állampolgárai 
által beadott kérelmek gyors és szakszerű elbírálása. 

A menekültügyi hatósági feladatok ellátása terén fontos szakmapolitikai célkitűzés a 
menedékjoggal való visszaélések megakadályozása mellett a nemzetközi védelem megfelelő 
szintű biztosítása. 

A BMH 2018. évi költségvetését az alábbi változások érintették:  

A Kormány az 1312/2016 (VI. 13.) Korm. határozatával döntött az államigazgatási és 
kapcsolódó állami feladatok minisztériumi szervezetrendszerben, területi szinten a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokban, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban történő 
ellátásáról. 

Mindezekre figyelemmel, az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában 
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, 
valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. §-a 
alapján a rendeletben szereplő állampolgársági, névváltoztatási és egyes anyakönyvi feladatok 
tekintetében a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal jogutódja Budapest Főváros 
Kormányhivatala lett. A szakmai feladat átadással összefüggésben a BMH költségvetése 
741,4 millió forinttal csökken, az átadott létszám 149 fő.  

A szociális hozzájárulási adó két lépcsős (27%-ról 22%-ra, illetve 22%-ról 20%-ra) 
csökkentése miatt 199,8 millió forint megtakarítás elvonása kerül beépítésre az intézmény 
költségvetésébe. 

A BMH 2018. évi költségvetési keretszámába a 2017. évi minimálbér, garantált bérminimum 
emelés 185,9 millió forint összegű beépítése történik meg. 

A BMH migrációs szempontból legleterheltebb regionális igazgatósága Szegeden az IKV 
Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. bérleményébe került elhelyezésre 2002-ben. Az 
épület állapota az előállított külföldiek kirívóan nagy száma, valamint az infrastruktúrát 



használó rendőri és katonai erők számának jelentős növekedése miatt a 2015-2016. évben 
jelentősen leromlott. Az állami tulajdonban lévő területen új épület építésével az elhelyezési 
gondok hosszú távon megoldódnak. Az építkezésre a BMH 2017-2018. évi saját 
költségvetésében 758,4 millió forint biztosított, míg a fennmaradó 241,6 millió forint összegű 
beruházási többlet a 2018. évi költségvetésében kerül biztosításra. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

13. cím 
Bevándorlási és Menekültügyi 

Hivatal  
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 8 956,6 104,4 8 852,2 1 165 
Változások jogcímenként:     
BM-ME-BÁH-Budapest Főváros 
Korm. Hivatala közötti megállapodás 
[1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat 1. melléklet 3. d) és 4. pont 
végrehajtása; anyakönyvi, 
névváltoztatási és állampolgársági 
feladatok ellátása] 

-741,4 0,0 -741,4 -149 

Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkenése 

-199,8 0,0 -199,8 0 

Többletek:     
Minimálbér és garantált bérminimum 
emelés 2017. évi többlete 

185,9 0,0 185,9 0 

Dél-alföldi Regionális Igazgatóság 
építése 

241,6 0,0 241,6 0 

2018. évi javasolt előirányzat 8 442,9 104,4 8 338,5 1 016 
 
7. Vízügyi ágazat 
 
A Vízügyi Igazgatóságok cím alá tartozó központi költségvetési szervek: 

− Országos Vízügyi Főigazgatóság 
− Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
− Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
− Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
− Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
− Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
− Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
− Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
− Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
− Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
− Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
− Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
− Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

Az OVF, mint középirányító szerv végzi a vízügyi ágazat intézményeinek szakmai irányítását, 
valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatainak koordinálását. 

  



A vízügyi igazgatóságok  

− alaptevékenységként véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a 
megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségekre és 
a megyékre vonatkozó területrendezési tervet, közreműködnek a működési területük 
vízgazdálkodását érintő koncepciók és tervek elkészítésében, gondoskodnak a közcélú, 
állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi létesítmények fejlesztési, fenntartói, 
üzemeltetési összhangjának megteremtéséről; 

− közreműködnek a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok 
ellátásában, a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek 
tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális 
programok elkészítésében, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési 
tevékenységben, összegyűjtik és a szakterületi információs rendszerek rendelkezésére 
bocsátják az ágazati adatokat, továbbá együttműködnek más ellenőrző és információs 
rendszerekkel; 

− a fentieken túl együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, szakmailag felügyelik a 
vízgazdálkodási társulatokat a vízgazdálkodási feladataik végrehajtásában, valamint 
ellátják a vagyonkezelői feladatokat az érintett vagyontárgyak tekintetében; 

− szakmai felügyeletet látnak el az öntözésfejlesztést igénylő területek meghatározásában, 
fenntartják, és üzemeltetik a vagyonkezelésükben lévő öntözőrendszereket; 

− működtetik az állami tulajdonban lévő vízi létesítményeket, elvégzik a 
vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, 
partvédelmét, fejlesztését, irányítják, és elvégzik a vízkárelhárítás műszaki, igazgatási 
feladatait, a védelmi létesítmények fejlesztését; 

− végzik a vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatosan jogszabály által feladatkörükbe utalt 
feladatokat; 

− ellátják a Települési Szennyvíz Információs Rendszer szakmai feladatait, elvégzik a 
szakmai honlap karbantartását, fejlesztését, valamint szükség esetén az 
adatszolgáltatáshoz szükséges fejlesztéseket, gondoskodnak a víziközmű online 
adatfeldolgozó és információs rendszer üzemeltetéséről és fejlesztéséről; 

− szervezik és végrehajtják az Országos Közfoglalkoztatási Program feladatait. 

A fejlesztési feladatok tekintetében a vízügyi ágazat továbbra is jelentős szerepet játszik az 
európai uniós források felhasználásában. 

A vízügyi igazgatóságok 2018-ban továbbra is szervezik és irányítják a fenntartási munkáikba 
integrálható közfoglalkoztatási programok végrehajtását, valamint folytatódik a Vízügyi 
Múzeum és a Vízügyi Levéltár gyűjteményének digitalizálására létrehozott közfoglalkoztatási 
mintaprogram is. A hatékonyabb feladatellátás érdekében a Vízügyi Igazgatóságok cím 
költségvetésébe került beépítésre 2018-tól négy fejezeti kezelésű előirányzat az alábbi 
táblázat szerint. 

Az intézményi előirányzatok levezetésének bemutatása 
            millió forintban, egy tizedessel 

17. cím 

Vízügyi Igazgatóságok Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 26 573,2 2 940,7 23 632,5 4 126 
Változások jogcímenként:     
Fejezeti kezelésű előirányzatok 
bázisba építése (Regionális 
víziközmű rendszerek állami 

76,6 0,0 76,6 0 



kötelezettségei és a pályázati 
fejlesztéséhez szükséges önerő; 
Balatoni regionális víziközmű-
hálózat fejlesztése; Ivóvízbázis-
védelmi Program végrehajtása; 
Ivóvíz-minőség javító program) 
Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkenése -667,7 0,0 -667,7 0 

Mezőgazdasági vízhasználattal 
kapcsolatos feladatok ellátása (saját 
állománnyal) 

0,0 0,0 0,0 137 

Többletek:     
Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 2017. évi 
többlete 

985,4 0,0 985,4 
 

0 
 

Kulturális ágazatban foglalkoztatott 
közfoglalkoztatottak 
illetménypótléka 

5,0 0,0 5,0 0 

1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat 
(LIFE környezetvédelmi vízgyűjtő-
gazdálkodási integrált projekt 
megvalósítása a meglévő szervezeti 
keretek között) 

3,7 0,0 3,7 0 

Vízgyűjtő gazdálkodási Terv 2 
végrehajtása érdekében a folyamatos 
többletfeladatok ellátására  

200,0 0,0 200,0 0 

Egységes védelmi ruházat a védelmi 
szervezetbe beosztottak részére 

50,0 0,0 50,0 0 

2018. évi javasolt előirányzat 27 226,2 2 940,7 24 285,5 4 263 
 
 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 
 
20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése 126.927,4 millió forint kiadási, 300,3 millió 
forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 126.627,1 millió 
forint. 
 
20. cím 01. alcím Ágazati célfeladatok 

 
20. cím 01. alcím 02. jogcímcsoport Energia-racionalizálás  
 
A 100,3 millió forint bevételi előirányzat (a korábban ezen a címen kifizetett támogatások 
visszatérítése) továbbra is az energia-racionalizálási pályázati rendszer támogatására szolgál. 
Az évente meghirdetett pályázaton a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
üzemeltetési költségeik mérséklését elősegítő fejlesztéseik finanszírozásához pályázhatnak. 

  



A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  100,3 100,3 0,0 

2018. évi javasolt előirányzat 100,3 100,3 0,0 
 
20. cím 01. alcím 50. jogcímcsoport Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás  
 
Az előirányzat felhasználható:  

− a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése 
alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a 
védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa 
kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő 
többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra – ideértve a védekezési 
időszak elrendelésétől annak megszűnéséig a jégtörő hajók üzemeltetése során 
jelentkező költségeket is – külön kormánydöntés alapján preventív feladatok 
elvégzésére, 

− az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására, 
− a fentiekkel összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő 

járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges 
eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos 
egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre, 

− a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő 
közfoglalkoztatási pályázatok saját erő költségeire.  

Az előirányzatból nyújtott támogatást az irányító vagy a középirányító szerv a védekezésben 
részt vevő irányított költségvetési szervek, továbbá a BM OKF az önkéntes tűzoltó 
egyesületek és mentőszervezetek részére továbbadhatja.  

A fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető a 
Kormány engedélyével. Az eredeti 260,0 millió forintos támogatási előirányzat a 2018. évi 
költségvetésben jelentősen megemelkedett, mely biztosítja – az elmúlt évek pénzügyi forrás-
felhasználásához igazodó – reálisabb összeget. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 260,0 0,0 260,0 
Többlet:    
Árvízi helyreállítás költségei 940,0 0,0 940,0 
2018. évi javasolt előirányzat 1 200,0 0,0 1 200,0 

 
20. cím 01. alcím 56. jogcímcsoport Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
 
Az előirányzat célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben [továbbiakban: 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet], a központosított 
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben [továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] és az egyes, az elektronikus 
ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. 
rendeletben, illetőleg az egyéb jogszabályokban vagy kormányzati döntésekben 
meghatározott kormányzati infokommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos működtetési, 
fenntartási (üzemeltetési) és fejlesztési feladatok finanszírozása.  



A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében 
a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói feladatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt.), valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő 
Rendszer (továbbiakban: EDR) hálózat tekintetében a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. 
(továbbiakban: Pro-M Zrt.) látja el. A Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 
hálózatok esetében az előirányzat biztosítja a központi finanszírozású, kormányzati célú, 
hírközlési szolgáltató által ellátandó feladatok finanszírozását.  

A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés 
veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek 
feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. 
rendeletben rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása 
feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben 
előírtak határozzák meg.  

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt informatikai és hírközlési feladatokat, azaz 
a költségvetési szervek működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat a NISZ Zrt. látja el.  

Az előirányzat nyújt fedezetet továbbá a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében 
szereplő alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátására, melyet az 
IdomSoft Informatikai Zrt. (továbbiakban: IdomSoft Zrt.) végez. 

A fenti célok elérése érdekében az előirányzat biztosítja   

− az EDR üzemeltetését;  
− a kormányzati célú hírközlési hálózatok üzemeltetését: 

= Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (továbbiakban: NTG),  
= KÖZNET infokommunikációs hálózat, 
= Zártcélú Rendészeti Hálózat (továbbiakban: ZRH); 

− az általános nyomtatványkitöltő űrlap (továbbiakban: ÁNYK) támogatási szolgáltatás 
biztosítását; 

− a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat (IMIT);  
− a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) biztosításának 

fedezetét: 
= Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) üzemeltetése, 
= Elektronikus Levéltár (ELEV) üzemeltetése, 
= Kormányzati Hitelesítési Szolgáltatás (GovCA) nyújtása, 
= Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) biztosítása, 
= Iratkezelő Rendszerek Közötti Iratáthelyezés (BIÁSZ) szolgáltatás biztosítása, 
= Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatás biztosítása, 
= Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) 

üzemeltetése; 
− a Kormányzati Adatközpontban integrálódó „Kormányzati Felhő” rendszer és 

infrastruktúra szolgáltatást a közszféra intézményei számára;  
− az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer (EKÜR) Érkeztetési Modulja (KÉR) 

teljes körű működtetését;  
− az elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító okmány (E-Szig) 

működtetésével kapcsolatos kiadások fedezetét (az elektronikus aláírás szolgáltatási 
képesség megteremtése, ezen belül, a szoftverkövetés, licenc költség, tanúsítás, audit, 
biztosítás költségei); 

− a Települési Ügysegédi Rendszer üzemeltetését; 
− az Önkormányzati ASP rendszer infrastruktúra és egyes kijelölt szakrendszereinek 

üzemeltetését; 



− a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program (továbbiakban: DNFP) keretében megvalósított 
e-közigazgatási mobilalkalmazások üzemeltetését; 

− az okmányirodák és kormányablakok működéséhez szükséges informatikai rendszerek, 
beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra teljes körű 
működtetését; 

− a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó 
természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásához (továbbiakban: ARE 
nyilvántartás) kapcsolódóan informatikai előszűrő alkalmazás fejlesztéséhez, űrlapsablon 
szerkesztéséhez és űrlapkitöltő informatikai rendszer kialakításához szükséges 
infrastruktúra biztosítása és ezen alkalmazások üzemeltetése, valamint az ARE 
nyilvántartás infrastruktúrájának üzemeltetése finanszírozását; 

− a közigazgatási alapnyilvántartások alkalmazásüzemeltetési és kapcsolódó 
alkalmazásfejlesztési feladatainak ellátásához szükséges kiadások fedezetét. 

Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni, 
diszpécser jellegű, mobil rádió kommunikációs rendszer, amelynek infrastruktúra alapja egy 
egységes, készenléti célokra alkalmazott rádiótávközlő hálózat. Az EDR alapfeladata a 
készenléti szervek biztonságos, magas rendelkezésre állású rádiókommunikációjának 
biztosítása. A feladatot jogszabály alapján a Pro-M Zrt. látja el. 

A kormányzati célú hálózatok üzemeltetése magában foglalja:  

− az NTG működtetését, amely az állami intézmények és szervezetek távközlési és 
részben távközlési feladatainak ellátását elkülönítetten állami célú, nagy biztonságú és 
rendelkezésre állású hálózaton biztosítja. A feladat tartalmazza számos (több mint tíz) 
különböző tulajdoni helyzetű hálózatnak a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti 
működtetését, illetve az állami intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását;  

− a KÖZNET a közpénzekből fenntartott közintézmények, valamint közpénzekkel 
támogatott közfeladatokat ellátó és/vagy közcélokat szolgáló szervezetek részére 
biztosít hálózati elektronikus kommunikációs infrastruktúrát a korszerű alkalmazások és 
szolgáltatások elérhetősége érdekében; 

− a ZRH feladata a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, valamint 
közigazgatási szervek részére nyújtott zárt távközlési és adatátviteli összeköttetések 
biztosítása, a hálózat működtetése.  

Az ÁNYK támogatási szolgáltatás biztosítja az elektronikus ügyintézést az állampolgárok és 
a vállalkozások számára (elektronikus adó- és járulékbevallás). 

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások (IMIT) nyújtása 
magában foglalja az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő 
ellátását, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítását a 
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján. 

A Települési Ügysegédi Rendszer biztosítása keretében az ügysegédek számára a 
feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése történik. 

Az önkormányzati ASP rendszer az önkormányzatok számára gazdasági, hatósági, 
ügyintézési feladataik és belső működésük elektronikus támogatására kialakított 
központosított szolgáltatatásként biztosított informatikai rendszer, valamint az annak 
elektronikus elérést biztosító hálózati környezet. 

A DNFP keretében az e-közigazgatási szolgáltatások mobileszközökön történő elérésének 
technológia megoldásaként került kifejlesztésre egy mobilalkalmazásokat támogató központi 
szakrendszer, mely lehetőséget biztosít, hogy bármely igénylő önkormányzat ezen központi 
szakrendszerhez csatlakozva biztosítani tudja a lakossága számára a helyi, illetve a 



központosított formában nyújtott e-közigazgatási szolgáltatások elérését mobileszközök 
segítségével. 

A kormányhivatali rendszerben működő okmányirodák és a kormányablakok hardver és 
szoftver infrastruktúrájának teljes körű működtetése többek között a KEK KH 
megszüntetéséről is szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet hatályba lépését követően 2017. 
január 1-jétől kezdődően teljes körűen a NISZ Zrt. feladatkörébe tartozik. 

A 2018. évben a fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 4.769,0 
millió forinttal növekszik az előző év törvényi előirányzatához képest az alábbiak szerint: 

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása miatt 1.099,2 millió forint 
fejezetek közötti „nullszaldós” átcsoportosítással kerül biztosításra az előirányzatra, melyhez 
kapcsolódóan a BM fejezet részéről 16,2 millió forint befizetési kötelezettség keletkezik a 
20%-os elvonás miatt. 

A Kormány a nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséről, valamint a 
nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő 
elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat 
végrehajtásából adódó egyes feladatokról szóló 1604/2016 (XI. 8.) Korm. határozatában 
186,0 millió forint előirányzat biztosításáról rendelkezett – beépülő jelleggel – az előirányzat 
javára. 

A kijelölt szolgáltatók (NISZ Zrt., Pro-M Zrt., és Idomsoft Zrt.) által közszolgáltatási 
szerződések keretében végzett informatikai és infokommunikációs szolgáltatások megfelelő 
szinten történő nyújtásához 3.000,0 millió forint, valamint a NISZ Zrt. által nyújtott 
informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó amortizációs cserék végrehajtására 500,0 millió 
forint többlet kerül biztosításra a 2018. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton.  

A KEK KH megszűnéséből adódóan a kijelölt szolgáltatók által átvett feladatok finanszírozását 
biztosító pénzügyi fedezet – tekintettel arra, hogy a BM az általános jogutód – a BM igazgatása 
költségvetésében került megtervezésre a 2018. évre, mely a fejezeti kezelésű előirányzat részére 
évközi előirányzat-átcsoportosítással kerül átadásra. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 27 437,1 0,0 27 437,1 
Változások jogcímenként:    
1589/2016. (X. 27.) Korm. határozatban 
foglaltak végrehajtása (a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal megszűnésével 
összefüggésben a ME és a BM fejezetek 
közötti nullszaldós előirányzat-
átcsoportosítás) 

45,8 0,0 45,8 

1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozatban 
foglaltak végrehajtása (a Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyon-
gazdálkodási Központ megszűnésével 
összefüggésben a ME és a BM fejezetek 
közötti nullszaldós előirányzat-
átcsoportosítás) 

24,8 0,0 24,8 

  



NFM-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
hat. alapján: Nemzeti Közlekedési Hatóság 
megszűnése az NFM-be történő 
beolvadással (NFM bevétel alapú befizetési 
kötelezettségének növelése, ezzel 
párhuzamosan a BM kiadási és támogatási 
előirányzatának növelése) 

829,9 0,0 829,9 

NFM-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
hat. alapján: a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság megszűnése az NFM-be történő 
beolvadással 

17,5 0,0 17,5 

NFM-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
hat. alapján: a Közlekedés Fejlesztési 
Koordinációs Központ megszűnése az 
NFM-be történő beolvadással 

126,5 0,0 126,5 

KKM-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
hat. alapján: a Balassi Intézet megszűnése a 
KKM-be történő beolvadással 

36,2 0,0 36,2 

IM-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
hat. alapján: a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal megszűnése az IM-be történő 
beolvadással 

18,5 0,0 18,5 

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 
10. pontja alapján számított 20%-os 
csökkentés kivétele 

-16,2 0,0 -16,2 

Többletek:    
1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozat (nyílt 
forráskódú szoftverek közszférában történő 
elterjesztése) 

186,0 0,0 186,0 

Közszolgáltatási szerződések keretében 
nyújtott informatikai és infokommunikációs 
szolgáltatások 

3 000,0 0,0 3 000,0 

A NISZ Zrt. által nyújtott informatikai 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó amortizációs 
cserék  

500,0 0,0 500,0 

2018. évi javasolt előirányzat: 32 206,1 0,0 32 206,1 
 
20. cím 02. alcím Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 
 
20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport Társadalmi önszerveződések támogatása 
 
20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport 03. jogcím Országos Polgárőr Szövetség  
 
A törvényi soron a rendelkezésre álló forrás a Magyarországon törvényesen működő, 
lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és 
baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá környezetvédelmi céllal megalakult 



polgárőr egyesületek és regionális szövetségek, valamint az Országos Polgárőr Szövetség 
működését, feladatellátását segíti. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  1 050,0 0,0 1 050,0 

2018. évi javasolt előirányzat 1 050,0 0,0 1 050,0 
 

20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport 05. jogcím Önkéntes tűzoltó egyesületek és 
mentőszervezetek támogatása  
 
A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek munkáját segítve Magyarországon közel 1.100 
önkéntes tűzoltó egyesület működik, melyek a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési 
feladataik ellátása során több mint 1.000 település, illetve 1,5 millió ember mentő 
tűzvédelmében vállalnak szerepet. 

A védekezések, beavatkozások során a tűzoltó egyesületek mellett a legfontosabb szerepet az 
önkéntes mentőszervezetek töltik be. A katasztrófavédelem jelenleg több mint 200 önkéntes 
mentőszervezetet tart nyilván, melyek taglétszáma megközelíti a 7.500 főt. Az önkéntes 
mentőszervezetek a Kat. tv. 18/A. § alapján történő bevonására olyan speciális feladatok 
(eltűnt személy keresése, búvártevékenység, kötéltechnikai mentés, árvízi védekezés stb.) 
végrehajtásakor kerül sor, melyekhez különleges technikai felszerelések és speciális szaktudás 
szükséges. 

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek tagjai önként, fizetség nélkül, 
szabadidejükben vesznek részt a települések tűzmegelőzési, tűzoltási, műszaki mentési 
feladatainak ellátásában és a speciális mentési feladatokban, elhivatottságukat a rendkívüli 
időjárási helyzetekben, valamint az ár- és belvízi védekezések során többször is bizonyítva.  

Az önkéntes szervezetek tevékenységének és szerepvállalásának további növelése és javítása 
érdekében a fejezeti kezelésű előirányzaton 100,0 millió forint összegben megnövelésre került 
a támogatási előirányzat, amelynek következtében 2018. évben már 700,0 millió forint 
összegű támogatás biztosítására nyílik lehetőség. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  600,0 0,0 600,0 

Többlet:    
Az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes 
mentőszervezetek reagáló képességének 
fejlesztése 

100,0 0,0 100,0 

2018. évi javasolt előirányzat 700,0 0,0 700,0 
 
20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport 11. jogcím Társadalmi szervezetek, alapítványok 
támogatása 
 
Az előirányzat az alábbi szervezetek támogatásához biztosít forrást: 

− A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány 29,0 millió forintos támogatásának célja a 
belügyi és rendvédelmi szervek dolgozói és azok családtagjai, valamint a belügyi 
nyugdíjasok részére szervezett, az alapítói okirat céljaihoz igazodó különböző szakmai, 
egészségmegőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények, táborok támogatása. 



− A Magyar Polgári Védelmi Szövetség 10,0 millió forintos támogatása a lakosság, az 
ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármester-segítők folyamatos 
felkészítésére, továbbá a szervezet éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az 
állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás érdekében 
használható fel. 

− A Magyar Tűzoltó Szövetség szakmai érdekképviseletet, a közbiztonság részét képező 
tűzvédelemben, közösségépítésben, utánpótlás nevelésben hatékony, kezdeményező, 
együttműködő szervezeti tevékenységeket folytat. Az előirányzat a Magyar Tűzoltó 
Szövetség és megyei szervezetei működéséhez, az éves munkatervében meghatározott 
feladataihoz, az általuk szervezett rendezvények támogatásához és az egyéb feladataik 
végrehajtásához 50,0 millió forint biztosításával járul hozzá. 

− Az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége és a Létesítményi Tűzoltóságok 
Országos Szövetsége szakmai érdekképviseletet, éves munkatervükben meghatározott 
feladataikhoz, az általuk szervezett rendezvények támogatásához és az egyéb feladataik 
végrehajtásához a BM együttesen 10,0 millió forint támogatás nyújtásával járul hozzá.  

− A Hét önkormányzati érdekszövetségnek (Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetsége, Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, Magyar 
Faluszövetség, Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati 
Szövetsége, Megyei Jogú Városok Szövetsége) biztosítandó 9,0 millió forintos 
támogatással lehetőség nyílik más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerésére, 
átvételére, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítésére. 

− A dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként 
jelentkező működtetését a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos 
Egyesület végzi. Az előirányzatból nyújtandó 35,0 millió forintos támogatás célja 
alapvetően a nevezett rendszerek működtetése, karbantartása és korszerűsítése, további 
új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása. 

− 24,0 millió forint költségvetési támogatás biztosít fedezetet a Magyar Rendészeti 
Sportszövetség és tagszervezetei alapító okiratban meghatározott feladatai 
megvalósulásának elősegítésére, ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek 
szervezésére, a sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá 
az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére. 

− Az előirányzatból 5,0 millió forint a Szertelen-kék Alapítvány drogprevenciós 
feladatainak támogatását biztosítja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  172,0 0,0 172,0 

2018. évi javasolt előirányzat 172,0 0,0 172,0 
 
20. cím 08. alcím Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása 
 
Hazánk mentő-tűzvédelmében meghatározó szerepet töltenek be az önkormányzati 
tűzoltóságok, mivel 542 településen, több mint 1,1 millió állampolgár biztonságáról 
gondoskodnak. A káresetek többségének felszámolására önállóan alkalmasak, az általuk 
végrehajtott vonulások közel 80%-ában nem szükséges a hivatásos egységek jelenléte, amely 
nagyfokú költséghatékonyságot jelent a hivatásos szervek részére. 

Az önkormányzati tűzoltóságok részére a mindenkori költségvetési törvény normatív 
támogatást biztosít, amely mellett azonban fontos további állami forrás biztosítása is.  



Az új fejezeti kezelésű előirányzat célja olyan eszközfejlesztési támogatás biztosítása, amely 
az önkormányzati tűzoltóságok védőeszközeinek, tűzoltó szakfelszereléseinek és tűzoltó 
járműveinek fejlesztését segíti elő a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai irányítása 
mellett. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Többlet:    
Önkormányzati tűzoltóságok 
eszközfejlesztése 

225,0 0,0 225,0 

2018. évi javasolt előirányzat 225,0 0,0 225,0 
 
20. cím 09. alcím Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása 
 
A 2018. évi költségvetésben megjelenő új fejezeti kezelésű előirányzat célja a 2017-2018. évi 
minimálbér és garantált bérminimum – a 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben 
meghatározott – emeléséhez kapcsolódó támogatás biztosítása az önkormányzati tűzoltóságok 
részére. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Többlet:    
Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezése 141,2 0,0 141,2 
2018. évi javasolt előirányzat 141,2 0,0 141,2 

 
20. cím 10. alcím Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása  
 
Az előirányzat célja a hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködés alapján tűzoltási és 
műszaki mentési célokra igénybe vehető, folyamatos készenléti szolgálatot ellátó 
önkormányzati tűzoltóságok fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez szükséges fedezet 
biztosítása.  

Az előirányzat felhasználásáról a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik. A támogatás 
felosztásának alapelvei a 2018. évre vonatkozóan változatlanok maradnak, így valamennyi 
önkormányzati tűzoltóság egységesen 25,0 millió forint alaptámogatásban részesül. A 
fennmaradó előirányzat a vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, 
jogszabályban (BM rendelet) rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában 
kerül felosztásra az önkormányzati tűzoltóságok között. 

A fejezeti kezelésű előirányzaton a tárgyévet megelőző év normatív támogatás 
elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák elleni védekezésért felelős 
miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak 
finanszírozására használható fel. A támogatás folyósítása a BM OKF kezdeményezése 
alapján, időarányosan történik. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 1 963,0 0,0 1 963,0 
2018. évi javasolt előirányzat 1 963,0 0,0 1 963,0 



 
20. cím 11. alcím Duna Művész Együttesek támogatása  
 
A 2018. évben a Duna Művész Együttesek 366,7 millió forintos támogatási előirányzata 
fedezetet nyújt a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által 
működtetett Duna Művészegyüttes és Duna Szimfonikus Zenekar művészeti tevékenységével 
kapcsolatos kiadásai finanszírozásának támogatására. A támogatott a támogatást az alapító 
okiratában meghatározott közhasznú feladatok végrehajtása érdekében felmerült dologi 
kiadások, személyi jellegű, valamint az egyéb, pénzügyi ráfordítások finanszírozására 
használhatja fel.  

Az előirányzatból finanszírozott feladatok megvalósítására a korábbi években biztosított 
300,0 millió forint a 2018. évben 66,7 millió forint többlettámogatással került megemelésre. 
A többlet fedezetet biztosít a társaság közhasznú feladatainak magasabb színvonalon történő 
ellátására.  

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  300,0 0,0 300,0 

Többlet:    
A Duna Művész Együttesek támogatásának 
felemelése 

66,7 0,0 66,7 

2018. évi javasolt előirányzat 366,7 0,0 366,7 
 
20. cím 12. alcím Hivatásos életpályával összefüggő kiadások 
 
A Hszt. 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni 
teljesítményértékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti 
teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított 
költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő 
mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető. 

A 2018. évi költségvetés tervezése során a fejezeti kezelésű előirányzatot az alábbi szerkezeti 
változás érintette: 
- a szociális hozzájárulási adó 2017. évi 5 százalékpontos, továbbá a 2018. évi  

2 százalékpontos csökkentésből adódóan 560,0 millió forint kerül kivezetésre. 

A juttatás 2018. évi kifizetésére a központi költségvetés 4.800,0 millió forint többletet 
biztosít. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  10 160,0 0,0 10 160,0 

Változások jogcímenként:    
Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkenése 

-560,0 0,0 -560,0 

Többlet:    
Hivatásos állomány teljesítményjuttatására 
biztosított költségvetési forrás 

4 800,0 0,0 4 800,0 

2018. évi javasolt előirányzat 14 400,0 0,0 14 400,0 
 
  



20. cím 14. alcím A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program 
 
Az előirányzat a Kormány által az 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal elfogadott 
„Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” (VGT2) intézkedési 
programjának végrehajtásához biztosít pénzügyi fedezetet, amelynek terhére szakmai 
felmérések, alapozó hatástanulmányok, stratégiai környezeti vizsgálatok, intézkedések 
végrehajtásához szükséges útmutatók és kiadványok készítése valósul meg. A szakmai 
felmérések két-három évig is tarthatnak, amelyeket ütemezni szükséges, vagy áthúzódó 
feladatként több évre kell meghatározni. 

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére megvalósuló feladatok: 

− a szabályozási intézkedésekhez kapcsolódó szakmai megalapozó dokumentációk és 
hatásvizsgálat;  

− a víztestek besorolásának és minősítésének megbízhatóságával kapcsolatos fejlesztések; 
− az ár-, belvíz és aszály elleni védekezés módosítása, vízkészlet-gazdálkodás a víztestek 

jó ökológiai és kémiai állapotának elérését figyelembe véve (vízvédelmi sávok, 
természetes vízvisszatartás, ártér rehabilitáció, módszertan, modellezés, mintaterületi 
projektek); 

− hidroökológia (ökológiai vízigény pontosítása, terhelhetőségi vizsgálat, módszertani 
fejlesztés); 

− települési szintű elemzések, vizsgálatok, mintaprojektek (csapadékgazdálkodás, 
víziközmű szolgáltatás, szennyvíz-gazdálkodás); 

− a mezőgazdasági szektor öntözéshez kapcsolódó terhelés-hatásainak vizsgálata, költség-
haszon elemzés; 

− felszín alatti víztestek terhelés-hatás vizsgálata, módszertani fejlesztések, vízföldtani, 
vízháztartási modellezés (mennyiség, minőség), döntéstámogató rendszer, talajvíz 
háztartás vizsgálata, jó gyakorlatok, mintaprojektek (mezőgazdasági és erdőgazdasági 
területen); 

− felszín alatti víztől függő vízi és szárazföldi ökoszisztémák, mintaprojektek; 
− útmutatók, kiadványok megjelentetése. 

A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000. október 23-
ai 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hazai végrehajtását biztosító, és annak 
egyes előírásait harmonizáló, a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírja, hogy a vizek jó állapotának elérése érdekében a 
tagállamoknak vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kell készíteniük először 2009. december 22-ei 
határidővel, majd ezt követően a tervet hatévenként szükséges felülvizsgálni és aktualizálni. 
Ennek eredménye a VGT2. Az előirányzat 2018-ban is 400,0 millió forint támogatást biztosít 
a felsorolt feladatok végrehajtására. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 400,0 0,0 400,0 
2018. évi javasolt előirányzat 400,0 0,0 400,0 

 
20. cím 15. alcím Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával 
összefüggő kiadások 
 
A Hszt. 350. § (4) bekezdése alapján 2018. december 31-éig a túlszolgálat ellentételezéseként 
a hivatásos állomány tagját – választása alapján – szabadidő vagy díjazás illeti meg. 



Az előirányzaton rendelkezésre álló 2.821,4 millió forint a túlszolgálat pénzbeli 
megváltásával kapcsolatos személyi jellegű kiadások fedezetéül szolgál. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  3 500,0 0,0 3 500,0 
Változások jogcímenként:    
Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkenése 

-198,1 0,0 -198,1 

Túlszolgálat fokozatos kivezetéséhez 
szükséges létszámbővítés fedezetének 
átcsoportosítása a BM OKF részére 

-480,5 0,0 -480,5 

2018. évi javasolt előirányzat 2 821,4 0,0 2 821,4 
 
20. cím 16. alcím Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével 
összefüggő kiadások 
 
2010-ben döntés született a BM irányítása alá tartozó szervek (Rendőrség, BM OKF, Bv. 
szervezet) egyenruhájának egységesítéséről. Az egységesítés fő indoka – a kor 
követelményeinek megfelelő korszerű ruházat biztosítása mellett – a hatékony központi 
készletgazdálkodás megteremtése, valamint a beszerzési volumenből adódó árelőny 
kihasználása volt. A hivatásos állomány gyakorló és szolgálati egyenruházatának ütemezett 
cseréje 2015 végén befejeződött. Az állomány öltözködési fegyelme, presztízse, a ruházati 
megjelenés állampolgárok részéről történő megítélése a ruházat minőségi növekedésével 
jelentősen javult. 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018-ban is a hivatásos tiszti és tiszt-helyettesi állomány 
társasági egyenruházatának egységesítését, korszerűsítését szolgálja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  3 000,0 0,0 3 000,0 

2018. évi javasolt előirányzat 3 000,0 0,0 3 000,0 
 
20. cím 17. alcím Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi 
alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka 
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló 100,0 millió forint a hivatásos állomány 
szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatban – 
személyi juttatásként – megállapított életjáradék folyósításának fedezetéül szolgál. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  100,0 0,0 100,0 

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



20. cím 18. alcím Magyar Rendvédelmi Kar 
 
A Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban: MRK) a fegyveres szervek hivatásos állományú 
tagjainak és közalkalmazottainak szakmai és érdekképviseleti feladatokat ellátó, 
köztestületként működő országos szervezete. 

Az előirányzat a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is fedezetet biztosít az MRK 
működéséhez, szakmai köztestületi tevékenysége és a hatályos alapszabályában foglalt egyéb 
feladatai ellátásához. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
       millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  50,0 0,0 50,0 

2018. évi javasolt előirányzat 50,0 0,0 50,0 
 
20. cím 19. alcím A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 
 
Az előirányzat felhasználásának célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában (továbbiakban: 
NBS) rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának támogatása, valamint a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.  

Az NBS feladatait tekintve az előirányzat bűnmegelőzési, büntetőpolitikai 
hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzési hazai és nemzetközi gyakorlatainak 
megismerésével és terjesztésével (hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, 
továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok elkészíttetése, 
honlap üzemeltetése), lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, 
tanulmányok megrendelésével, pilotprojektek megvalósíttatásával, valamint a már bevált 
bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos kiadásokra 
kerül felhasználásra. 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. 
határozat 3. pontjának megfelelően az előirányzat szakmai feladatainak megvalósítására és 
bővítésére 123,5 millió forint többletforrás kerül biztosításra a 2018. évben. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  700,0 0,0 700,0 

Többlet:    
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
támogatásának megemelése 

123,5 0,0 123,5 

2018. évi javasolt előirányzat 823,5 0,0 823,5 
 
20. cím 20. alcím Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása 
 
A Kormányzati Személyzeti Stratégiáról szóló 1336/2011. (X. 14.) Korm. határozat által 
keretbe foglalt Rendészeti Személyzeti Stratégia alapján a rendvédelmi életpálya-modell 
három egymást erősítő pillérre épül. Az új közszolgálati életpályáról szóló koncepció 
értelmében ahhoz, hogy a közszolgálat munkaerő-piaci pozíciója javuljon, az új közszolgálati 
életpályákat úgy kell kialakítani, hogy javuljon a személyi állomány anyagi megbecsülése és 
pályabiztonsága. 

Az új Hszt. hatálybalépésével megvalósult a rendvédelmi és honvédelmi életpálya első 
pillérének szabályozása és végrehajtása. A rendvédelmi életpálya-modell második, 



meghatározó eleme a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása a megújított lakhatási 
támogatási rendszeren keresztül. 

Az előirányzaton a 2018. évben is rendelkezésre álló 2.815,0 millió forint a hivatásos 
állomány lakhatási feltételeinek javításához kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgál. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  2 815,0 0,0 2 815,0 

2018. évi javasolt előirányzat 2 815,0 0,0 2 815,0 
 
20. cím 21. alcím Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat a migrációs és menekültügyi nyomásból adódó helyzet 
kezelésének biztosításához, a felmerülő feladatok hatékony megvalósításához biztosít 
fedezetet. 

Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető a Kormány 
engedélyével, ezzel biztosítva az azonnali reagálási lehetőséget az esetlegesen felmerülő 
újabb kiadások rendezéséhez. 

Az előirányzaton a költségvetési javaslat 49.900,0 millió forint többlettámogatást biztosít a 
2018. évre, figyelembe véve az előző évek pénzügyileg teljesült kiadásainak valós mértékét, 
valamint a Rendőrség hivatásos állományának 3.000 fős létszámfejlesztéséhez szükséges 
forrásigényt is. A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti támogatási előirányzatának a 2018. évi 
jelentős mértékű megemelése hozzájárul az illegális migrációval kapcsolatos kormányzati 
politikai célkitűzések megvalósításához.  

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 100,0 0,0 100,0 
Többlet:    
A rendkívüli migrációs nyomás kezelése 49 900,0 0,0 49 900,0 
2018. évi javasolt előirányzat 50 000,0 0,0 50 000,0 

 
20. cím 22. alcím A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzatként 1.500,0 millió forintot biztosít a 
terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelése, az ebben szerepet játszó rendvédelmi 
szervek potenciáljának javítása és az egyes szervek által begyűjtött információk minél 
hatékonyabb felhasználása érdekében. 

Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető a Kormány 
engedélyével, ezzel biztosítva az azonnali reagálási lehetőséget az esetlegesen felmerülő 
újabb kiadások rendezéséhez. A fejezeti kezelésű előirányzat 1.400,0 millió forintos többlete 
biztosítja – az elmúlt év pénzügyi forrás-felhasználásához igazodó – reálisabb eredeti 
előirányzat összeget. 

  



A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
       millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  100,0 0,0 100,0 

Többlet:    
Többletforrás terrorizmus elleni 
intézkedésekre 

1 400,0 0,0 1 400,0 

2018. évi javasolt előirányzat 1 500,0 0,0 1 500,0 
 
20. cím 23. alcím Fejezeti stabilitási tartalék 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a 
központi költségvetésről szóló törvényben fejezeti stabilitási tartalékot kell képezni a fejezetet 
irányító szerv érdekkörében felmerülő okból a központi költségvetésről szóló törvényben nem 
szerepeltetett új feladatok, valamint az abban szerepeltetett feladatok bővítése előirányzati 
fedezetének biztosítására, valamint a fegyelmezett és hatékony gazdálkodás ösztönzésére. A 
fejezeti stabilitási tartalék felhasználásának szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. 

A fejezeti stabilitási tartalék 2018. évben a 2017. évi 4.930,1 millió forintos összeggel 
megegyezően került megtervezésre. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  4 930,1 0,0 4 930,1 

2018. évi javasolt előirányzat 4 930,1 0,0 4 930,1 
 
20. cím 25. alcím Európai uniós fejlesztési programok 
 
20. cím 25. alcím 01. jogcímcsoport Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 
megvalósításához kapcsolódó kiadások 
 
A tervezett 2018. évi kiadásokat 200,0 millió forintos bevétel és 714,8 millió forintos 
költségvetési támogatás finanszírozza. A törvényi sor előirányzatai az alábbi feladatok 
végrehajtásához adnak fedezetet:  

− a BM, a BM-mel partnerségi megállapodást kötött hazai vagy nemzetközi szervezet, 
vagy a BM irányítása alá tartozó költségvetési szerv által megvalósított, nemzetközi 
vagy európai uniós forrásból megvalósuló projektek lebonyolításához – beleértve az EU 
által közvetlenül társfinanszírozott projektek pályázatához – szükséges kiadások 
megelőlegezésére, a szükséges önrész vagy önkéntes hozzájárulás finanszírozására, 
valamint az európai uniós forrás terhére el nem számolható tételek finanszírozására; 

− a belügyminiszter szakmai felelősségi körébe tartozó támogatási konstrukciók vagy 
projektek előkészítéséhez szükséges kiadások fedezetére;  

− az Európai Migrációs Hálózat önrésze és az el nem számolható tételek finanszírozására. 

  



A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  719,0 410,0 309,0 
Változások jogcímenként:    
Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkenése 

-2,1 0,0 -2,1 

Európai uniós támogatásváltozás 197,9 -210,0 407,9 
2018. évi javasolt előirányzat 914,8 200,0 714,8 
 
20. cím 25. alcím 04. jogcímcsoport Belügyi Alapok 
 
A Belügyi Alapokat az Európai Parlament és a Tanács a Menekültügyi, a Migrációs és az 
Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni 
küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU (2014. április 16.) számú 
horizontális rendelete szabályozza. 

A Belügyi Alapok magába foglalja a Belső Biztonsági Alapot, a Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alapot, valamint a Belügyi Alapok technikai költségkeretét. 
 
20. cím 25. alcím 04. jogcímcsoport 01. jogcím Belső Biztonsági Alap 
 
A tervezett 2018. évi kiadásokat 4.945,9 millió forint költségvetési támogatás finanszírozza. 

Az Európai Bizottság a 2014-2020. közötti időszakra többéves pénzügyi keretében létrejött 
Belső Biztonsági Alap (továbbiakban: BBA) új, komplex, átfogó pénzügyi eszköz, amely 
lefedi a külső határok őrizetét és ehhez kapcsolódva az uniós vízumpolitikát, a 
bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott küzdelmet 
támogató uniós források körét.  

A BBA célja – összhangban az Európai Unió Belső Biztonsági Stratégiájával – a nemzetközi 
bűnözői hálózatok felszámolása, a terrorizmus megelőzése, a radikalizálódás kezelése, a 
virtuális tér biztonságának növelése, a biztonság megerősítése a határigazgatás útján és 
Európa válságokkal és katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének javítása. 

A BBA-t az Európai Parlament és a Tanács 513/2014/EU (2014.04.16.) számú, valamint az 
515/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletei szabályozzák. 

A BBA keretében Magyarországnak 7 év alatt összesen kb. 61,5 millió euró lehívására lesz 
lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás 75%, 
amelyet 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. 

A BM, mint Felelős Hatóság a Nemzeti Program megvalósítása érdekében kettő, illetve 
három éves tervezési időszakokra vonatkozóan Munkaprogramokat készít. Az első 
Munkaprogramot a BM 2014-2016. közötti programozási időszakban a BBA-ra vonatkozó 
Munkaprogramjáról szóló 28/2015. (X. 9.) BM utasítás keretében adta ki, amelyben több mint 
13 milliárd forint támogatásként történő kifizetését irányozta elő. A források hatékony 
felhasználása érdekében az első Munkaprogram módosítása vált szükségessé, amelyet a 
belügyminiszter 24/2016. (IX. 27.) BM utasítás keretében adott ki.  

A Felelős Hatóság a 2014-2016-os időszakban 4 alkalommal – 2015 szeptemberében, 2015 
decemberében, illetve 2016 júniusában és 2016 októberében – tett közzé pályázati kiírást 
támogatási kérelem benyújtására. A Munkaprogramban keretében nyertes projektek 



megvalósításának végső határideje 2018. június 30., ezért a záró kifizetések 2018. évben 
valósulnak meg.  

A második Munkaprogramot a belügyminiszter a Belügyminisztérium 2017-2018 közötti 
programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 
34/2016. (XII. 16.) BM utasítás keretében adta ki, amelyben 9,5 milliárd forint támogatásként 
történő kifizetését irányozta elő.  

A felhívások közzététele a munkaprogramban meghatározott ütemezés szerint, tervezetten két 
alkalommal (2017. évben és 2018 I. félévben) történik. A Munkaprogram keretében 
támogatást nyerő projektek megvalósításának végső határideje 2020. június 30., így a 
kifizetések 2018. évtől merülnek fel. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  3 065,1 927,1 2 138,0 
Változások jogcímenként:       
Európai uniós támogatásváltozás 1 880,8 -927,1 2 807,9 
2018. évi javasolt előirányzat 4 945,9 0,0 4 945,9 
 
20. cím 25. alcím 04. jogcímcsoport 02. jogcím Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alap 
 
A 2018. évi költségvetésben 2.010,0 millió forintos költségvetési támogatás áll rendelkezésre 
a feladatok finanszírozására.  

Az EU 2014-2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében létrejött 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (továbbiakban: MMIA) célja európai uniós 
szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai 
menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az 
európai társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi 
formájának ösztönzése. 

Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács „a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alap létrehozásáról” szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) számú rendelete szabályozza. 

Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 31,9 millió 
euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75%, amelyet 25%-os 
nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. 

A BM, mint Felelős Hatóság a Nemzeti Program megvalósítása érdekében kettő, illetve 
három éves tervezési időszakokra vonatkozóan ún. Munkaprogramokat készít. Az első 
Munkaprogramot a belügyminiszter a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási 
időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról 
szóló 18/2015. (VII. 21.) BM utasítás keretében adta ki, melyben 5,4 milliárd forint 
támogatásként történő kifizetését irányozta elő. A források hatékony felhasználása érdekében 
szükségessé vált a munkaprogram módosítása [22/2016. (VIII. 31.) BM utasítás], így a 
támogatásként történő kifizetésre előirányzott összeg közel 8,0 milliárd forintra emelkedett. 

A benyújtott pályázatok megvalósítási határideje legkésőbb 2018. június 30-a, így a 
projektekkel kapcsolatos záró kifizetésekre 2018-ban kerül sor. 

A 2017-2018 közötti időszakra a belügyminiszter kiadta a második munkaprogramot a 
Belügyminisztérium 2017-2018 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs 
és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 33/2016. (XII. 16.) BM utasítás 



keretében, amelyben 3,2 milliárd forint támogatásként történő kifizetése került 
meghatározásra. 

A pályázati kiírásokra három alkalommal (2017. I. és II. félév, valamint 2018. I. félév) kerül 
sor, melynek keretében a támogatást nyerő projektek megvalósításának végső határideje 2020. 
június 30-a, így a projektekkel kapcsolatos kifizetések jellemzően a 2018. és a 2019. évben 
fognak felmerülni.   

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  2 984,7 484,7 2 500,0 
Változások jogcímenként:       
Európai uniós támogatásváltozás -974,7 -484,7 -490,0 
2018. évi javasolt előirányzat 2 010,0 0,0 2 010,0 

 
20. cím 25. alcím 04. jogcímcsoport 03. jogcím Belügyi Alapok technikai költségkerete 
 
A tervezett 2018. évi kiadásokat 92,4 millió forint költségvetési támogatás finanszírozza.  

Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az 
előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési, 
tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések.  

Az EU-tól kapott forrás terhére rendszeres személyi juttatás nem kerül elszámolásra, kivételt 
képeznek ez alól az Ellenőrzési Hatóság részére történő kifizetések. 

A 2014-2020. időszakban többletigényként jelentkeznek az intézményrendszer működéséhez 
kapcsolódó költségek (rendszeres személyi juttatások, kapcsolódó járulékok, cafeteria), 
amelyek a strukturális alapokkal való összhangban költségvetési forrásból kerülnek 
finanszírozásra. 

A technikai költségkeret felhasználására vonatkozó pályázat 2016 decemberében kiírásra 
került, amely a teljes 2014-2020-as programozási időszakot lefedi. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat  52,3 37,3 15,0 
Változások jogcímenként:    
Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkenése 

-0,8 0,0 -0,8 

Európai uniós támogatásváltozás 40,9 -37,3 78,2 
2018. évi javasolt előirányzat 92,4 0,0 92,4 
 
21. cím Központi kezelésű előirányzatok 
 
21. cím 01. alcím K-600 hírrendszer működtetésére  
 
A K-600 hírközlési-, illetve a KTIR informatikai rendszer (K-600/KTIR) egy kormányzati 
vezetési rendszer, amely a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek 
távközlési és informatikai igényeit hivatott kiszolgálni. 

A törvényi sor forrást biztosít a K-600/KTIR rendszerrel kapcsolatos műszaki, tervező, 
koordinációs, üzemeltetési tevékenységre, amely a HM Védelmi Hivatallal egyeztetetten 



történik. A K-600/KTIR rendszer készenléte folyamatosan biztosított, és megteremti a 
védelmi igazgatás központi és területi szervei folyamatos munkavégzéséhez szükséges 
informatikai támogatást. 

Az előirányzat a K-600/KTIR üzemeltetési, fenntartási, átalakítási, üzemvitel korszerűsítési 
feladatainak ellátását biztosítja a vonatkozó Korm. határozatban megfogalmazott 
követelményeknek, minősített időszaki kormányzati vezetési feladatoknak megfelelően.  

A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 
és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a védelmi felkészítés 
egyes kérdéseiről szóló minden évben megjelenő Korm. határozat szabályozza. 

Az előirányzat biztosítja a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló, évente kiadott Korm. 
határozat által az informatikai és hírközlési ágazat számára meghatározott feladatok 
végrehajtásában való részvételt, az informatikai és hírközlési ágazat feladat-, illetve 
felügyeleti hatáskörébe tartozó szervek védelmi felkészülésének irányítását, a válsághelyzetek 
kezelésével kapcsolatos feladatok tervezését, az éves felkészítés megtartását a védelmi 
felkészítés feladataiban érintett szolgáltatók számára.  

A K-600 hírrendszer működtetésére a 2018. évi kiadási előirányzat 55,0 millió forint. 

A központi kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 55,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 55,0 0,0 0,0 

 
 
III. 3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól  
 
A BM hivatalának a Budai Vár kijelölt, felújításra kerülő épületegyüttesébe történő 
elhelyezésére összesen 15.840,0 millió forint került megtervezésre, amelyből 2018-ban 
7.000,0 millió forint biztosítására kerül sor. 

millió forintban, egy tizedessel 

Tárgya Összege 
Lejárata 

(év) 

2017. évi 
várható 
kifizetés 

2018. évi 
tervezett 
kifizetés 

2019. évi 
tervezett 
kifizetés 

2020. évi 
tervezett 
kifizetés 

2021. évi 
tervezett 
kifizetés 

BM hivatalának 
átköltöztetése a 
Budai Vár kijelölt 
épületegyüttesébe 

15 840,0 2018 8 667,7 7 000,0 0,0 0,0 0,0 

 

A Büntetés-végrehajtás költségvetési címnél férőhelybővítésre az 1125/2016. (III. 10.) Korm. 
határozat szerint összesen 101.830,5 millió forintos költségvetési előirányzat áll rendelkezésre 
– figyelembe véve a szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékpontos csökkenését – az alábbi 
finanszírozási ütemezéssel: 

 

 



millió forintban, egy tizedessel 

Tárgya Összege 
Lejárata 

(év) 

2017. évi 
várható 
kifizetés 

2018. évi 
tervezett 
kifizetés 

2019. évi 
tervezett 
kifizetés 

2020. évi 
tervezett 
kifizetés 

2021. évi 
tervezett 
kifizetés 

Férőhelybővítés  
(az elhelyezhető 
fogvatartottak 
száma: 6 207 fő) 

101 830,5 2019 30 390,6 50 990,7 19 206,1 0,0 0,0 

A programra 2016-ban 1.243,1 millió forint került biztosításra. 

 
A Rendőrség költségvetési címnél az alábbi, több évet érintő beruházások és fejlesztések 
vannak folyamatban: 

millió forintban, egy tizedessel 

Tárgya Összege 
Lejárata 

(év) 

2017. évi 
várható 
kifizetés 

2018. évi 
tervezett 
kifizetés 

2019. évi 
tervezett 
kifizetés 

2020. évi 
tervezett 
kifizetés 

2021. évi 
tervezett 
kifizetés 

Érdi 
Rendőrkapitányság 
építése 

1 200,0 2018 357,1 796,2 0,0 0,0 0,0 

Gárdonyi 
Rendőrkapitányság 
építése 

900,0 2018 700,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

Karcagi 
Rendőrkapitányság 
építése 

750,0 2018 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nagyhódos-
Nagypalád 
határátkelőhely 
építése 

499,9 2018 21,2 478,7 0,0 0,0 0,0 

 
A BM OKF-en a MoLaRi projekt keretei között egy országos kiépítésű katasztrófavédelmi 
rendszer került megvalósításra. A rendszer központi komponensei, valamint felügyeleti és 
védelmi rendszerei éles üzemben működnek. A rendszer hosszú távú biztonságos 
működésének fenntartása érdekében szükséges az egyes rendszerelemek technológiai 
előírásoknak megfelelő karbantartása, valamint üzemeltetése. 

Az alsó és felső küszöbértékű veszélyes üzemek körzetében országos kiterjesztésű, magas 
rendelkezésre állású, redundánsan működő, adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és 
vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó (MoLaRi) rendszer megújítása, üzemeltetése, 
karbantartása érdekében 2015-ben a BM OKF szerződést kötött. A szerződés tárgyát képezi a 
MoLaRi rendszer üzemeltetése, valamint az üzemeltetés alatt álló rendszer rendszerelemeinek 
erőforrás bővítése, technológiai megújítása. 

A BM OKF Középtávú Stratégia Tervének fő célkitűzése a járművek életkorának 
csökkentése, illetve a típus homogenizációja. Ezen célok megvalósításában a hazai ipar 
kapacitásainak figyelembevételével megkezdődött egy hazai gyártású tűzoltó jármű 
kifejlesztése, valamint a speciális katasztrófavédelmi járművek fejlesztése is. A BM OKF 15 
db magasból mentő gépjármű beszerzésére vállalkozási keretszerződést kötött. 

A Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
épületének felújítása műszaki, gépészeti, építészeti és épületvillamossági szempontból, míg a 



Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irodaépületének átalakítása az elhelyezési 
problémák miatt vált indokolttá.  

A BM OKF által meghatározott műszaki paramétereknek, felszereltségnek és előírásoknak 
megfelelő gépjárművek, eszközök és felszerelések gyártása, javítása, felújítása, karbantartása, 
valamint a kapcsolódó szolgáltatások ellátása érdekében keretszerződést kötött. A szerződés 
alapján külön ütemezés szerint, egyedi megrendelésekhez kötött a tűzoltógépjárművek és 
speciális felépítményű gépjárművek és katasztrófavédelmi célú egyéb járművek leszállítása, 
felújítása, valamint javítása és időszakos revíziója, továbbá tűzoltó szakfelszerelések, 
technikai eszközök beszerzése. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tulajdonában álló gépjárművek (speciális-, személy-, 
kishaszon járművek, pótkocsik, utánfutók, kisbuszok, autóbuszok, tehergépjárművek, vízi 
járművek, konténerek és motorkerékpárok) és egyéb eszközök (légzésvédelmi eszközök, 
gázvédő ruhák, gázmérő, sugárzás mérő és egyéb műszerek) teljes körű javítási 
szolgáltatásának, felülvizsgálatának végrehajtása érdekében a BM OKF keretszerződést 
kötött. 
 
A BM OKF költségvetési címnél az alábbi, több évet érintő beruházások és fejlesztések 
vannak folyamatban: 

millió forintban, egy tizedessel 

Tárgya Összege 
Lejárata 

(év) 

2017. évi 
várható 
kifizetés 

2018. évi 
tervezett 
kifizetés 

2019. évi 
tervezett 
kifizetés 

2020. évi 
tervezett 
kifizetés 

2021. évi 
tervezett 
kifizetés 

MoLaRi 
(monitoring és 
lakossági riasztó) 
rendszer megújítása  

8 648,7 2020 165,1 76,2 0,0 0,0 0,0 

MoLaRi rendszer 
adatátviteli 
szolgáltatás 

981,3 2021 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 

12 db M32 
magasból mentő 
gépjármű beszerzése 

2 219,7 2020 0,0 556,3 370,8 370,8 0,0 

3 db M42 magasból 
mentő gépjármű 
beszerzése 

877,0 2020 0,0 0,0 292,8 292,8 0,0 

Körmendi 
Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 
felújítása 

207,0 2018 107,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Tolna MKI 
irodaépületének 
átalakítása 

323,3 2018 160,0 163,3 0,0 0,0 0,0 

Tűzoltó gépjármű 
gyártása, felújítása 
(BM HEROS Zrt.) 

11 400,0 2019 1 497,0 2 300,0 2 300,0 0,0 0,0 

Gépjármű és egyéb 
eszközök 
nagyjavítása 

9 842,5 2020 200,0 200,0 200,0 120,0 0,0 

 
 



III. 4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban 
 
1. Rend- és közbiztonsági ágazat 

A BBA célja – összhangban az EU Belső Biztonsági Stratégiájával – a nemzetközi bűnözői 
hálózatok felszámolása, a terrorizmus megelőzése, a radikalizálódás kezelése, a virtuális tér 
biztonságának növelése, a biztonság megerősítése a határigazgatás útján és Európa 
válságokkal és katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének javítása. 

Napjainkban Magyarországon is hosszú távon számolhatunk potenciális veszélyforrásokkal, 
mint például az illegális migrációval, a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a különböző 
bűnözői csoportok megjelenésével, a terrorjellegű fenyegetettséggel, a közrend és 
közbiztonság veszélyeztetésével. Mindez szükségessé teszi a határbiztonsági rendszer 
megerősítését, a rendvédelmi szervek hatékony szerepvállalását a bűnüldözés, közbiztonság, 
idegenrendészet és nemzetbiztonság területén, továbbá a terrorizmus, az erőszakos 
extrémizmus és a radikalizáció elleni küzdelem megerősítését. 
 
2. Menekültügyi ágazat 

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap célja európai uniós szinten az egységes és 
magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai menekültügyi rendszer 
hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az európai társadalmakba való 
integráció elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi formájának ösztönzése. 
 
3. Büntetés-végrehajtás 

A 2014-2020 programozási időszakban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
(EFOP) keretén belül az EFOP 1.3.3.-16-2016-00001 Fogvatartottak reintegrációja című 
projektben a BVOP által elnyert pályázati összeg 2.664,9 millió forint. A megvalósítás 
időtartama 2016. október 01. – 2020. június 30. A záró kifizetési kérelem benyújtásának 
határideje 2020. szeptember 28-a. 

A projekt célja a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek, az előzetes 
letartóztatás alatt álló személyek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációjának erősítése és 
az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése érdekében reintegrációs program 
megvalósítása, amely egyrészt fókuszál a célcsoport fejlesztésére (személyiség- és 
kompetenciafejlesztő, valamint képzési és utógondozási programokon keresztül), másrészt a 
modell befogadására alkalmas környezet megteremtését, a célcsoporttal dolgozó szakemberek 
felkészítését célozza. 
 
4. Polgári nemzetbiztonsági ágazat 

A Nemzeti Utas-adat (PNR) információs egység működtetésére a 
HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004451 azonosító számú támogatási megállapodás alapján 
a TIBEK-re eső uniós támogatási összeg összesen 5.207.960,44 euró. A támogatás utolsó, 
881.541 eurós részletének átutalása a záró beszámoló elfogadását követően, 2017-ben 
esedékes. A megállapodás alapján a TIBEK-nek az utolsó támogatási részlet beérkezését 
követő 5 évben rendszerfenntartási kötelezettsége áll fenn, amely előreláthatólag 2022 
áprilisában jár le. 

 
  



III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2018. évi tervszámoktól való eltérés 
indoklása 
 
A költségvetési javaslat a központi költségvetés fejezeti szintű 2017-2019. évi bevételi és 
kiadási középtávú tervszámairól szóló 1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban, a középtávú 
tervezés keretében meghatározott tervszámokhoz képest a kiadási főösszeg 61.526,2 millió 
forinttal nőtt, a bevételi főösszeg 7.091,5 millió forinttal csökkent, melynek főbb okai a 
következők: 

A 2018. évben a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási tervszámokhoz képest a 
központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben 1.010,2 millió forinttal, míg a szociális 
hozzájárulási adó 2017. évi 5 százalékpontos, továbbá a 2018. évi 2 százalékpontos 
csökkentés hatásainak eredményeként 23.024,8 millió forinttal csökkent a fejezet kiadási 
főösszege. 

Kiadások tekintetében növekedést okozó főbb tételek: 
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya 
bevezetésével, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél 
foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról 
szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított 
rendvédelmi ágazati pótlékkal összefüggésben 13.870,0 millió forint, 

- a hivatásos állomány nem rendszeres személyi juttatás növekményének bázis 
rendezésére 6.334,8 millió forint, 

- az igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak illetményalap emelésére 
468,8 millió forint, 

- a minimálbér és garantált bérminimum emelésére 3.398,8 millió forint, 
- a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Budapest II. kerület, Labanc utca 57. 

szám alatti objektumba történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 
1071/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján az ingatlanegyüttes átalakításával 
kapcsolatos beruházási feladatokra 5.173,0 millió forint, 

- a különféle rendőrségi gépjárművek amortizációs cseréjére 5.000,0 millió forint, 
- a fogvatartott élelmezési normaemelésére 100,0 millió forint, 
- a minimálbér emelésének hatása a fogvatartotti foglalkoztatásban 310,9 millió forint, 
- a szárazföldi és vízi utas-adatok körének kockázatelemzési rendszerhez történő 

csatlakoztatása (PNR) érdekében 20 fős létszámbővítésre 300,0 millió forint, 
- a BMH Dél-alföldi regionális igazgatóságának építésére 241,6 millió forint, 
- a NISZ Zrt. feladatainak finanszírozása érdekében a Kormányzati infokommunikációs 

szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra 3.500,0 millió forint, 
- az illegális migrációval kapcsolatos kormányzati politikai célkitűzések megvalósítása 

érdekében a Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű 
előirányzatra 49.900,0 millió forint, 

- az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésére 225,0 millió forint, 
- az árvízi helyreállítás költségeivel összefüggésben a Víz-, környezeti és természeti 

katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatra 940,0 millió forint, 
- a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében A terrorellenes 

intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatra 
1.400,0 millió forint 

többletforrást biztosít 2018-ban a központi költségvetés a középtávú tervezés keretében 
meghatározott kiadási tervszámokhoz képest. 
 





 


