
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 

  



 



 

I. A célok meghatározása, felsorolása  

A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) fejezet 2018. évi 
költségvetése a Kormányprogramban és az akciótervekben megfogalmazott célokkal 
összhangban került kialakításra.  

Az NGM felelősségi területei az alábbiak: 
‒ államháztartás, költségvetés, 
‒ foglalkoztatáspolitika, szakképzés és felnőttképzés, 
‒ adópolitika, 
‒ pénzügypolitika, 
‒ gazdaságfejlesztés és -szabályozás, 
‒ európai uniós forrásokkal kapcsolatos szakágazati feladatok. 

 

I.1. Államháztartás, költségvetés 

Az államháztartás fő feladatai: az erőforrások begyűjtése, elosztása, a gazdasági egyensúly 
megőrzése, önfenntartás és e feladatok ellátásához szükséges jogi keret kialakítása.  

Az ágazat alapvető célja az államháztartás működésével kapcsolatos kormányzati politika 
érvényesítése. A költségvetési politika legfontosabb feladata, hogy a pénzügyi egyensúly 
megteremtésével elősegítse a gazdasági növekedést és a magyar állam versenyképességének 
javítását. A kormányzati gazdaságpolitika kiemelt jelentőséget tulajdonít az államadósság 
csökkentésének. 

 

I.2. Foglalkoztatáspolitika, szakképzés 

A Kormány elsődleges foglalkoztatáspolitikai célja továbbra is az, hogy a versenyszférában 
minél több munkahely jöjjön létre és minél több munkavállaló számára tudjanak 
munkalehetőséget biztosítani. Ez magában foglalja a vállalkozások – kiemelten a kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) – versenyképességének fejlesztését, új 
munkahelyek teremtését, a munkaerő versenyképességének fejlesztését, az innovációs 
képesség növelését, valamint az ipari és szolgáltató szektor fókuszált fejlesztését. A Kormány 
hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű térségekben a munkahelyteremtés és megőrzés 
támogatására a vállalkozások körében, a vállalkozások által megvalósítandó beruházások 
ösztönzésére és arra, hogy az új munkahelyeken minél nagyobb számban kerüljön sor 
regisztrált álláskeresők foglalkoztatására. Az intézkedéseknek köszönhetően erősödik a helyi 
gazdaság, nő a KKV-k gazdaságban betöltött szerepe és mérséklődhetnek a foglalkoztatás 
területi különbségei.  

Mindezek mellett a Kormány egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatottak elsődleges 
munkaerőpiaci elhelyezkedését ösztönözni szükséges. A magyar gazdaság helyzetének 
erősödésével a Kormány lehetőséget teremt a közfoglalkoztatottak piaci alapú 
munkavállalására, mindezt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) 
forrásainak felhasználásával biztosítja. 

A versenyszférába átvezető foglalkoztatást elősegítő támogatások meghatározó része az 
európai uniós források – az Európai Szociális Alapból (a továbbiakban: ESZA) finanszírozott, 
az NGM szakmai irányításával megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program (a továbbiakban: GINOP) és Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
(a továbbiakban: VEKOP) – terhére valósul meg. Az intézkedések elsősorban az álláskeresők 
foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók 
alkalmazkodóképességének javítását, valamint az aktív korú népesség munkaerőpiaci 



kompetenciáinak erősítését célozzák. Kiemelt feladat a fiatalok (25 év alattiak) 
foglalkoztatásának elősegítése, munkaerőpiaci integrációjuk hatékony segítése az Ifjúsági 
Garancia intézkedéscsomag előfinanszírozásával. Emellett – összhangban a vonatkozó tanácsi 
ajánlással – az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell helyezni a tartós munkanélküliség 
csökkentésére. A tartós álláskeresők munkaerőpiaci integrációját komplex programokkal és a 
szociális és foglalkoztatási terület eszközeinek összehangolásával, valamint ezt megalapozó 
kísérleti programokkal is elő kell segíteni.  

A munkaerőpiaci programok esetében alkalmazott NFA-n keresztüli előfinanszírozási 
rendszert a megfelelő tervezhetőség és a rendelkezésre álló európai uniós források ütemes és 
teljes körű felhasználása érdekében továbbra is működtetni szükséges. 

A fellendülő gazdaságnak folyamatos és egyre növekvő szakképzett munkaerő-utánpótlásra 
van szüksége, ezért fontos a szakképzés átalakult intézményrendszerének, az új szakképzési 
centrumok működésének további erősítése. Elsődleges nemzetgazdasági cél a 
foglalkoztatottság további növelése, amelyet az új állami szakképzési intézményrendszer 
rugalmasabb, hatékonyabb működési lehetőségeinek kiaknázása is támogat. Ezért 
jelentőséggel bír a szakképzési centrumok képzési, átképzési kínálatának szélesítése, képzési 
feladataik fenntartása, bővítése. Mindemellett tovább kell erősíteni a szakképző intézmények 
és a gazdasági szereplők együttműködését, a munkaerőpiac változásaihoz való rugalmasabb 
alkalmazkodás és a szakképzési intézményrendszer hatékony működtetése érdekében. 

A szakképzési centrumok képzési és szolgáltató központokká válásának folyamatát segítheti a 
felélénkült felnőttoktatási ágazat támogatása, ezért továbbra is kiemelten kezelendők a 
szakmaszerzés kibővült, államilag támogatott lehetőségei. A 2018. évben akár 50 ezer fő 
képzése is folyhat a szakképzési centrumokban, melyhez fedezetet felülről nyitott fejezeti 
kezelésű előirányzat biztosít. 

 

I.3. Adópolitika  

A korábbi években kialakításra került a családokat, a munkavállalást, valamint a 
leghátrányosabb munkaerőpiaci helyzetben lévőket támogató adórendszer. Az élőmunka 
terheinek csökkentése mellett a vállalkozások adóterhei is mérséklődtek, továbbá a 
feketegazdaság visszaszorítása érdekében tett intézkedések hatására javult az adóbeszedés 
hatékonysága és növekedtek a fogyasztási-forgalmi adókból származó bevételek. A következő 
években az adópolitika elsődleges céljai közt továbbra is a munkát terhelő adók és a 
vállalkozások adóterhének további csökkentése, illetve az adórendszer foglalkozatás- és 
vállalkozásbarát jellegének további erősítése szerepel. 

2017. évtől jelentősen csökkentek a vállalkozások adóterhei. A legjelentősebb intézkedés a 
társasági adókulcs egységesen 9 százalékra történő csökkentése. Ennek köszönhetően a 
vállalkozások adóterhe több mint 150 milliárd forinttal csökken, amely kedvező hatást 
gyakorolhat a hazai vállalkozások beruházásainak alakulására. Az intézkedés hosszabb távon 
– a beruházásokra gyakorolt pozitív hatása révén – a termelékenység és így a bérszínvonal 
emelkedését is eredményezheti, amely költségvetési többletbevételt generálhat.  

A társasági adóban a kulcscsökkentés mellett több beruházás- és növekedés-ösztönző 
intézkedés is megvalósult. A már meglévő, beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények 
igénybevételi korlátai jelentős mértékben enyhültek, bevezetésre került az 
energiahatékonysági beruházások után igénybe vehető adókedvezmény, illetve a korai fázisú 
vállalatokba történő befektetéseket ösztönző adóalap-kedvezmény.  

A szociális hozzájárulási adó kulcsa 22%-ról 20%-ra csökken a 2018. évben. Ezzel 
összhangban csökken az EHO 22%-os kulcsa is, illetve a bérbeadás elősegítése, valamint a 
bérbeadásból származó jövedelmek kifehérítése céljából a bérbeadást terhelő 14%-os EHO is 



eltörlése kerül. Szintén a szociális hozzájárulási adó csökkentésével összhangban, a társasági 
adót és a munkáltatói terheket felváltó kisvállalati adó (kiva) kulcsa is további 1 
százalékponttal, 13%-ra csökken a 2018. évben. 

A fogyasztási-forgalmi típusú adók területén kedvező intézkedés, hogy 2018. évtől 5%-ra 
csökken az internet-hozzáférésre és éttermi étkezésre, valamint a halra vonatkozó áfakulcs. 

A tervezett adóintézkedések között kiemelt szerepet kapott a családok támogatása, ezáltal a 
gyermekvállalás ösztönzése is. Megvalósul a családi kedvezmény 2019. évig tartó 
növelésének harmadik üteme a kétgyermekesek esetében.  

A 2018. évben a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán megkötött hat 
éves bérmegállapodás értelmében 2 százalékponttal csökken a munkáltatói adó. 

Az adóeljárásban továbbra is cél az adómorál javítása, az adózók és az adóhatóság 
kapcsolatrendszerének javítása, illetve az együttműködés és az önkéntes jogkövetés további 
ösztönzése. Ez utóbbi célt szolgálja a jogkövető adózók érdekérvényesülésének előtérbe 
helyezése és támogatása és a kötelességeiket nem teljesítő adózókkal kapcsolatos előírások 
szigorítása.  

 

I.4. Pénzügypolitika 

A pénzügypolitika területén a pénzügyi közvetítőrendszer biztonságosabb és hatékonyabb 
működésének biztosítása továbbra is cél. Ebben fontosak voltak a pénzügyi szektor működési 
környezetét kedvezően érintő, 2015. évben megvalósult intézkedések (különösen 
devizahitelek forintosítása, EBRD-megállapodás), amelyeknek hatásai már a 2016. évben is 
érződtek. Pozitív hatást gyakorol a hitelintézetek jövedelmezőségére és jövőbeli kilátásaira, 
hogy a hitelportfóliók tisztulnak, a hitelezési fordulat kibontakozni látszik, a bankadó pedig a 
2018. évben tovább csökken, amelynek hatásával jelen költségvetési javaslat is számol. 
Összességében elmondható, hogy a Kormány és a bankrendszer közötti viszony 
konszolidálódása jó úton halad és a kapcsolat várhatóan tartósan kedvező marad. 
Magyarország pénzügyi megítélésének további javítása kiemelt prioritás. Ehhez az 
adósságkezelés is érdemben hozzájárul, amely az elmúlt évekhez hasonlóan a 2018. évben is 
nagy hangsúlyt fektet az adósságfinanszírozás belföldi lábának erősítésére és a devizaarány 
folytatódó csökkenésére. A kedvező folyamatokat – kiemelten a külső kitettség érdemi 
mérséklődését – 2016. évben a három nagy hitelminősítő is elismerte Magyarország 
adósminősítésének befektetési kategóriába emelésével. 

 

I.5. Gazdaságfejlesztés és -szabályozás 

I.5.1. Irinyi Terv 

A Kormány 2016. február 5-én elfogadta a hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi Tervet, 
melynek fő célkitűzése, hogy 2020-ra a hazai ipar GDP részaránya elérje a 30%-ot. Az Irinyi 
Terv olyan ösztönző eszközök bevezetésére tesz javaslatot, mely a feldolgozóiparon belül a 
hazai hozzáadott értéket erősítik az iparág kiemelt területein.   

Az Irinyi Terv céljainak eléréséhez szükséges azon tőkehiányos, a Terv által kiemelt 
ágazatként azonosított ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak 
támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a növekedéshez.  

Az Irinyi Terv végrehajtásához hozzárendelt költségvetési forrást olyan projektekre szükséges 
kihelyezni, melyek más forrásból nem finanszírozhatók, s melyek az Irinyi Tervben 
azonosított ágazatokban (járműgyártás, speciális gép- és járműgyártás, élelmiszeripar, 
egészséggazdaság, zöldgazdaság, IKT szektor, védelmi ipar) valósulnak meg, továbbá a 
felsorolt ágazatokban megvalósuló innovációs partnerség kialakítására irányulnak. 



I.5.2. Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése 

A kötöttpályás közösségi közlekedésben részt vevő járművek átlagéletkora 40 év körül van, a 
járműállomány megújítása sürgető közlekedéspolitikai célkitűzés. A modernizációs 
törekvésekből származó kereslet hazai forrásból történő kielégítése pedig jelentős iparpolitikai 
célkitűzés is. A 2018. évben 5,5 milliárd forint áll rendelkezésre a fejlesztések végrehajtására. 

I.5.3. Beszállítói-fejlesztési Program: 

A Beszállító-fejlesztési Program célja a hazai tulajdonú, alacsony hozzáadott értékű 
termékstruktúrával és gyenge jövedelmezőséggel működő magyar tulajdonú cégek 
bekapcsolása a magasabb hozzáadott értéket teremtő termékek fejlesztésébe, gyártásába és a 
termelékenység növelése az Ipar 4.0. technológiák alkalmazásával. 

I.5.4. Jedlik Ányos Terv 

Az Európai Parlament és Tanács a 2014/94/EU számú irányelvében előírta, hogy minden 
tagország készítsen koncepciót és intézkedési tervet az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának kiépítéséről. A jelenlegi szabályozási környezet a tisztán elektromos 
gépjárművek esetén már most is tartalmaz kedvezményeket, a regisztrációs és cégautó adó 
egyaránt nulla forint, valamint e gépjárművekhez kapcsolódó vagyonszerzési illeték is nulla 
forint, több önkormányzat területén ingyenes a parkolás. Mindemellett az elektromobilitás 
elterjedésének egyik legfontosabb akadálya e járművek viszonylag magas ára, így a 
legnagyobb ösztönző erővel a direkt vásárlásösztönzési konstrukció fenntartása jár.  

I.5.5. Energiahatékonyság és kvótakereskedelem 

A kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevétel 25%-ának felhasználása a Gazdasági 
Zöldítési Rendszer fejezeti kezelésű előirányzaton keresztül történik. A célok közé tartozik az 
alacsony üvegházhatású gázkibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő 
átállás ösztönzése – úgymint az elektromos autózás alapinfrastruktúrájának kialakítása, 
elektromos töltőállomások kiépítése, a fizetési és elszámolási rendszer kialakítása, 
mintaprojektek megvalósítása –, valamint fennmaradó forrás esetén az európai uniós 
finanszírozású operatív programokból támogatásban nem részesíthető, ugyanakkor 
gazdaságfejlesztési és klímahatását tekintve jelentős projekteket végrehajtani képes gazdasági 
szereplők megújuló energetikai és energiahatékonysági beruházásainak támogatása. A terület 
céljaihoz kapcsolódnak a Jedlik Ányos Terv egyes célkitűzései is. 

I.5.6. Vállalati kapcsolatok és vállalkozásfejlesztés 

A kiemelt vállalati kapcsolatok kiépítésének és folyamatos fenntartásának célja a magyar 
gazdasági életben kiemelt jelentőséggel bíró hazai vállalatok érdekeinek, illetve a fejlődésük 
útjában álló akadályoknak a beazonosítása, kormányzati szinten történő megjelenítése és 
összehangolása a kormányzati stratégiákkal és programokkal annak érdekében, hogy 
gazdasági helyzetük megerősödjön, javuljon foglalkoztatási-, innovációs- és 
versenyképességük, melyek tovagyűrűzve pozitív hatást fejthetnek ki a magyar gazdaság 
egészére. További célkitűzés, hogy a tőkehiányos hazai nagyvállalatok a feldolgozóipar 
területén megvalósuló kapacitásbővítő beruházásai uniós fejlesztési források hiányában se 
kerüljenek veszélybe: ezek közül a nemzetgazdasági szempontból legjelentősebb, a 
feldolgozóipar növekedéséhez és modernizációjához hozzájáruló projektek hazai 
költségvetési támogatás segítségével valósulhassanak meg. A támogatás révén javul a 
vállalkozások tőkehelyzete és versenyképessége, kül- és belpiaci pozícióik megerősödnek. A 
megvalósuló beruházások a többlettermelésen és a többletfoglalkoztatáson keresztül pozitív 
hatást gyakorolnak a nemzetgazdaság egészére és a költségvetési bevételekre is. 

A vállalkozásfejlesztési szakpolitika kiemelt stratégai célja a hatékony, termelékeny és 
rugalmas KKV szektor megteremtése, a vállalkozások működőképességének és 
versenyképességének növelése, mely kulcsfontosságú a gazdaság további erősödése és a 



foglalkoztatás bővítése szempontjából. A Kormány intézkedései révén segíti a vállalkozások 
finanszírozáshoz jutását, a támogató üzleti környezet kialakítását, a KKV-k innovációs 
potenciáljának növelését. A differenciált vállalkozásfejlesztés eszközrendszerének 
segítségével támogatja a speciális igényű vállalkozási csoportokat. 

 

I.6. Európai uniós forrásokkal kapcsolatos szakágazati feladatok 

A 2014-2020 közötti időszakban Magyarország rendelkezésére álló európai uniós fejlesztési 
források 60%-a a gazdaság fejlesztésére irányul, és a gazdaságfejlesztési célú források 
meghatározó részét az NGM irányítási felelősségébe tartozó programok teszik ki. E 
programok végrehajtásával az NGM elsősorban a hazai vállalkozások versenyképességét 
kívánja támogatni, és ez által hosszabb távon is biztosítani kívánja a dinamikus, 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedés feltételeit. A magyar gazdaság versenyképességének 
javítása az európai uniós források felhasználása mellett a szélesebb gazdaságpolitika  számára 
is kiemelt célkitűzés, amelyhez a − működését 2017 tavaszán megkezdő − Nemzeti 
Versenyképességi Tanács is aktívan hozzájárul.  

A gazdaságfejlesztés elsődlegességét jelzi, hogy forrásallokációját tekintve a GINOP a 
jelenlegi európai uniós fejlesztési időszak legjelentősebb hazai operatív programja. A 
program fő célkitűzése a hazai termelő szektor versenyképességének javítása, és ennek 
jegyében az újraiparosodás előmozdítása, a KKV-k hazai és nemzetközi termelési és 
innovációs hálózatokba történő integrációja, termelékenységük, erőforrás-hatékonyságuk és 
exportpotenciáljuk javítása. A program további fontos célterületei az infokommunikációs 
szektor – ideértve az újgenerációs szélessávú hálózatok fejlesztését –, a kulturális és 
természeti örökség turisztikai hasznosítása és a munkaerőpiac versenyképességének javítása a 
munkaerő-tartalékok foglalkoztathatóságának, képzettségének, kompetenciáinak javításával. 
A GINOP céljait nem csupán hagyományos, vissza nem térítendő támogatásokkal, hanem 
jelentős arányban visszatérítendő források (pénzügyi eszközök) segítségével kívánja elérni.  

A GINOP-ból és a korábbi pénzügyieszköz-programok visszacsorgó forrásaiból finanszírozott 
– részben eddig is működő, részben újonnan indított – tőkebefektetési programok fontos és 
növekvő szerepet játszanak a kiemelt gazdaságfejlesztési célok elérésében, ideértve az 
újraiparosítás előmozdítása mellett a hazai KKV-k tőzsdeképessé válását, illetve a Kárpát-
medencei gazdaságfejlesztési törekvéseket is. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) fejlesztései 
elsősorban a vidéki Magyarország helyi gazdaságfejlesztését és a foglalkoztatást szolgálják. A 
TOP fejlesztési célja a helyi erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás-
bővítés ösztönzése, a fenntartható és vonzó városi településszerkezet kialakítása, a helyi 
közszolgáltatások és intézmények fejlesztése, valamint a kulturális és közösségi élet 
újjáépítése, a foglalkoztatás-ösztönzés által a helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó 
képességük javítása. 

A VEKOP biztosítja a keretet a Közép-magyarországi régió további fejlődéséhez, gazdasági 
versenyképességének növekedéséhez, illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek 
csökkenéséhez. A program célja a regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon 
történő növelése (tudásgazdaság, kreativitás, innováció), a közösségi infrastruktúra 
fejlesztése, valamint a foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése. A 
VEKOP forrásait egészíti ki a kifejezetten a Pest megyei vállalkozások és önkormányzatok 
fejlesztéseit hazai forrásból finanszírozó célzott támogatási program, amelynek végrehajtása 
2016 végén megkezdődött.  

A Magyarország részvételével működő európai uniós transznacionális és interregionális 
területi együttműködési programok fontos szerepet játszanak a térségek kiegyensúlyozott 
fejlődésében és a területi kohézió megteremtésében. E programok célja olyan tevékenységek 



támogatása, melyeket hatékonyan csak több ország együttműködésével, az érintett területek 
közös erőfeszítése, fellépése és tapasztalatcseréje révén lehet kezelni. A programok kiemelt 
fejlesztési céljai közé tartozik az innováció, a természeti és kulturális örökség védelme, a kis- 
és középvállalkozások versenyképességének javítása, az erőforrás-gazdálkodás hatékonyabbá 
tétele, a hiányzó közlekedési kapcsolatok megteremtése, az energiabiztonság, valamint az 
intézményi kapacitások és együttműködések támogatása. 

 



II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018-ban 

 millió forintban, egy tizedessel 

XV. Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezet 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 258 060,1 51 199,0 206 861,1 36 153 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  111 288,3 14 592,0 96 696,3  

Központi kezelésű előirányzatok  27 335,6   

 



III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

 

01. cím Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 

Az NGM igazgatása 2018. évi tervezett támogatási előirányzata 9 243,7 millió forint, bevételi 
előirányzata 7 595,8 millió forint, azaz összesen 16 839,5 millió forint kiadási előirányzattal 
gazdálkodhat. Az NGM igazgatása 2018. évi létszámkerete 2 104 fő.  

Az NGM a feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás, illetve az alapító okirata szerint látja el. 

A fenti jogszabályok szerint a nemzetgazdasági miniszter a Kormány 
‒ adópolitikáért, 
‒ államháztartásért, 
‒ belgazdaságért, 
‒ egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért, 
‒ építésgazdaságért, 
‒ foglalkoztatáspolitikáért, 
‒ gazdaságpolitikáért, 
‒ gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért, 
‒ iparügyekért, 
‒ kereskedelemért, 
‒ lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, 
‒ nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért, 
‒ nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért, 
‒ pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, 
‒ számviteli szabályozásért, 
‒ szakképzésért és felnőttképzésért, 
‒ társadalmi párbeszédért, 
‒ területfejlesztés stratégiai tervezéséért 
felelős tagja. 

Az NGM igazgatása 2018. évi költségvetési előirányzatai e feladatok végrehajtásának 
pénzügyi hátterét biztosítják. 
 
2018. évi változások 

Az előirányzatok tervezése a költséghatékonysági szempontok és az erőforrásokkal való 
hatékony gazdálkodás figyelembevételével történt.  

A 2018. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
‒ A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó 

kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet és a 
központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 
13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) alapján 
megszűnt Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: KIH) jogutódja az 
NGM, a KIH által módszertani és tudásközpontként ellátott önálló elemzési, 
hatásvizsgálati, módszertan-fejlesztési tevékenységek, illetve egyes, a fenti Korm. 
rendeletben meghatározott projektek tekintetében. A Kormány 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. határozatban (a továbbiakban: 1589/2016. (X. 27.) Korm. 
határozat) döntött a fenti feladatok ellátásának biztosítása érdekében a forrás 
biztosításáról 32,0 millió forint összegben. 

‒ Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban előírt, a központi hivatalok, 
háttérintézmények (KIH) felülvizsgálatához kapcsolódóan 6,4 millió forint, a szociális 
hozzájárulási adó módosítása miatt 390,1 millió forint került figyelembevételre 
csökkentő tételként. 

‒ A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 
1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján megszüntetett jogviszonyú 
foglalkoztatott miatt a személyi juttatások és járulékok előirányzata összesen 8,4 millió 
forinttal került csökkentésre.  

‒ A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó munkaügyi alternatív vitarendezési 
szolgálat működtetéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében az NGM fejezet – 
Munkaügyi alternatív vitarendezési eljárások támogatása – fejezeti kezelésű 
előirányzata terhére 25,0 millió forint került átcsoportosításra. Az átrendezett összeg 
biztosítja a szolgálat működéséhez szükséges kiadások fedezetét. 

‒ A Duna Transznacionális Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Duna IH) 
költségeivel összefüggésben az előző években összesen 300,0 millió forint került 
beépítésre az NGM igazgatása költségvetésébe, mely kivezetésre kerül. A Duna IH 
2018. évi költségeire 390,3 millió forint került figyelembevételre a tervezés során.  

‒ A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programmal (a továbbiakban: 
KÖFOP) összefüggésben összesen 6 466,3 millió forint bevétel került beépítésre az 
NGM igazgatása költségvetésébe, ugyanakkor kivezetésre került 6 290,0 millió forint 
bevételi előirányzat a kifutó programok tekintetében.  

‒ Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti 
igazságügyi szakértők megbízásáról az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik. 
A feladat 2018. évi forrásigényére 75,0 millió forint került figyelembevételre. 

‒ A minimálbér és garantált bérminimum emelés 2017. évi többletének fedezete 
érdekében 32,8 millió forinttal került megemelésre az NGM igazgatása 2018. évi 
támogatási előirányzata.  



 

millió forintban, egy tizedessel 

01. cím  
Nemzetgazdasági 

Minisztérium igazgatása 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 16 813,0 7 329,2 9 483,8  2 103 
Változások jogcímenként:         
1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat és  
1589/2016. (X. 27.) Korm. 
határozat alapján KIH 
megszűnésével 
összefüggésben átvétel 

32,0 0,0 32,0 4 

1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat szerinti csökkentés 

-6,4 0,0 -6,4 0 

Szociális hozzájárulási adó 
5+2 százalékpontos 
csökkenése 

-390,1 0,0 -390,1 0 

1700/2012. (XII. 29.) Korm. 
határozat végrehajtása 

-8,4 0,0 -8,4 0 

Fejezeti kezelésű 
előirányzatról átvétel 

25,0 0,0 25,0 0 

Duna IH költségeinek 
korrekciója 

-300,0 -300,0 0,0 -1 

KÖFOP korrekciója -6 290,0 -6 290,0 0,0 -1 046 
Többlet      
Igazságügyi szakértők 
megbízási díja  

75,0 0,0 75,0 0 

Duna IH költségek 390,3 390,3 0,0 1 
KÖFOP terhére elszámolandó 
feladatok 

6 466,3 6 466,3 0,0 1 043 

Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 2017. évi 
többlete 

32,8 0,0 32,8 0 

2018. évi javasolt előirányzat 16 839,5 7 595,8 9 243,7 2 104 
 



 

04. cím Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) 2018. évi tervezett költségvetési 
támogatási előirányzata 151,3 millió forint, tervezett bevétele 231,4 millió forint, azaz 
összesen 382,7 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodik, létszámkerete 37 fő.  

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény, a Nemzeti Akkreditáló 
Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet és az 
alapító okirata alapján a NAH főbb tevékenységei az alábbiak:  
‒ akkreditálási eljárás lefolytatása, az akkreditált szervezetek és természetes személyek 

tevékenységének és alkalmasságának felügyeleti vizsgálata, valamint a külföldi 
akkreditált státusz elismerése,  

‒ részvétel és képviselet az európai és a nemzetközi akkreditálási szervezetekben, 
‒ két- és többoldalú együttműködési és kölcsönös elismerési megállapodások 

kezdeményezése és megkötése az akkreditálás területén, 
‒ közreműködés az akkreditálással összefüggő nemzeti, európai és nemzetközi 

szabványosítási tevékenységben, 
‒ részvétel az akkreditálással kapcsolatos iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli 

képzés tartalmi követelményeinek kidolgozásában, továbbá az iskolarendszeren kívüli 
képzés szervezésében, 

‒ tájékoztatás akkreditálási kérdésekben, így különösen az akkreditálással összefüggő 
szabványokról, jogszabályokról, útmutatókról és egyéb hazai és nemzetközi 
dokumentumokról, az akkreditálással összefüggő nemzetközi gyakorlatról és 
eseményekről, 

‒ az akkreditálással kapcsolatos hazai és nemzetközi dokumentáció gyűjtése és tárolása, 
valamint az azokhoz történő hozzáférés biztosítása, 

‒ együttműködés a termékek forgalmazása tekintetében, az akkreditálás és piacfelügyelet 
előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikke szerinti elismert 
testület által végzett szakértői értékelés során az elismert testülettel, valamint annak 
szakértőivel. 

A 2018. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
‒ Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 2016. decemberi módosítása miatt az orvosi 
diagnosztikai laborok akkreditálásához 17,2 millió forint biztosítása szükséges. 

‒ A szociális hozzájárulási adó módosítása miatt 14,9 millió forinttal került csökkentésre 
a NAH 2018. évi támogatási előirányzata. 

‒ Az EA, ILAC és IAF tagsággal összefüggésben fellépő tagdíjfizetési kötelezettség 
fedezete – 9,0 millió forint − beépítésre került az intézményi költségvetésbe.  

‒ A NAH dologi kiadási igénye felülvizsgálatra került a fennálló kötelezettségállomány 
alapján. Az alapfeladatok ellátásához 20,0 millió forint összegű többlet került 
figyelembevételre. 



 

millió forintban, egy tizedessel 

04. cím  
Nemzeti Akkreditáló 

Hatóság 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2017. évi törvényi előirányzat 351,4 231,4 120,0 34 

Változások jogcímenként:     
Szociális hozzájárulási adó 
5+2 százalékpontos 
csökkenése 

-14,9 0,0 -14,9 0 

Többlet     
60/2003. (X. 20.) ESzCsM 
rendelet módosításából eredő 
feladatok 

17,2 0,0 17,2 3 

Nemzetközi tagsággal 
összefüggésben fellépő 
tagdíjfizetési kötelezettség 

9,0 0,0 9,0 0 

Alapfeladatok ellátásához 
szükséges dologi kiadások 
fedezete 

20,0 0,0 20,0 0 

2018. évi javasolt előirányzat 382,7 231,4 151,3 37 



05. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) 2018. évi támogatási 
előirányzata 22 814,7 millió forint, tervezett bevétele 
9 605,5 millió forint, kiadási előirányzata 32 420,2 millió forint, létszámkerete 779 fő. 

A KEF központi költségvetési szerv, feladatellátása a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet), valamint az alapító okirata alapján történik. A KEF főbb 
feladatai:  
− végzi a központosított közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a központosított 

közbeszerzési rendszer működtetését, valamint  
− biztosítja a minisztériumok – kivéve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett 

minisztériumot, a külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter irányítása alá tartozó külképviseleteket − 
működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében gondoskodik az említett 
szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az intézményi működéshez szükséges 
gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek munkavégzéshez szükséges tárgyi 
eszközökkel történő ellátásáról – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs 
eszközöket –, illetve az intézményi működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek 
megszervezéséről.  
 

A 2018. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
− Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a központi hivatalok, 

háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó intézkedések végrehajtásának 
eredményeként a jogutód tárcákhoz beolvadt feladat, ingatlan és személyi állomány 
bővülése magával vonta, hogy a KEF 250/2014. (X. 2.) Korm. rendeletben 
meghatározott ellátotti feladatai jelentősen megnőttek. A KEF feladatainak ellátásához 
szükséges forrás – összesen 4 435,6 millió forint (ebből 4 340,8 millió forint támogatás, 
94,8 millió forint bevétel) − nullszaldós átrendezésére került sor az alábbi fejezetektől a 
megszűnt intézmények vonatkozásában: 

= kormányhatározat alapján Miniszterelnökség fejezettől:   
= KIH vonatkozásában az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján, 
= Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (a 

továbbiakban: Forster Központ) vonatkozásában a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével 
összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Művészeti Akadémia 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján, 

= fejezetek közötti megállapodás alapján: 
= Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezettől Türr 

István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI), 
= Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) fejezettől 

Balassi Intézet,  
= Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) fejezettől Igazságügyi Hivatal 

(a továbbiakban: IH),  
= Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) fejezettől Országos 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: 
OKTF) szervezetében működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (a 
továbbiakban: NHI), 

= Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) fejezettől Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH), 



= Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) fejezettől 
= Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH),  
= Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK),  
= Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH),  
= Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KSZ) 
vonatkozásában. 

− A szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékpontos változása miatt 153,4 millió forinttal, 
a központi hivatalok, háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó intézkedésekkel 
összefüggésben 62,9 millió forinttal került lecsökkentésre a támogatási előirányzat. 

− A közbeszerzési díjbevételek megemelése miatt 500,0 millió forinttal magasabb 
összegben került tervezésre a 2018. évi bevételi előirányzat. 

− Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, az energiahatékonyságról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet, valamint a gáz csatlakozó 
vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló     
19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet alapján kötelező az energetikai szakreferensek 
igénybevétele, a villamos szabványossági vizsgálatok, ellenőrzések elvégzése, valamint 
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági 
felülvizsgálata. A kapcsolódó többlet 75,0 millió forint. 

− A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységről szóló 
kormányhatározatban meghatározott rezsióradíj, valamint a takarítási szolgáltatás 
egységárának növekedése miatt 1 413,4 millió forinttal került megemelésre a kiadási-
támogatási előirányzat.  

− A nemzetközi szervezetek elhelyezési kiadásainak fedezete érdekében 905,4 millió 
forint került beépítésre.  

− A kezelt ingatlanok felújítási, karbantartási költségeinek fedezete érdekében 
1 543,0 millió forinttal került megemelésre a KEF költségvetése. Ez az összeg 
tartalmazza a liftek cseréjét, az elavult tetőszerkezetek javításait, valamint a lejárt 
üzemeltetési szerződések megújításával kapcsolatos többletigényt. 

− A KEF Szabolcs utcai logisztikai és irányító központjának befejezéséhez és 
költözéséhez kapcsolódó informatikai és szállítási kiadásokra 1 295,0 millió forint 
került tervezésre 2018. évre. 

− Az elhelyezés 2018. évi többletköltségére 1 655,0 millió forint került figyelembevételre. 



 

millió forintban, egy tizedessel 

05. cím 
Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2017. évi törvényi előirányzat 20 807,0 9 010,7 11 796,3 689 

Változások jogcímenként:         
1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat szerinti átvétel 

    

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

186,1 69,0 117,1 22 

1819/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozat szerint a Forster 
Központ megszűnésével 
összefüggésben 

57,1  0,0 57,1 1 

EMMI-NGM-KEF 
megállapodás alapján TKKI 
megszűnésével 
összefüggésben 

89,1  0,0 89,1 9 

KKM-NGM-KEF 
megállapodás alapján Balassi 
Intézet megszűnésével 
összefüggésben 

167,6 21,9 145,7 6 

IM-NGM-KEF megállapodás 
alapján IH megszűnésével 
összefüggésben 

82,3  0,0 82,3 4 

FM-NGM-KEF közötti 
megállapodás alapján OKTF 
szervezetében működő NHI 
megszűnésével 
összefüggésben  

169,3  0,0 169,3 5 

BM-NGM-KEF közötti 
megállapodás alapján 
KEKKH megszűnésével 
összefüggésben  

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

NFM-NGM-KEF közötti 
megállapodás alapján 

NFH megszűnésével 
összefüggésben  

157,4 0,0  157,4 2 

KKK megszűnésével 
összefüggésben  

319,8 0,0  319,8 4 

NKH megszűnésével 
összefüggésben  

1 651,7 0,0  1 651,7 19 

KSZ megszűnésével 
összefüggésben 

92,3  0,0 92,3 1 

MK-NGM-KEF 
megállapodások alapján 

7,1 0,0 7,1 0 



átvétel 
1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat szerinti csökkentés 

-62,9 0,0 -62,9 0 

Szociális hozzájárulási adó 
5+2 százalékpontos 
csökkenése 

-153,4 0,0 -153,4 0 

Bevételi korrekció 500,0 500,0 0,0 3 

Többlet     

Jogszabályok alapján kötelező 
villamos szabványossági 
ellenőrzések elvégzése, gáz 
csatlakozó vezetékek és 
berendezések biztonsági 
felülvizsgálata 

75,0 0,0  75,0 0 

Rezsióradíj és takarítási 
szolgáltatás egységárának 
növekedéséből adódó 
többletigény 

1 413,4 0,0  1 413,4 0 

A nemzetközi szervezetek 
elhelyezési kiadásai 

905,4 0,0  905,4 8 

Ingatlanok felújítási 
karbantartási költségei  

1 543,0 0,0  1 543,0 0 

Szabolcs utcai logisztikai 
központ kialakítása 

1 295,0 0,0  1 295,0 0 

Elhelyezés miatti 
többletköltség 

1 655,0 0,0  1 655,0 0 

2018. évi javasolt előirányzat 32 420,2 9 605,5 22 814,7 779 



06. cím Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) 2018. évi 
támogatási előirányzata 1 766,2 millió forint, tervezett bevétele 471,0 millió forint, kiadási 
előirányzata 2 237,2 millió forint, létszámkerete 261 fő. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben, a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvényben, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényben az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
számára meghatározott feladatokat az NSZFH végzi. A fenti jogszabályok, az alapító okirata, 
illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. 
rendelet alapján látja el az NSZFH a tevékenységét. 

A 2018. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
− Az elmúlt évek teljesítési adatait figyelembe véve 2018. évre vonatkozóan a zavartalan 

működés érdekében 115,4 millió forinttal került megemelésre az NSZFH támogatási 
előirányzata. 

− A jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti alábbi többletfeladatok 
ellátása érdekében 281,8 millió forint került beépítésre az intézmény költségvetésébe: 

= a szakképzési centrumok (a továbbiakban: SZC-k) középirányítói feladatainak 
erősítése, koordinálása, 

= a SZC-k tagintézményeinek felújításával kapcsolatos lebonyolító szervi 
feladatok ellátása, 

= NEPTUN, KRÉTA rendszer informatikai üzemeltetése miatt felmerült 
többletfeladatok, 

= a felnőttoktatási tevékenység bővülésével az intézményre háruló 
többletfeladatok. 

− A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (a továbbiakban: NSZFT) 
működtetési költségére 70,0 millió forint került átrendezésre az NFA-ból.  

 
 

millió forintban, egy tizedessel 

06. cím 
Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2017. évi törvényi előirányzat 1 885,4 586,4 1 299,0 155 

Változások jogcímenként:         
Többlet      

Működtetés biztosítása 0,0 -115,4 115,4 0 

SZMSZ szerinti feladatok 
ellátásának fedezete 

281,8  0,0 281,8 106 

NSZFT működtetése 70,0  0,0 70,0 0 

2018. évi javasolt előirányzat 2 237,2 471,0 1 766,2 261 
 



07. cím Szakképzési Centrumok 

A Szakképzési Centrumok (a továbbiakban: SZC-k) 2018. évi támogatási előirányzata 
143 247,4 millió forint, tervezett bevétele 2 410,6 millió forint, kiadási előirányzata 145 658,0 
millió forint, létszámkerete 27 452 fő. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző 
intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés 
intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 
146/2015. (VI. 12.) Korm. rendeletnek megfelelően − a köznevelési feladatok hatékonyabb 
ellátása céljából – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból (a továbbiakban: KLIK) 
jogszabály alapján kivált köznevelési intézményekből a szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter SZC-ket alapított 2015. július 1-jei hatállyal.  

A 2018. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
‒ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési 

feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő 
intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet) 2016. évi módosítása alapján két iskola telephelye 
kivált két SZC-től és a KLIK-be olvadt be. A telephely-fenntartáshoz kapcsolódó 
források átadása érdekében a fejezetek közötti megállapodás aláírásra került, melynek 
alapján 39,4 millió forinttal került csökkentésre az előirányzat. 

‒ A 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet 1/A. § (1) és (4) bekezdése értelmében a KLIK 
szervezetéből 2016. július 1-jével kiváltak egyes iskolák és telephelyeik, 
és 11 szakképzési centrum szervezetébe olvadtak be. A fejezetek közötti 
megállapodásnak megfelelően az EMMI fejezetből az SZC-k költségvetésébe került 
nullszaldós átrendezéssel az iskolák működtetéséhez kapcsolódó forrás, 4 208,5 millió 
forint összegben.  

‒ Az évközi intézmény átadások, illetve átvételek következtében 10 olyan, korábban nem 
állami szakképző intézmény fenntartói joga került át az NGM-hez, amelyek 
vonatkozásában a pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 
munkakörben foglalkoztatottak illetményének fedezete az EMMI fejezeti kezelésű 
előirányzatából átlagbér alapú támogatásként került biztosításra a korábbi fenntartók 
részére. Az iskolák működési költségeihez szükséges fedezet biztosítása érdekében 
aláírt költségvetési megállapodás alapján 1 410,2 millió forint került átcsoportosításra, 
összesen 8 szakképzési centrumhoz. 

‒ A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése miatt 6 062,3 millió forinttal 
került csökkentésre az SZC-k 2018. évi kiadási-támogatási előirányzata. 

‒ A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben 2017. évre vonatkozóan 
megállapított emelés fedezetének biztosítása érdekében 2 802,6 millió forint került 
figyelembevételre.  

‒ A pedagógus-életpálya utolsó ütemének szintre hozása érdekében 1 882,0 millió 
forinttal, a Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógus szakképzettséggel, vagy 
szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők pedagógus-
életpálya utolsó ütemének szintre hozása miatt 26,5 millió forinttal, a 2017. évi sikeres 
pedagógus minősítések fedezetéhez 1 080,8 millió forinttal, a pedagógus 
szakképzettséggel, vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítők 10%-os béremelésének fedezete érdekében 264,5 millió forinttal, a 
7 évvel, vagy annál kevesebb idővel az öregségi nyugdíj előtt álló, vagy öregségi 
nyugdíjra jogosult Pedagógus I. kategóriába tartozó pedagógusok, Pedagógus II. 
kategóriába sorolása miatti többletkiadás finanszírozása okán 912,3 millió forinttal 
került megemelésre az SZC-k költségvetése. 
 



 
millió forintban, egy tizedessel 

07. cím Szakképzési 
Centrumok 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 139 172,3 2 410,6 136 761,7 27 452 
Változások jogcímenként:         
120/2015. (V. 21.) Korm. 
rendelet módosításával 
összefüggésben 

    

NGM-EMMI-SZC-KLIK 
közötti megállapodás alapján 
átadás  

-39,4 0,0 -39,4 0 

EMMI-NGM-KLIK-SZC 
közötti megállapodás alapján 
átvétel 

4 208,5 0,0 4 208,5 0 

EMMI-NGM-SZC közötti 
megállapodás alapján nem 
állami szakképző intézmények 
fenntartói joga átkerülésével 
összefüggésben átvétel 

1 410,2 0,0 1 410,2 0 

Szociális hozzájárulási adó 
5+2 százalékpontos 
csökkenése 

-6 062,3 0,0 -6 062,3 0 

Többlet      
Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 2017. évi 
többlete 

2 802,6 0,0 2 802,6 0 

Pedagógus életpálya - 
ütemezett bevezetésből adódó 
többlet  

1 908,5 0,0 1 908,5 0 

Pedagógus életpálya - 
minősítés miatti többlet 

1 080,8 0,0 1 080,8 0 

Pedagógus szakképzettséggel 
nem rendelkező nevelő- és 
oktatómunkát közvetlenül 
segítők 10%-os béremelése 

264,5 0,0 264,5 0 

7 évvel az öregségi nyugdíj 
előtt álló pedagógusok 
Pedagógus II. kategóriába 
sorolása miatti többlet 

912,3 0,0 912,3 0 

2018. évi javasolt előirányzat 145 658,0 2 410,6 143 247,4 27 452 



08. cím Magyar Államkincstár 

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 2018. évi tervezett költségvetési 
támogatási előirányzata 28 945,0 millió forint, tervezett bevétele 26 483,8 millió forint, azaz 
összesen 55 428,8 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodik, létszámkerete 5 112 fő.  

A Kincstár alapvető feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyar 
Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetve az alapító okirata 
határozza meg.  

A központi költségvetés pénzügyi végrehajtásának fontos szereplője a Kincstár, melynek 
működése a közpénzek hatékony, takarékos, átlátható és ellenőrzött felhasználását szolgálja.  

A Magyar Államkincstár feladatainak jelentős részét teszi ki az államháztartás információs 
rendszerének, az állam pénzforgalmának, az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokhoz 
kapcsolódó kifizető ügynökségi, valamint a központosított illetmény-számfejtési rendszernek 
a működtetése. A feladatellátás hosszútávú, stabil működtetéséhez elengedhetetlen, és így a 
2018. év során – több évre kiterjedő koncepció részeként – kiemelt szerepet kap a Kincstár 
rendszereihez kapcsolódó informatikai hardver- és szoftverkörnyezet megújítása és 
konszolidációja. 

A fejlesztések közül az államháztartási adattárház létrehozása és az önkormányzati ASP 
rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése KÖFOP forrásból, a jelenlegi kincstári 
rendszerek kiváltására, illetve modernizálására irányuló fejlesztések hazai forrásból 
valósulnak meg. A részben a következő évtizedre áthúzódó fejlesztések a hatékony kincstári 
feladatellátás, illetve a kincstári feladatellátással érintett szereplők magas színvonalú 
kiszolgálása feltételeinek megteremtését hivatottak elősegíteni. 
 
A 2018. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
‒ Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal (a továbbiakban: MVH) megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő 
kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a 
értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. december 31-ével 
beolvadásos különválással megszűnt, általános jogutódja – a megyei 
kormányhivatalokhoz került feladatok kivételével – a Kincstár. A megszűnéssel 
összefüggésben aláírt költségvetési megállapodás alapján kerül nullszaldós átrendezésre 
a Miniszterelnökség fejezettől 10 153,6 millió forint összegű támogatási és 
50,0 millió forint összegű bevételi előirányzat.  

‒ A Kormány döntése alapján a nem állami köznevelési intézményfenntartók 
finanszírozásával és ellenőrzésével kapcsolatos másodfokú eljárásokban az EMMI 
helyett a Kincstár központi szerve jár el. A kapcsolódó forrás átadása érdekében a 
fejezetek között aláírt költségvetési megállapodás alapján 4,3 millió forinttal került 
megemelésre a Kincstár kiadási-támogatási előirányzata. 

‒ A szociális hozzájárulási adó változásának lekövetése érdekében a Kincstár 2018. évi 
előirányzata 1 159,6 millió forinttal került lecsökkentésre, míg a minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 2017. évi többletére 229,1 millió forint került beépítésre. 

‒ Az értékpapír-számlával rendelkező ügyfeleknek kötelező jelleggel küldendő, a Magyar 
Nemzeti Bank lekérdező rendszeréhez szükséges jelszóval és a havi kivonatokkal 
összefüggésben felmerülő felülvizsgált igényre 100,0 millió forint került biztosításra.  

‒ Az új Kincstári Számlavezető Rendszer (a továbbiakban: KSZR) teljes körű 
bevezetésének és a korszerű kincstári pénzforgalmi szolgáltatások valamennyi ügyfél 
számára történő nyújtásának 2018. évre eső részére 1 140,2 millió forint összegű többlet 
került figyelembevételre.  

‒ A tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 
2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő egyes feladatokról szóló 



1917/2013. (XII. 11.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1917/2013. (XII. 11.) Korm. 
határozat) meghatározott, az önkormányzatok gazdálkodásának pénzügyi ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben 50,0 millió forinttal került 
megemelésre az intézmény kiadási-támogatási előirányzata.  

‒ A Kormány a Kincstár által működtetett önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak 
és ügyfélkörének ütemezett bővítése mellett döntött. Az önkormányzati ASP 
rendszertevékenységének bővülésével összefüggésben 300,0 millió forint kerül 
biztosításra az intézményi költségvetésbe. 

‒ Az elmúlt időszakban a „Modern Kincstár” koncepció mentén létrehozott és fejlesztett 
rendszerek üzemeltetése és a szerteágazóbb feladatellátás érdekében 566,4 millió 
forinttal került megemelésre a Kincstár kiadási előirányzata, melyből 98,4 millió 
forintra saját bevétel nyújt fedezetet. 

‒ Az őrző-védő szolgáltatások igénybevételénél a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási 
rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 44/2017. (III. 17.) Korm. rendeletben 
meghatározott – megemelt − minimális rezsióradíj mértékét szükséges figyelembe 
venni, mely 124,6 millió forint többlet forrásigényt generál. 

‒ A Kincstár 2017. évi költségvetése 3 164,1 millió forinttal került megemelésre a 
KÖFOP projekttel összefüggésben. A KÖFOP terhére elszámolható kiadások 
3 380,3 millió forintot tesznek ki a 2018. évben, mely fedezetet nyújt a Kincstár igazoló 
hatósági és a TOP esetében közreműködő szervezeti feladatainak ellátására.  

‒ A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 
7. § (4) bekezdése alapján a Kincstár jogosult megterhelni az illetékfizetési 
kötelezettség összegével az általa vezetett fizetési számlákat. A beszedett működési 
bevétel továbbutalásra kerül a Pti. vonatkozó előírásának megfelelően a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal felé, a tranzakciós illetékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében. A 
2018. évre prognosztizált tranzakciós illetékbevétel összege 13 000,0 millió forint, mely 
beépítésre kerül a Kincstár költségvetésébe. 



 
millió forintban, egy tizedessel 

08. cím 
Magyar Államkincstár 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2017. évi törvényi előirányzat 30 654,0 13 119,2 17 534,8 4 401 

Változások jogcímenként:     
1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat szerinti ME-NGM-
Kincstár közötti megállapodás 
alapján MVH megszűnésével 
összefüggésben 

10 203,6 50,0 10 153,6 637 

EMMI-NGM-Kincstár közötti 
megállapodás alapján  

4,3  0,0 4,3 1 

KÖFOP korrekció -3 164,1 -3 164,1 0,0 -535 
Szociális hozzájárulási adó 
5+2 százalékpontos 
csökkenése 

-1 159,6 0,0 -1 159,6 0 

Többlet          
Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 2017. évi 
többlete 

229,1 0,0 229,1 0 

Értékpapír-számlával 
rendelkező ügyfeleknek 
küldendő jelszóval és a havi 
kivonatokkal kapcsolatos 
költségek fedezete 

100,0  0,0 100,0 0 

KSZR projekt  1 140,2  0,0 1 140,2 0 

1917/2013.  (XII.11.) Korm. 
határozat szerinti feladatok 
ellátása 

50,0  0,0 50,0 6 

Önkormányzati ASP rendszer 
feladatainak bővülése 

300,0  0,0 300,0 7 

„Modern Kincstár” koncepció 566,4 98,4 468,0 0 
Őrző-védő szolgáltatások 
biztosítása 

124,6  0 124,6 0 

KÖFOP terhére elszámolandó 
feladatok 

3 380,3 3 380,3 0,0 595 

Tranzakciós illetékbevételek  13 000,0 13 000,0 0,0 0 

2018. évi javasolt előirányzat 55 428,8 26 483,8 28 945,0 5 112 



16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) 2018. évi 
tervezett kiadási előirányzata 1 817,1 millió forint, melyet 692,8 millió forint összegű 
támogatási előirányzatból és 1 124,3 millió forint bevételből tervez finanszírozni. A 
létszámkerete 180 főben került meghatározásra.  

Az EUTAF látja el az alapító okiratának megfelelően 
‒ az EU − az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló  

210/2010. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott − pénzügyi alapjai tekintetében az 
ellenőrzési hatósági feladatokat,  

‒ az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kormány által meghatározott 
ellenőrzési feladatait. 

A 2018. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
‒ A 2017. évi előirányzathoz képest a bevételi előirányzat az uniós forrásból megvalósuló 

KÖFOP, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Belső Biztonsági Alap, 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (továbbiakban együtt: Belügyi Alapok), 
valamint a szintén uniós finanszírozású Európai Támogatási Együttműködés 
(továbbiakban: ETE) és Határon Átnyúló Együttműködési programok (továbbiakban: 
IPA) tervezett kiadásaival összefüggésben 298,6 millió forinttal csökkent. 

‒ A szociális hozzájárulási adó változásával összefüggésben 29,8 millió forinttal 
csökkentésre, míg a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés 
fedezetének biztosítása érdekében 2,8 millió forinttal megemelésre került az EUTAF 
kiadási-támogatási előirányzata. 

 
millió forintban, egy tizedessel 

16. cím  
Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2017. évi törvényi előirányzat 2 142,7 1 422,9 719,8 185 

Változások jogcímenként:      
Szociális hozzájárulási adó 
5+2 százalékpontos 
csökkenése 

-29,8 0,0 -29,8 0 

KÖFOP korrekció -1 383,1 -1 383,1 0,0 -104 
Duna Transznacionális 
Program korrekció 

-38,8 -38,8 0,0 0 

Többlet     
Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 2017. évi 
többlete 

2,8 0,0 2,8 0 

Belügyi Alapok terhére 
elszámolandó feladatok 

25,6 25,6 0,0 0 

ETE-IPA projektek összesen 
(HUHR, HUSRB, SKHU, 
ROHU) terhére elszámolandó 
feladatok 

72,8 72,8 0,0 0 

EGT és Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus terhére 
elszámolandó feladatok 

26,0 26,0 0,0 0 



KÖFOP terhére elszámolandó 
feladatok 

952,6 952,6 0,0 99 

Duna Transznacionális 
Program terhére elszámolandó 
feladatok  

46,3 46,3 0,0 0 

2018. évi javasolt előirányzat 1 817,1 1 124,3 692,8 180 
 

 



17. cím Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) 2018. évi tervezett kiadási-
bevételi előirányzata 3 276,6 millió forint, a létszámkerete 228 főben került meghatározásra.  

Az SZTNH a gazdaság, a tudomány és a kultúra szellemi értékeinek az oltalmáért, a szellemi 
tulajdon védelméért felelős országos hatáskörű kormányhivatal. A hivatal hatásköre kiterjed 
az iparjogvédelem és a szerzői jog területére, továbbá a kutatás-fejlesztési tevékenységek 
minősítésével kapcsolatos feladatokra. Az SZTNH hatósági feladatait a nemzetközi és hazai 
előírásokkal összhangban látja el.  

Az SZTNH saját bevételeiből gazdálkodó, – a központi államigazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
értelmében – fejezetet irányító szerv jogosítványaival rendelkező, országos illetékességű 
szerv, mely működésének pénzügyi kereteit a piaci szereplőktől kapott pénzbevételek 
határozzák meg. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címrendi besorolásának 
megváltoztatásáról szóló 1637/2016. (XI. 17.) Korm. határozat végrehajtásával 
összefüggésben került az SZTNH az NGM fejezetbe.  

A 2018. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők: 
A Hivatal 110,6 millió forinttal javasolja a bevételi főösszegének csökkentését, melynek okai 
az alábbiak 
‒ Csökkentő tételek: 

= A kétoldalú, nemzetközi megállapodáson alapuló szolgáltatási tevékenység szinte 
teljes egészében megszűnik a 2018. évben, ezzel összefüggésben a bevétel 220,0 
millió forinttal csökken. 

= Egyéb közhatalmi (különösen növényfajta-oltalomhoz, topográfiai oltalomhoz, 
árvaművekhez kapcsolódó) és szolgáltatási díjbevételi elem visszaesésének 
együttes hatása 61,9 millió forint. 

‒ Többletek: 
= A szabadalmi igazgatási szolgáltatási és fenntartási díjbevételek 2018. évre 

tervezett összege 2 085,8 millió forint, ami 85,8 millió forinttal haladja meg a 
2017. évi eredeti előirányzatot.  

= Az SZTNH 2016. évre részletes stratégiát és akciótervet dolgozott ki az 
iparjogvédelmi aktivitás élénkítése érdekében. A piacélénkítő hatással 
összefüggésben a védjegyoltalmi igazgatási szolgáltatási bevételek 2018. évi 
tervezett összege 760,0 millió forint, mely összességében 71,4 millió forinttal 
magasabb összegben került tervezésre a 2017. évi előirányzathoz képest.  

= Az SZTNH belföldi szakértői szolgáltatásai keretében sokrétű tudatosság-növelő, 
információszolgáltatási és oktatási programokat kínál az érdeklődő szakmai 
partnereknek és ügyfeleknek. A vállalkozások iparjogvédelmi ismereteit fejlesztő 
hivatali tevékenység finanszírozása az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 
és az Európai Szabadalmi Hivatal programjainak segítségével, valamint az Európai 
Bizottság által finanszírozott pályázatok keretében valósul meg. A nemzetközi 
szervezetektől kapott térítések és pályázati támogatások 2018. évre tervezett 
összege 67,4 millió forint, mely 14,1 millió forinttal haladja meg a 2017. évi 
eredeti előirányzatot. 

= 2017. január 1-jétől az SZTNH saját állományú dolgozókkal látja el az előző 
években a HIPAvilon Nonprofit Kft. által szerződéses alapon elvégzett közhasznú 
és közszolgáltatási feladatokat. A HIPAvilon Nonprofit Kft.-t ől visszavett 
feladatokhoz kapcsolódó átszervezések nyomán a külső nyomdai szolgáltatások és 
az irat-digitalizálás is az SZTNH keretein belül valósul meg. A feladatellátás és a 
megváltozott kiadási szerkezet fedezeti igénye belső átcsoportosítással 
biztosítható. 



 
millió forintban, egy tizedessel 

17. cím  
Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2017. évi törvényi előirányzat 3 387,2 3 387,2 0,0 204 

Változások jogcímenként:      
Bevétel korrekció -281,9 -281,9 0,0 0 
Többlet     
Bevételi többlet  
(szabadalmi eljárási, 
fenntartási, védjegyoltalmi 
díjbevételek változása, 
nemzetközi iparjogvédelmi 
szakmai feladatok 
megvalósításához kapott 
pénzeszközök növekedése, 
belső átcsoportosítással 
feladatbővülés ellátás) 

171,3 171,3 0,0 24 

2018. évi javasolt előirányzat 3 276,6 3 276,6 0,0 228 
 



 

III.2.1. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

25/02/05 Kárrendezési célelőirányzat 

A „Kárrendezési célelőirányzat” 2018. évi kiadási és támogatási előirányzata 3 590,0 millió 
forint. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 

Az előirányzat a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből 
származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, a 
gépjárműszavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési 
járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet, a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény és az állami vezetői mulasztások, illetve 
az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. 
(VI. 11.) OGY határozat alapján az alábbi feladatok ellátásának fedezetéül szolgál: 
‒ a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó 

állami kötelezettségek teljesítése; 
‒ a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett 

kártérítések teljesítése; 
‒ a Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati 

kötelességük teljesítése közben okozott károk megtérítése; 
‒ azon személyek kártérítési igényeinek teljesítése, akiknek a 2006. augusztus 20-i 

budapesti tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga vagy személyhez fűződő 
joga sérelmet szenvedett. 

A kárrendezés formája lehet kárfizetés, járadék fizetése és a kártérítés tőkésítése. 
 
Kárrendezési célelőirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 3 780,0 0,0 3 780,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(30,2 millió forint a Nemzetközi 
szabványosítási feladatokra, 159,8 
millió forint a Fejezeti általános 
tartalékra)  

-190,0 0,0 -190,0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 3 590,0 0,0 3 590,0 
 

25/02/06 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok 

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 2017. évi megszüntetésével a 
kiadások e fejezeti kezelésű előirányzaton kerültek megtervezésre. 
Az ár- és árvízből eredő belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző 
előirányzat, amelyre a Magyarország veszélyeztetett területein lakóingatlan tulajdonnal 
rendelkező természetes személyek szerződés alapján befizetést teljesíthetnek, ezáltal 
jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra.  
A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 

 



Az Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 0,1 0,0 0,1 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 0,1 0,0 0,1 
 

25/02/07 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez fejezeti kezelésű 
előirányzat 2018. évi kiadási-támogatási előirányzata 3,0 millió forint. 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 185. 
§ (3) bekezdése alapján az NGM fejezetben forrást szükséges biztosítani a könyvvizsgálói 
közfelügyeleti rendszer megfelelő működéséhez.  

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 3,0 0,0 3,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 3,0 0,0 3,0 
 

25/02/08 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 35. § (4) bekezdése alapján a 
játékkaszinók és online kaszinók játékadójának 3%-át játékosvédelmi vagy karitatív célra kell 
fordítani. Játékosvédelmi célnak minősül különösen a játékosok által ingyenesen, 0-24 óra 
között hívható telefonos ügyfélszolgálat fenntartása, a játékosok részére a szociális 
ellátórendszer keretében elérhető közösségi ellátásokról szóló figyelemfelhívó, illetve 
folyamatos tájékoztatás biztosítása, valamint a szerencsejátékkal kapcsolatos, esetleges káros 
mentális, pszichikai vagy szociális hatások megelőzése, kezelése. 

E cél megvalósítására 132,6 millió forint kerül biztosításra a 2018. évben. 

Felelős játékszervezési tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 150,0 0,0 150,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 



Fejezeten belüli átcsoportosítás (17,4 
millió forint a Fejezeti általános 
tartalékra) 

-17,4 0,0 -17,4 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 132,6 0,0 132,6 
 

25/02/10 Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása 

A Magyar Államkincstárral szemben támasztott elvárás, hogy az informatikai rendszerei a 
mindenkori információtechnológiai és információbiztonsági követelményeknek a legteljesebb 
mértékben megfeleljenek, amelynek érdekében 2018. évben 3 000,0 millió forint kerül 
biztosítása.  

Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 3 000,0 0,0 3 000,0 
2018. évi javasolt előirányzat 3 000,0 0,0 3 000,0 
 

25/04/01 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 

A Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi kiadási-
támogatási előirányzata 470,6 millió forint. 

Az előirányzat hozzájárul a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvényben foglalt területfejlesztési intézményrendszer által ellátandó feladatok 
finanszírozásához, a Kormány által elfogadott nemzeti programokhoz kapcsolódó 
működtetési feladatok ellátásához, a Területfejlesztési és Területrendezési Információs 
Rendszer működtetéséhez, az előző évek hazai decentralizált területfejlesztési pályázati 
rendszere feladatainak ellátásához, továbbá az egyéb területfejlesztési, fejlesztéspolitikai 
szakmai feladatok megvalósításához is. 

 

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 470,6 0,0 470,6 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 470,6 0,0 470,6 



25/04/05 Pest megyei fejlesztések 

Pest megyét a Közép-Magyarország régióhoz való tartozása miatt az európai uniós fejlesztési 
források elosztása során folyamatosan hátrány éri valódi fejlettségéhez mérten. A probléma 
kezelése érdekében a Kormány a régió kettéválasztása mellett döntött. A 2021-2028 közötti 
uniós időszakban az uniós költségvetési források tervezése már az új területi felosztás mentén 
történik. Ugyanakkor a jelenlegi, 2014-2020-as költségvetési időszakban a térség további 
fejlődése érdekében hazai forrásból szükséges forrást biztosítani a legfontosabb fejlesztések 
megvalósítására.  

Mindezek alapján 2018. évben 30 000,0 millió forint hazai forrás kerül biztosításra Pest 
megye településeinek fejlesztése céljára.  

Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 14 000,0 0,0 14 000,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 16 000,0 0,0 16 000,0 
2018. évi javasolt előirányzat 30 000,0 0,0 30 000,0 
 

25/05/01 Gazdasági Zöldítési Rendszer 

A Gazdasági Zöldítési Rendszer 2018. évben 5 665,5 millió forint kiadási-támogatási 
előirányzattal rendelkezik. Az előirányzaton történik az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszer 
kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevétel felhasználása. 

A fejezeti kezelésű előirányzatból kerül finanszírozásra a kibocsátás-csökkentést és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés, valamint demonstrációs 
projektek, a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztése, az alacsony 
kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzése, így 
különösen az elektromos autózás alapinfrastruktúrájának kialakítása, töltőállomások kiépítése, 
a Jedlik Ányos Tervben megfogalmazott cselekvési terv alapján történő projektek 
megvalósítása. 

A 2018. évben az előirányzat felhasználási céljának fókuszpontja a Jedlik Cselekvési Terv, az 
e-Mobi Elektromobilitás Nkft. stratégiájának végrehajtása, a 2018. évben várhatóan az 
elektromos töltőinfrastruktúra további kialakítása, az ország elektromos autóval való 
átjárhatóságának és az alapvető töltőinfrastruktúra kiépítésének érdekében. 

Gazdasági Zöldítési Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

     millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 7 505,1 0,0 7 505,1 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

-1 839,6 0,0 -1 839,6 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 



2018. évi javasolt előirányzat 5 665,5 0,0 5 665,5 
 

25/05/03 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2018. évben 151,0 millió forint kerül biztosításra. 

Az előirányzat az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták 
rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 
2013. évi XXXIV. törvény, valamint a végrehajtására vonatkozó, a Teljesítésigazolási 
Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 
szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) működtetésére nyújt 
forrást.  

Az építőipari lánctartozások felszámolását folyamatosan, hatékonyan segíti a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) mellett független szervezetként 
működő TSZSZ. A TSZSZ legfőbb feladata az építészeti-műszaki tervezési, építési, 
kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő szakértői vélemény adása: 
‒ ha a teljesítésigazolás kiadása nem történik meg; 
‒ ha a teljesítésigazolás kiadása vitás; 
‒ ha a teljesítésigazolás kiadásra kerül, de a kifizetés nem történik meg. 

TSZSZ működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 151,0 0,0 151,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 151,0 0,0 151,0 
 

25/05/04 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján  

A fejezeti kezelésű előirányzat javára 2018. évben 4,2 millió forint kerül biztosításra. Az 
előirányzat célja a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó honvédelmi és honvédelmi 
felkészítési ágazati feladatok végrehajtásának finanszírozása, a rögzített hadiipari kapacitások 
fenntartása kiadásainak a biztosítása.  

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 21. § (1) bekezdése 
alapján a Kormány Magyarország védelmi felkészültségének a biztosítása céljából 
meghatározza az ország védelmi célú tartalékait, hadiipari kapacitásait. A Hvt. szerint a 
miniszter a hatáskörébe tartozó költségvetés keretében elkülönítetten tervezi a honvédelmi 
feladatok végrehajtásának költségeit.  



Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 4,2 0,0 4,2 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 4,2 0,0 4,2 
 

25/05/05 Nemzetközi szabványosítási feladatok 

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 33. § (3) bekezdése szerint az 
állam a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT) részére hozzájárulást biztosít 
nemzetközi és európai szabványügyi szervezetekben való képviselethez, illetve az ezekből 
eredő feladatok ellátásához.  

Folyamatban van a nemzeti szabványosítás rendszerének átalakítása, amely egy komplexebb 
szemléletű szabványfelhasználásra törekszik. A szabványok mellett megnövekszik a nemzeti 
mellékletek és műszaki előírások szerepe, ezáltal a hazai vállalkozások versenyképessége. A 
cél, hogy az ipar műszaki fejlettségi szintje emelkedjen, egységesebb legyen országos szinten.  

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2018. évben a fenti célokra 170,0 millió forint kerül 
biztosításra.  

Nemzetközi szabványosítási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 69,8 0,0 69,8 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás (a 
mínusz lábnál indokolva a forrás 
helye) 

30,2 0,0 30,2 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 70,0 0,0 70,0 
2018. évi javasolt előirányzat 170,0 0,0 170,0 
 

25/05/06 MKIK támogatása 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: kamarai törvény)  
8/B. §-a alapján az üzleti forgalom biztonságának, valamint a gazdaság fejlesztésének 
előmozdítása érdekében, az országos kamarának a kamarai nyilvántartás részeként – a 
gazdálkodó szervezetek iránti bizalom megítélését elősegítő és gazdasági tevékenységüket 
jellemző, nyilvánosan elérhető és közhiteles nyilvántartásból származó nyilvános 
információkat tartalmazó – adatbázist szükséges működtetni.  



A kamarai törvény 45. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, az adatbázis 
működtetéséhez a gazdaságpolitikáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium 
költségvetési fejezete terhére költségvetési támogatást nyújt. 

E cél megvalósítása érdekében a fejezeti kezelésű előirányzaton 2018. évben 50,0 millió 
forint kerül biztosításra az MKIK részére. 

MKIK támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 50,0 0,0 50,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 50,0 0,0 50,0 
 

 

25/05/07 Nagyvállalati beruházási támogatások  

A Kormány, illetve az NGM gazdaságpolitikai célkitűzéseinek meghatározó eleme az 
újraiparosítás, az iparfejlesztés. Ennek megvalósítása érdekében kiemelten fontos azon 
tőkehiányos nagyvállalatok beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak 
hozzá a gazdaság – ezen belül a feldolgozóipar – növekedéséhez és a foglalkoztatás 
bővüléséhez, ugyanakkor ezen kapacitásbővítő fejlesztéseik tekintetében nem jelentenek 
célcsoportot az uniós forrásból kiírt pályázatoknak. 

E célok elérésének elősegítése érdekében a fejezeti kezelésű előirányzatra 2018. évben 
15 000,0 millió forint költségvetési támogatás kerül biztosításra.  

A megvalósuló beruházás a többlettermelésen és a többletfoglalkoztatáson keresztül pozitív 
hatást gyakorol a költségvetési bevételekre is.  

Nagyvállalati beruházási támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 15 000,0 0,0 15 000,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 15 000,0 0,0 15 000,0 
 

 

25/05/10 Intézményi kezességi díjtámogatások 

Az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi kiadási-
támogatási előirányzata 1 403,6 millió forint. 



Az előirányzat a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről szóló 1310/2013. (VI. 7.) Korm. 
határozattal kihirdetett – a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz 
kapcsolódó – kezességi díjtámogatások forrását biztosítja. A kezességi díjtámogatások révén 
a hazai KKV-k olcsóbban juthatnak hitelforrásokhoz. 

Az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 1 403,6 0,0 1 403,6 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 1 403,6 0,0 1 403,6 
 

25/05/11/01 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai 

A Kormány által elfogadott hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi Terv fő célkitűzése, hogy 
2020-ra a hazai ipar GDP részaránya elérje a 30%-ot.  

Az Irinyi Terv megvalósítása érdekében elengedhetetlen azon tőkehiányos, az Irinyi Terv által 
kiemelt ágazatként azonosított ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak 
támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a feldolgozóipar növekedéséhez. Az 
Irinyi Terv olyan módszertan alapján határozta meg a kiemelt ágazatok körét, mely 
figyelembe veszi a globális fejlesztési trendeket, a regionális versenytársak és exportpartnerek 
iparfejlesztési terveit, az erőforrásokat, az alacsony delokalizációs kockázatot, továbbá azt is, 
hogy mely ágazatok fejlesztése járulhat hozzá legnagyobb mértékben a többi ágazat 
fejlődéséhez, illetve a GDP növekedés szempontjából melyeknek lehet a legnagyobb 
multiplikátor hatása. 

A fentiek alapján kiemelt ágazatok: 
‒ Járműgyártás: személygépjármű-, autóbusz-, kötöttpályás járműgyártás; 
‒ Specializált gép- és járműgyártás: elektromos járműalkatrész-gyártás, 3D-nyomtatás, új 

CAD/CAM-megoldások, nanotechnológia, új anyagok kifejlesztése; 
‒ „Egészséggazdaság”: gyógyszeripar, orvosi berendezés és eszközgyártás, 

gyógynövényipar, nanotechnológia, bionika, medical IT-technológia; 
‒ Élelmiszeripar: magas hozzáadott értékű élelmiszertermelés; 
‒ „Zöldgazdaság”-fejlesztés: megújuló energiák terjedését elősegítő hálózatok, 

tárolókapacitás fejlesztése, „intelligens” hálózatok kialakítása, „okos” közvilágításhoz, 
„okos méréshez” kapcsolódó gyártás kialakítása, biomassza felhasználásának, 
hulladékipar fejlesztése; 

‒ Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) szektor: ipar digitalizálása, M2M, 
IoT rendszerek, big data rendszerfejlesztések; 

‒ Védelmi ipar: egyéni védőfelszerelések, fegyver, könnyű harci járműgyártás. 

A támogatás révén a feldolgozóipar részaránya a GDP-n belül várhatóan az Irinyi Tervben 
meghatározott célkitűzéseknek megfelelően növekedne. 2018. évben e célra biztosított 
költségvetési támogatás összege 2 500,0 millió forint. 

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 



millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 3 000,0 0,0 3 000,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

-500,0 0,0 -500,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 2 500,0 0,0 2 500,0 
 

25/05/11/02 Beszállítói-fejlesztési Program 

A Beszállítói-fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzaton 2018. évben 3 000,0 millió 
forint áll rendelkezésre, amely forrás a hazai tulajdonú KKV-k számára ad lehetőséget a 
beszállítói képességek javítása, minősített beszállítói státusz elérése céljából és a nemzetközi 
szintű versenyképesség növelésére.  

A Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról szóló 1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat 
alapján a Beszállítói-fejlesztési Program célja a hazai tulajdonú, alacsony hozzáadott értékű 
termékstruktúrával, és gyenge jövedelmezőséggel működő magyar tulajdonú KKV-k 
bekapcsolása a magasabb hozzáadott értéket teremtő termékek fejlesztésébe, gyártásába, és a 
termelékenység növelése az Ipar 4.0. technológiák alkalmazásával. 

A termelő ágazatok közül szinte mindegyikben a magas hozzáadott értékű termékek esetén a 
bérköltségek egyre kisebb részét képezik a termék árának. A multinacionális cégek kis 
hányadban alkalmaznak hazai tulajdonú beszállítókat, emellett az iparág robotizáltsága is 
folyamatosan nő, egyre kevesebb élőmunkaerőre van szükség a gyártás során. A hazai 
gazdaság leginkább jelentős szegmense tehát egyre kevesebb szállal kötődik 
Magyarországhoz.  

A Beszállító-fejlesztési Program erősebb kapcsolatot teremt a multinacionális vállalatok és a 
hazai KKV szektor között, hozzásegítve a hazai tulajdonú vállalkozásokat az új ipari 
kihívásoknak való megfeleléshez is. 

 

Beszállítói-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 3 000,0 0,0 3 000,0 
2018. évi javasolt előirányzat 3 000,0 0,0 3 000,0 
 

25/05/11/03 Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése 

A kötöttpályás járműgyártás fejlesztéséről szóló 1179/2017. (IV. 7.) Korm. határozat alapján 
a Millennium földalatti járművek megújításának érdekében létrehozandó 2 darab prototípus 
tervezésére, gyártására, valamint a Fogaskerekű járműpark megújításának érdekében 



létrehozandó prototípus tervezésére, gyártására a 2018. évben 5 500,0 millió forint támogatást 
szükséges biztosítani. 

Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 5 500,0 0,0 5 500,0 
2018. évi javasolt előirányzat 5 500,0 0,0 5 500,0 
 

25/05/11/04 Ipar 4.0. program 

A program keretében kerül támogatásra az Ipar 4.0. (az ipar digitalizációja) technológiák 
bevezetésének minden szakasza – a hazai vállalatok, KKV-k informálásától a technológia 
bevezetésének segítésén át az Ipar 4.0. folyamatok megvalósításáig – minden vállalati 
szegmensben (nagyvállalatok, KKV-k, startup-ok). A program – mely összhangban van az 
Irinyi Terv célkitűzéseivel – az új technológia bevezetésének következtében gyorsítja az új 
üzleti modellek bevezetését, illetve kialakítását, ami a gazdasági növekedést fokozottan 
serkenti és tovább növeli a nagy hozzáadott értéket termelő szolgáltatások hazai megjelenését. 
Az Ipar 4.0. kezdeményezés hatékonysága újszerű monitoring, elemző és tervezőrendszer 
kialakításával kerül biztosításra. 

 
Ipar 4.0. program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 1 500,0 0,0 1 500,0 
2018. évi javasolt előirányzat 1 500,0 0,0 1 500,0 
 

 

25/07/02 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 

A Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat javára 2018. évben 581,0 millió forint kerül biztosításra, mely az NGM 
feladatkörébe tartozó, nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódó 
tagdíjfizetési, valamint hozzájárulási kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást. Ezen az 
előirányzaton kerülnek biztosításra az egyes tagszervezetek nemzetközi szervezetekben 
betöltött tagságának támogatásai is. 

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása: 



millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 581,0 0,0 581,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 581,0 0,0 581,0 
 

25/07/03 A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek 
felhasználása és kezelése 

A Kecskemét Fejlődésért Alap előkészítési feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. 
határozatban, az Irinyi Terv végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 
1442/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatban, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe 
tartozó, egyes kiemelt gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és versenyképességi célokat szolgáló 
tőkealapok létrehozásáról szóló 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban a Kormány által 
meghatározásra kerültek a 2007-2013. évek operatív programokból visszaforgó pénzeszközök 
felhasználásának fő irányvonalai. A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi kiadási-bevételi 
előirányzata 14 588,0 millió forint, támogatási előirányzattal nem rendelkezik. 

 
A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és 
kezelése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 14 588,0 14 588,0 
 

0,0 

2018. évi javasolt előirányzat 14 588,0 14 588,0 0,0 
 

25/07/04 Nemzetgazdasági programok 

A Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzaton a 2018. évben 131,7 millió 
forint áll rendelkezésre. Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok 
ellátásához, szakmai programok támogatásához használható fel, így különösen:  

‒ belgazdasági szakágazati feladatok, programok megvalósításához; 
‒ egyéb gazdaságpolitikai szakmai célok és feladatok támogatásához. 

Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 881,7 0,0 881,7 
Változások jogcímenként:    



Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

-750,0 0,0 -750,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 131,7 0,0 131,7 
 

25/07/07 Fejezeti általános tartalék  

A 2018. évben a Fejezeti általános tartalék előirányzaton 677,5 millió forint kerül biztosításra, 
mely az év közben előre nem látható kiadásokra nyújt fedezetet. 

Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 200,3 0,0 200,3 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás (a 
mínusz lábnál indokolva a forrás 
helye)  

177,2 0,0 177,2 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 300,0 0,0 300,0 
2018. évi javasolt előirányzat 677,5 0,0 677,5 
 

25/07/08 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő 
beruházások támogatása 

A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet biztosít a Nemzetgazdasági Minisztérium budai 
Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházások, felújítások kiadásaira. 

E cél megvalósítására 13 800,0 millió forint támogatás kerül biztosításra 2018. évben. 

Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 26 728,0 0,0 26 728,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

-12 928,0 0,0 -12 928,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 13 800,0 0,0 13 800,0 
 



 

25/07/09 Költségvetési előrejelzések pontosságának javítása 

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelő szerve a bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról havonta adatot 
szolgáltat a Kincstár részére. A fejezeti kezelésű előirányzatból azon fejezetek kaphatnak 
támogatást, amelyek munkatársai ezen előrejelzéseknek pontosan tesznek eleget. 
 

Költségvetési előrejelzések pontosságának javítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 100,0 0,0 100,0 
2018. évi javasolt előirányzat 100,0 0,0 100,0 
 

 

25/09/01 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzaton 2018. évben 272,3 millió forint kerül biztosításra. A fejezeti kezelésű 
előirányzat az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OFA) 
2018. évi közhasznú tevékenységének végrehajtásához szükséges működési költségek 
fedezetére biztosít forrást, tekintettel arra, hogy a nonprofit szervezet az állam 100%-os 
tulajdonában álló társaság.  

Az OFA működése elősegíti a munkavállalók foglalkoztatását, munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetben lévők foglalkoztatását, képzések szervezését, szakmai rendezvények megtartását, 
kiadványok és szakmódszertanok kiadását. 

Az OFA legfőbb projektjei: 

‒ Vállalkozz Itthon Fiatal program; 
‒ Hivatásos Gépjárművezető Képzés program; 
‒ Munkaerőpiaci Változások Segítése – foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása; 
‒ „Azonnal cselekszünk” program; 
‒ Gyere haza vállalkozni fiatal program; 
‒  „Mobil-Társ” program; 
‒ Komplex szolgáltatási csomag a vállalatok speciális állásigényének kielégítése 

program; 
‒  „Újrakezdés” Dunaferr program. 
 

 

 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 



millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 272,3 0,0 272,3 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 272,3 0,0 272,3 
 

 

25/09/03 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 
alapján az iskolai rendszerű szakképzés felnőttoktatás keretében is folyhat. A felnőttoktatás 
keretében folyó szakképzés a résztvevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi 
életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési formától függően a 
nappali, az esti, a levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos 
munkarendjében folyhat. 
Magyarországon az első és második, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam 
– az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül, a szakképzési törvényben meghatározott 
feltételekkel – ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára. A tanuló attól az 
évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését 
megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag 
felnőttoktatásban kezdhet.  
A második szakképesítés a 2015/2016-os tanévtől vált ingyenessé. E többletköltség 
biztosítására 2018. évben 8 000,0 millió forint került elkülönítésre. Tekintettel, arra, hogy ez 
az összeg a beiratkozott tanulók számától jelentősen függ, ezért az előirányzat teljesülése a 
Kormány jóváhagyásával módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 
 
Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 6 000,0 0,0 6 000,0 
Változások jogcímenként: 0,0 0,0 0,0 
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 2 000,0 0,0 2 000,0 
2018. évi javasolt előirányzat 8 000,0 0,0 8 000,0 
 



 

25/10 Fejezeti stabilitási tartalék 

Az NGM fejezeten belül a Fejezeti stabilitási tartalék alcímen az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 21. § (4a) bekezdésében megjelölt feladatok végrehajtása céljából a 
2018. évben – az előző évivel megegyezően – 641,5 millió forint stabilitási tartalék került 
meghatározásra, melynek felhasználása a 2018. évben a költségvetési folyamatok 
figyelembevételével történik. 

 

Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 641,5 0,0 641,5 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 641,5 0,0 641,5 
 

25/20/02/01 Duna Transznacionális Program 

Az Európai Területi Együttműködési (a továbbiakban: ETE) programok célkitűzése keretében 
a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési 
programokat dolgoznak ki. 
A Duna Transznacionális Program tizennégy ország (Ausztria, Csehország, Szlovákia, 
Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, 
Moldávia, Szerbia, Montenegró, valamint nem teljes területtel Németország és Ukrajna) 
területére terjed ki. A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség 
együttműködési projektek kidolgozására:  
‒ Innovatív és társadalmilag felelős Duna Régió: az innovációhoz szükséges 

keretfeltételek javítása; az üzleti és társadalmi innovációs készségek fejlesztése; 
‒ A környezetért és a kultúráért felelős Duna Régió: transznacionális vízgazdálkodás 

erősítése és árvíz kockázatok megelőzése; a természeti és kulturális örökség, valamint 
az erőforrások fenntartható használatának elősegítése; ökológiai folyosók 
helyreállításának és menedzsmentjének támogatása; katasztrófakockázatok kezelésére 
történő jobb felkészülés;  

‒ Jobban összekapcsolt és energiatudatos Duna Régió: környezetbarát és biztonságos 
közlekedési rendszerek, valamint a városi és vidéki területek kiegyensúlyozott 
elérhetőségének támogatása; az energiabiztonság és energiahatékonyság javítása; 

‒ Jól kormányzott Duna Régió: intézményi kapacitások erősítése a társadalmi kihívások 
kezelése érdekében. 
 

Magyarország a Duna Transznacionális Program keretében otthont ad a program 
intézményrendszerének is, ellátja az irányító hatósági, közös titkársági, ellenőrzési hatósági 
feladatokat, melynek működése érdekében e fejezeti kezelésű előirányzaton kerülnek 
biztosításra a hozzájuk kapcsolódó kiadások. A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet nyújt 
továbbá a program nemzeti hozzájárulásának költségeihez, a közreműködői és a kapcsolódó 
monitoring és információs rendszerrel összefüggő feladatokhoz, a program keretében kiírt két 



pályázathoz kapcsolódóan a hazai társfinanszírozáshoz és az európai uniós hozzájárulás 30%-
os összegű megelőlegezéséhez.  
A fejezeti kezelésű előirányzaton 2017. évben várhatóan 1 491,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezik, amelynek kifizetése 2018. évre 
húzódik, ezért 2018. évben összesen 5,0 millió forint kiadási előirányzat kerül biztosításra. Az 
előirányzat teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 
 
Duna Transznacionális Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 2 777,4 534,0 2 243,4 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

-2 772,4 -530,0 -2 242,4 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 
 

0,0 

2018. évi javasolt előirányzat 5,0 4,0 1,0 
 

25/20/02/02 Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program  

Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. 

Az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program kilenc ország 
(Lengyelország, Németország nem teljes területével, Ausztria, Csehország, Szlovákia, 
Magyarország, Szlovénia, Olaszország nem teljes területével, Horvátország) részvételével 
valósul meg. 
A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség együttműködési projektek 
kidolgozására:  
‒ Innovációs együttműködés Közép-Európa versenyképesebbé tételében: vállalkozói 

kompetenciák és készségek javítása, az innovációs rendszerek szereplői közötti 
fenntartható kapcsolatok javítása; 

‒ Együttműködés az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közép-európai stratégiák 
kidolgozása érdekében: energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások 
használatát támogató stratégiák, megoldások kidolgozása; területi alapú, alacsony 
széndioxid-kibocsátású energiatervezési stratégiák támogatása; mobilitás tervezési 
kapacitások fejlesztése a funkcionális városi területeken az alacsonyabb szén-dioxid 
kibocsátás érdekében; 

‒ Együttműködés a természeti és kulturális erőforrások terén a közép-európai fenntartható 
növekedés érdekében: kapacitások javítása a természeti örökség és erőforrások védelme 
és fenntartható használata, valamint a kulturális erőforrások és örökség fenntartható 
használata érdekében; funkcionális városi területek környezetgazdálkodásának 
fejlesztése; 

‒ Együttműködés a közlekedésben Közép-Európa jobb csatlakozásai érdekében: 
regionális személyszállítási és áruszállítási rendszerek tervezése és koordinációjának 
javítása a nemzeti és európai közlekedési hálózatokhoz való jobb csatlakozás, valamint 
a multimodális környezetbarát fuvarozási megoldások bővítése érdekében. 
 

A fejezeti kezelésű előirányzatból kerül finanszírozásra a nemzeti hozzájárulásnak, a 
közreműködői feladatoknak, a program keretében meghirdetett második pályázaton nyertes 



magyar projektpartnerek hazai társfinanszírozásának, az európai uniós hozzájárulás 30%-os 
összegű megelőlegezésének a biztosítása, melyre 2018. évben 333,3 millió forint áll 
rendelkezésre. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 

Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 531,3 0,0 531,3 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

-198,0 0,0 -198,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 333,3 0,0 333,3 
 

25/20/02/03 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 

Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. 
Az INTERREG EUROPE Programban valamennyi EU tagország, illetve Norvégia és Svájc is 
részt vesz. 
A program általános célnak tekinti a résztvevő országok és régiók regionális politikai 
hatékonyságának javítását, a regionális politikák végrehajtásában érdekelt partnerek közötti 
tudás- és tapasztalatcsere elősegítését is. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő 
országok intézményei tapasztalatcserét és hálózatfejlesztési projekteket valósítsanak meg. 
A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség együttműködési projektek 
kidolgozására: 
‒ Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció előmozdítása: a kutatási és innovációs 

struktúrák és kapacitások fejlesztése, különösen az intelligens szakosodási stratégiák 
keretében; a regionális innovációs láncban található szereplők innovációs 
teljesítményének javítása az „intelligens specializáció” és az innovációs lehetőségek 
területén;  

‒ KKV-k versenyképességének fokozása: a KKV-k növekedési és innovációs 
kapacitásainak fejlesztése; 

‒ Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása  
különösen az intelligens szakosodási stratégiák keretében; 

‒ Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság: a természeti és kulturális örökség védelme 
és fejlesztése; az erőforrás-hatékonyság növelése, a zöld növekedés és az ökoinnováció 
elősegítése. 

 
A fejezeti kezelésű előirányzat a 2018. évben fedezetet nyújt a nemzeti hozzájárulásra, a 
közreműködői feladatokra, a magyar projektpartnerek hazai társfinanszírozására, az európai 
uniós források megelőlegezésére, melyre 6,1 millió forint került biztosításra. Az előirányzat 
teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 
 
 



INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 479,0 0,0 479,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

-472,9 0,0 -472,9 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 6,1 0,0 6,1 
 

25/20/02/04 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 

Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. 

Az INTERACT III Program a hatékony irányításról és végrehajtásról szól. Célja, hogy 
elősegítse az ETE programok minél eredményesebb végrehajtását a résztvevők tapasztalatai 
révén, támogatja az ETE technikai segítségnyújtás (a továbbiakban: TA) tevékenységeit.  

A Programban valamennyi EU tagország, illetve Norvégia és Svájc is részt vesz. A fejezeti 
kezelésű előirányzatra a Programhoz kapcsolódó nemzeti hozzájárulás kerül biztosításra 
2018. évben, 11,3 millió forint összegben. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is 
eltérhet az előirányzattól. 

INTERACT III Interregionális Együttműködési Program fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 11,3 0,0 11,3 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2018. évi javasolt előirányzat 11,3 0,0 11,3 
 



III. 2.2.  Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 
 
1. alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

 
1. jogcímcsoport Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 
 
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény előírásai 
alapján a kibocsátási jogosultságok az állam tulajdonában lévő forgalomképes vagyoni értékű 
jognak minősülnek. A kibocsátási jogosultságokat illetően a tulajdonosi joggyakorlói 
feladatokat az államháztartásért felelős nemzetgazdasági miniszter látja el az 
energiapolitikáért felelős nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben.  
Az állami tulajdonban lévő európai uniós CO2 kibocsátási, valamint légiközlekedési 
kibocsátási egységeket a nemzetgazdasági miniszter értékesíti árverés útján. Az árverés 
lebonyolítását a tagállamok által kiválasztott közös aukciós platform, a lipcsei székhelyű 
European Energy Exchange végzi. A 2018. évre tervezett bevétel 14,5 millió egyéb kvóta 
értékesítéséből származóan 22 502,7 millió forint, illetve 51,5 ezer légiközlekedési kvóta 
eladásából eredően 79,7 millió forint. A 2017. évi bevételi előirányzathoz viszonyítva a 2018. 
évi előirányzat jelentős mértékben, közel 25%-kal csökken, amely döntő részben a 
kvótaegységár változásával magyarázható. 

 
2. jogcímcsoport Szerencsejáték koncessziós díj 
 
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján a 
szerencsejáték szervezése és működtetése, mint állami tulajdonban lévő vagyonelem 
koncesszióba adása kapcsán a tulajdonosi joggyakorlói feladatokat az államháztartásért 
felelős miniszter látja el. A szerencsejáték koncessziós díjbevételek tervezett összege 
4 753,2 millió forintot tesz ki, amely 8,4%-kal haladja meg a 2017. évi bevételi előirányzatot. 
Az emelkedés egyrészt a II. kategóriájú, hagyományos játékkaszinók számának 11-re történő 
bővülésével, másrészt a koncessziós díjminimum a jogszabályban előírt összegének 
növekedésével magyarázható. 
     



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

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

A 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján a KEF irányító- és logisztikai központjának 
kialakítása nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé vált. 

A KEF irányító és logisztikai bázisának kialakítása a kormányzati szektor magasabb 
színvonalú ellátását, valamint a feladatok idő- és költséghatékony megoldását, a tárgyi és 
személyi erőforrások egy helyen történő rendelkezésre állása pedig az átlátható, követhető 
működési mechanizmusok kialakítását, ezzel a racionális és hatékony működést és annak 
hosszútávú fenntartását biztosítja.  

További kiemelt feladat a minisztériumi épületek állagmegóvása, korszerűsítése, a 
használatban lévő bútorok cseréje.  

Fentiek alapján a vagyonkezelt és üzemeltetésben lévő ingatlanok, valamint az ellátott 
szervezetek által használt eszközök korszerűsítése a teljes ellátotti körben, egymással 
párhuzamosan megvalósulhat, így biztosítva a hatékony, biztonságos, gazdaságos és 
fenntartható működést, az állami vagyon megóvását. 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

Az NSZFH-nál az alábbi több év előirányzatait terhelő programok vannak: 
− Az NFA képzési alaprésze terhére megkötött NFA KA 5/2014. számú támogatási 

szerződés a szakképzés, a felnőttképzés és a foglalkoztathatóság területén 
megvalósuló kutatások, fejlesztések előmozdítására és finanszírozására irányul. A 
program célja a szakképzés és felnőttképzés, valamint a foglalkoztathatóság területén 
önálló és egymással összefüggő témák  tudományos igényű feltárása, elemzése, 
vizsgálata és az eredmények bemutatása.  

− A 2017/2018. tanévtől kezdődően tervezi az NSZFH, hogy egy egységes, központilag 
üzemeltethető, országos elérhetőségű, modulárisan felépített tanügy-igazgatási 
rendszer kerüljön bevezetésre a szakképzési centrumokba, mely: 
= képes az intézmények számára egy alaprendszerként funkcionálni; 
= országosan, bármelyik szakképzési intézmény által használható; 
= működése az intézmények számára egyszerű; 
= a felhasználói licence ingyenes az intézményeknek; 
= együttműködésre képes a köznevelés egyéb rendszereivel és más hatósági 

rendszerekkel. 
A fenti elvárások teljesítése érdekében az NSZFH a „Köznevelési Regisztrációs És 
Tanulmányi Alaprendszer” bevezetését, illetve használatát kívánja megvalósítani a 
szakképzési centrumokban, illetve a szakképzési intézményekben.  

− A képzésfejlesztés célja és követelménye, hogy a szakképzés megfeleljen a 
nemzetgazdasági követelményeknek, alkalmazkodjon a munkaerőpiac igényeihez, 
struktúrája és tartalmi elemei a gazdálkodó szervezetekkel szoros szakmai 
együttműködésben kerüljenek kialakításra. A célok elérése és a követelmények 
teljesítése érdekében a szakképzési centrumok képzési kínálatának folyamatos 
felülvizsgálata, aktualizálása szükséges. Az ingatlanok, épületek folyamatos 
karbantartási feladataihoz kapcsolódó költségek mellett az intézményrendszer 
változásai, a képzési kínálat bővítése, átalakítása további beruházásokat tesz 
szükségessé a szaktantermek, gyakorlóhelyek, tanüzemek átalakításának, bővítésének 
és a gyakorlati képzés alapját jelentő eszközpark modernizálásának tekintetében.  



 
− Kijelölés alapján az NSZFH az alábbi programokban vesz még részt: 

= A Felnőttkori Tanulás Európai Elektronikus Platformja EPALE Támogató 
Szolgálat 2017-18.; 

= 5. EQAVET Hálózat (Európai Szakképzési és Felnőttképzési Minőségbiztosítási 
Referencia Keretrendszer Nemzeti Referencia Pont, Magyarország) 2017-19; 

= Cedefop Európai Szakképzési Információs Hálózata (2019-ig).  

Magyar Államkincstár 

A Kincstár esetében több év előirányzatait terhelő fejlesztésként jelenik meg a KSZR 
kialakítása. A rendszer bevezetése nyomán egy olyan, a 21. századi kívánalmaknak megfelelő 
modern számlavezető rendszer kezdi meg működését, amely a jelenlegi elavult rendszernél 
jelentősen több számla egyidejű kezelésére lesz képes, sokkal magasabb szolgáltatási 
színvonal nyújtása mellett.  

Jelentős szerep hárul a Kincstárra az önkormányzatok finanszírozásának, ügyvitelének 
biztosítása területén is. Az Önkormányzati ASP központ felállítása című projekt keretei között 
elkészült egy az önkormányzatok ügyvitelét támogató elektronikus rendszer (az első fázisban 
50 közép-magyarországi település bevonásával), amelynek működtetését a Kincstár végzi. Az 
önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése az ASP 2.0 projekt 
keretei között történik. A Belügyminisztérium koordinálásával folyik a szolgáltatások, illetve 
érintett önkormányzatok körének bővítése: várhatóan a projekt befejeződésekor szinte az 
összes önkormányzat az ASP rendszer szolgáltatásait veszi igénybe. A jelzett bevezetés 
ütemezetten történik, így már a 2017. évben is több mint ezer, míg 2018. január 1-jét 
követően több mint kétezer önkormányzat veszi igénybe ezen szolgáltatásokat. 

A Kincstár országosan több mint 50 ingatlan esetében rendelkezik vagyonkezelői joggal, 
amelyek esetében az épületek állagmegóvása, biztonságos és hatékony működésének 
biztosítása a szervezet feladata.  

Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Pest megyét a Közép-Magyarország régióhoz való tartozása miatt az európai uniós fejlesztési 
források elosztása során folyamatosan hátrány éri valódi fejlettségéhez mérten. A probléma 
kezelése érdekében a Kormány a régió kettéválasztása mellett döntött. A 2021-2028 közötti 
uniós időszakban az uniós költségvetési források tervezése már az új területi felosztás mentén 
történik. Ugyanakkor a jelenlegi, 2014-2020-as költségvetési időszakban a térség további 
fejlődése érdekében 2018. évben 30 000,0 millió forint hazai forrás kerül biztosításra Pest 
megye településeinek fejlesztése céljából. A 2018. évben – a támogatás terhére – induló 
beruházások, fejlesztések, azok jellegéből adódóan több év előirányzatait terhelhetik. 

A Kormány, illetve az NGM gazdaságpolitikai célkitűzéseinek meghatározó eleme az 
újraiparosítás, az iparfejlesztés. Ennek megvalósítása érdekében a 2015. évtől az éves 
költségvetési törvény forrást biztosít a nagyvállalatok beruházásainak támogatására, így 2018. 
évben is 15 000,0 millió forint áll rendelkezésre e célra az NGM fejezetben. E támogatások 
jelentős mértékben járulnak hozzá a gazdaság – ezen belül a feldolgozóipar – növekedéséhez 
és a foglalkoztatás bővüléséhez, a nagyvállalkozások versenyképessége javulhat, kül- és 
belpiaci pozíciójuk megerősödhet. A 2018. évben – a támogatás terhére – induló beruházások, 
fejlesztések, azok jellegéből adódóan több év előirányzatait terhelhetik. A megvalósuló 
beruházások a többlettermelésen és a többletfoglalkoztatáson keresztül kedvező hatást 
gyakorolhatnak a költségvetési bevételekre is.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos 
beruházások, felújítások kiadásaira 2018. évben 13 800,0 millió forint támogatás kerül 
biztosításra. Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításának határideje 2019. december 
31., a megvalósuló beruházás több év előirányzatát is terheli. 



 

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

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 

A 2014-2020 uniós költségvetési ciklus végrehajtásában résztvevő munkatársak kiadási 
fedezetének biztosítása a  KÖFOP 3.2.4-15-2016-0001 „A támogatáskezelés menedzsment 
feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program, Terület- és Településfejlesztés Operatív Program, Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, illetve az igazoló hatósági feladatok 
ellátásánál” elnevezésű  projektből valósul meg. A feladat ellátásához szükséges személyi 
juttatások tervezése a Miniszterelnökség iránymutatása alapján történt. 2018. évre tervezett 
bevétel 6 466,3 millió forint.  

A Duna IH Közös Titkárság kiadásainak fedezete teljes mértékben utófinanszírozású európai 
uniós forrásból valósul meg. Az elszámolások benyújtása féléves ciklusokban történik. A 
2018. évre tervezett bevétel a 2017. II. félév és a 2018. I. félévi költségek megtérülését 
tartalmazza 390,3 millió forint összegben. 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

A KÖFOP keretében az európai uniós ellátórendszer kormányzati működtetésének ellátása 
2016. január 1-jétől, 5+2 éves időintervallumban továbbra is a KEF feladata, amely magában 
foglalja a projekteket irányító hatóságok elhelyezését, az épületek fenntartását és 
üzemeltetését, valamint az esetleges bérleti díjak rendezését is.  

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 pályázathoz kapcsolódóan 2016. évben folyósított forrás 
felhasználása, a projektben szereplő 19 ingatlan korszerűsítése 2018. évben lezárul.  

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

Az NSZFH az alábbi európai uniós programokban vesz részt: 
− A GINOP 6.1.2. keretében a lakosság digitális készségének erősítésére van lehetőség. 

A felnőtt lakosság digitális írástudásának fejlesztését célzó program konzorciumban 
valósul meg. A képzési program hozzájárul a hátrányos helyzetű felnőttek digitális 
kompetenciájának fejlesztéséhez és egyben Magyarország versenyképességének 
megőrzéséhez is. 

−  „Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában 
(PIAAC)” elnevezésű GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú kiemelt 
projekt keretében közvetlen adatfelvétel révén, reprezentatív mintán, tízéves 
ciklusokban mérik és értékelik a 16-65 éves felnőttek legfontosabb szövegértési, 
matematikai, problémamegoldó és infokommunikációs készségeit. A mérés célja a 
munkaerő képzettségének és motivációinak, valamint a munkaerőpiac 
fogadóképességének összehangolására irányuló szakpolitikák támogatása, továbbá a 
munkaerőpiaci folyamatok részletes feltárására irányuló nemzeti és nemzetközi szintű 
elemzések és intézkedések megalapozása.  

− A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai 
végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem 
rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az 
oktatásban, képzésben és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerőpiaci 
szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére. 
A kiemelt projekt közvetve hozzájárul a munkanélküliség csökkentéséhez és a 
foglalkoztatás növekedéséhez Magyarországon, valamint illeszkedik az európai uniós 
célkitűzések megvalósításához is. A projekt célja nemcsak a képzésbe való 
bekapcsolódás, hanem annak eredményes befejezése is. 



− A GINOP-6.2.2/VEKOP-15-2015-00001 számú projekt célja  
= a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése, 
= a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, 
= az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés 

eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó 
tanulásra való képessé tétel érdekében. 

A projekt megvalósítása során kifejlesztésre kerülő módszertani eredmények 
bevezetése a szakképzési centrumok által pályázható GINOP-6.2.3 projektek 
keretében kerül bevezetésre. A projekt 2020. december 31-ig tart, megvalósítója az 
NSZFH és az NGM konzorciuma. 

− A GINOP-6.2.4-16 kiemelt projekt célja az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-
piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet 
megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és 
minőségének javítása többek között a készségek iránti igény előrejelzésén alapuló 
mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek – 
beleértve a duális tanulási rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket – 
továbbfejlesztése.  

− A GINOP-6.1.7-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok 
és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató 
programja c. kiemelt projekt feladata a GINOP-6.1.5 – GINOP-6.1.6 projektek 
kedvezményezetteinek támogatása az alábbi területeken: 

= támogató eszköztár kialakítása a pályázatokban részt venni kívánó vállalkozások 
képzési programjának kialakításához; 

= támogató informatikai rendszer kialakítása; 
= ügyfélszolgálat működtetése 
= monitoring; 
= kommunikációs tevékenységek, kampányok megvalósítása. 

Magyar Államkincstár 

A Kincstár a TOP, valamint 2017. évtől a VEKOP esetében közreműködő szervezeti 
feladatokat lát el a 2014-2020-as programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) rendelkezései alapján. Ezen feladatellátás 
keretei között a cél egy olyan szervezeti rendszer működtetése, amely biztosítja, hogy a 
települési és területi önkormányzatok esetében a TOP projekt keretei között megpályázott 
források hatékonyan és szabályszerűen kerüljenek felhasználásra. Emellett jelen szervezet 
látja el a 2007-2013-as programozási időszak regionális operatív programjainak kezelését a 
fenntartási időszakhoz kapcsolódóan. 
 
A 2007-2013-as pénzügyi időszak forrásaiból finanszírozott projektekhez hasonlóan a 2014-
2020-as időszakban finanszírozott projektek esetében is a Kincstár látja el az igazoló hatósági 
feladatokat. Emellett az európai uniós támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladatokhoz 
kötődő számviteli nyilvántartási kötelezettség teljes körűen, valamennyi operatív program 
tekintetében a Kincstár feladata.  
A fentiekhez szükséges szervezet KÖFOP forrásból kerül finanszírozásra. 
 
A fentieken túl a Kincstár látja el az európai uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatásokhoz 
kapcsolódó kifizető ügynökségi feladatokat. Ezen feladatokat támogatja az Integrált 
Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer, amely jelentős informatikai támogatással rendelkezik. A 
rendszer informatikai támogatásához kapcsolódó – elsősorban hardver- és szoftverfejlesztési – 



kiadások a Vidékfejlesztési Program Technikai Segítségnyújtás kerete terhére valósulnak 
meg. 

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

2018. évben az alábbi programokhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve 
zárónyilatkozat kiadási feladatokat finanszíroz európai uniós és egyéb nemzetközi forrás: 
‒ A strukturális alapok által támogatott operatív programok és az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alap projektek támogatásai felhasználásának ellenőrzési hatósági feladataihoz 
tartozó utómunkák a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján, 
továbbá az audit hatósági feladatok a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint. 

‒ Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a 
területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások közös 
ellenőrzési hatósági feladatai. 

‒ A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 
26.) Korm. rendelet alapján a Svájci-Magyar Együttműködési Program ellenőrzési 
feladatai. 

‒ A Norvég Alap ellenőrzési hatósági feladatainak, továbbá a program zárásával 
kapcsolatok feladatok ellátása.  

‒ Ellenőrzési hatóság feladatainak ellátása a Belügyi Alapok (2014-2020) 
vonatkozásában.  

Területfejlesztési ágazat 

A Duna Trasznacionális Program, Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális 
együttműködési program, az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 
és az INTERACT III Interregionális Együttműködési Program fejezeti kezelésű előirányzatok 
az ETE programok közé tartoznak, melyek megvalósulása során európai uniós forrás kerül 
felhasználásra.  

Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés 2007. évtől európai területi együttműködésként 
az EU strukturális és kohéziós politika fő célkitűzésévé vált, melynek keretében határon 
átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programok valósulnak meg az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint egyes esetekben az Előcsatlakozás Eszköz, 
valamint az Európai Szomszédsági Eszköz támogatásával. Az európai területi együttműködés 
keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, illetve 
megőrzéshez, segítik új vállalkozások létrejöttét, hozzájárulnak a határtérség 
infrastruktúrájának fejlesztéséhez.  



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

A javaslat a központi költségvetés fejezeti szintű 2017-2019. évi bevételi és kiadási középtávú 
tervszámairól szóló 1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozat keretében meghatározott kiadási 
főösszegtől +79,7 milliárd forinttal, bevételi főösszegtől +18,7 milliárd forinttal tér el, 
melynek főbb okai a következők: 

Kiadások tekintetében:  
− 10,2 milliárd forinttal került megemelésre a Kincstár kiadási előirányzata a középtávú 

tervezés során szerepeltetett összeghez képest az MVH megszűnése következtésben 
átvett feladattal összefüggésben.  

− 13,0 milliárd forint került figyelembevételre a 2018. évi tervezés során a Kincstárt 
terhelő − az államháztartás más szerveinek utalásai után fizetendő − pénzügyi 
tranzakciós illetékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében.  

− 2,3 milliárd forinttal került megemelésre a Kincstár 2018. évi kiadási előirányzata a 
KSZR-rel, az értékpapír-számlával rendelkező ügyfeleknek kötelező jelleggel 
küldendő havi kivonatokkal, az önkormányzatok gazdálkodásának pénzügyi 
ellenőrzési feladataival, az önkormányzati ASP-vel, az őrző-védő szolgáltatások 
biztosításával, valamint a „Modern Kincstár” koncepcióval kapcsolatos költségekkel 
összefüggésben. 

− 4,2 milliárd forint nem került figyelembevételre a középtávú tervszámok 
meghatározásánál a központi hivatalok, háttérintézmények felülvizsgálatához 
kapcsolódó többletfeladatok fedezetére, tekintettel arra, hogy a kapcsolódó 
megállapodások azt követően kerültek aláírásra.  

− 6,9 milliárd forinttal került megemelésre az NGM kiadási előirányzata a KEF 
2018. évi többletfeladataival összefüggésben (jogszabályok alapján kötelező 
ellenőrzések, rezsióradíj, nemzetközi szervezetek elhelyezési, EMMI költözés és 
logisztikai központ kiadásai, ingatlanok felújítási, karbantartási költségei).  

− 3,1 milliárd forint a minimálbér és garantált bérminimum emelés 2017. évi többlete, 
mely a középtávú tervezésnél még nem épült be a többletek közé. 

− 7,8 milliárd forint a szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékpontos mérséklődése 
miatti 2018. évi fejezeti kiadási-támogatási főszám csökkenése. 

− 3,0 milliárd forint került biztosításra annak érdekében, hogy a Kincstár informatikai 
rendszerei a mindenkori információtechnológiai és információbiztonsági 
követelményeknek a legteljesebb mértékben megfeleljenek.  

− Pest megyét a Közép-Magyarország régióhoz való tartozása az európai uniós 
fejlesztési források elosztása során hátrány éri valódi fejlettségéhez mérten. Ennek 
érdekében a Kormány a régió kettéválasztása mellett döntött, azonban a  
2014-2020-as költségvetési időszakban a térség további fejlődése érdekében a régió 
támogatása a 2017. évben rendelkezésre álló forrásnál 14,0 milliárd hazai forrással 
magasabb összegben szükséges. 

− A Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról szóló 1142/2017. (III. 20.) Korm. 
határozat alapján a Beszállítói-fejlesztési Program célja a hazai tulajdonú, alacsony 
hozzáadott értékű termékstruktúrával és gyenge jövedelmezőséggel működő magyar 
tulajdonú KKV-k bekapcsolása a magasabb hozzáadott értéket teremtő termékek 
fejlesztésébe, gyártásába és a termelékenység növelése az Ipar 4.0. technológiák 
alkalmazásával. 
Ennek megvalósítása érdekében elengedhetetlen a hazai tulajdonú KKV-k beszállítói 
képességeinek javítása, a minősített beszállítói státusz elérése és a nemzetközi szintű 
versenyképesség növelése, amely érdekében a Beszállítói-fejlesztési Program fejezeti 
kezelésű előirányzaton 3,0 milliárd forint került biztosításra. 




