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

Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címei a 2020. évi költségvetési törvényjavaslat szerint az 
alábbiak: 

1. cím: Országgyűlés Hivatala, 

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 

3. cím: Országgyűlési Őrség, 

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok. 

Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) alapfeladata az Országgyűlés 
törvényalkotó tevékenységének, folyamatos működésének, az országgyűlési képviselők, a 
nemzetiségi szószólók, a képviselőcsoportok, a bizottságok és az Országgyűlés tisztségviselői 
munkájának támogatása. 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) 
alapfeladata, hogy szaklevéltárként őrzi, kezeli és feldolgozza az illetékességébe és 
gyűjtőkörébe tartozó iratokat, az érintettek számára lehetővé teszi személyes adataik 
megismeréséhez való joguk gyakorlását. 

Az Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség) alapfeladata az Országgyűlés 
függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének védelme, személyvédelmi, 
létesítmény-biztosítási feladatok, valamint az elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok 
ellátása. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok között a költségvetési tervben az Országgyűlés elnökének 
közcélú felajánlásai, adományai; a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma keretein 
belül a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása; a 
Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai és a Steindl Imre program 
támogatása szerepelnek. 

 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban 

Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címeinek 2020. évi javasolt költségvetési támogatási 
előirányzata 45 316,0 millió forint. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 43 007,1 1 105,0 41 902,1 1 778 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  3 413,9  3 413,9 0 

 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

1. cím: Országgyűlés Hivatala 

Magyarországon a törvényhozó hatalmat az Országgyűlés gyakorolja. Az Országgyűlés, a 
tisztségviselők, a bizottságok és meghatározott feladatkörökben az országgyűlési képviselők, 
nemzetiségi szószólók munkáját központi költségvetési szervként a Hivatal segíti. A Hivatal 
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. törvény) alapján 
alapfeladatként megteremti a törvényalkotás technikai feltételeit, segíti az Országgyűlés 
folyamatos működését, támogatja az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, a 
képviselőcsoportok, a bizottságok és az Országgyűlés tisztségviselői tevékenységét. A Hivatal 
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ellátja továbbá az Ogy. törvényben az országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók 
részére megállapított juttatások, keretek folyósításával, az országgyűlési képviselőcsoportok 
rendelkezésére álló keretekkel kapcsolatos feladatokat. 

A Hivatal költségvetésére vonatkozó javaslatot a házelnök irányítása mellett a főigazgató 
készíti el, majd azt a házelnök, a Házbizottság egyetértésével, a Költségvetési bizottság 
véleményének beszerzése után küldi meg a Kormánynak, amely azt változtatás nélkül terjeszti 
be a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek. A Hivatal 
2020. évi költségvetésével kapcsolatban a Házbizottság ülésén észrevétel nem merült fel, és 
azt a Költségvetési bizottság is támogatta. 

A Hivatal keretein belül az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselő-
csoportjai a képviselőik számához igazodó létszámú hivatalt működtetnek. Az Ogy. törvény 
lehetővé teszi, hogy minden képviselő munkatársat alkalmazzon. Előzőeken túl az 
Országgyűlés tisztségviselői és a képviselőcsoportok külső szakértőket is foglalkoztathatnak. 

A Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 1 223 fő (mely tartalmazza az országgyűlési 
képviselőket, a nemzetiségi szószólókat, a Hivatal országgyűlési köztisztviselőit és fizikai 
alkalmazottait is). A képviselőcsoportok hivatalaiban összesen 251 munkatárs 
foglalkoztatására van lehetőség, további kettő fő az Európai Parlamentben működő 
képviselőcsoportok munkáját segíti.  

A Hivatal: 
− segíti az Országgyűlés törvényalkotó munkáját, 
− előkészíti a plenáris és bizottsági üléseket, 
− szervezi a külügyi kapcsolatokat, a parlamenti sajtótevékenységet, a társadalmi 

kapcsolatokat, 
− szervezi és koordinálja a kezelésében lévő ingatlanok beruházásaival, fenntartásával, 

felújításával kapcsolatos teendőket, 
− elvégzi a költségvetés végrehajtásával, illetve a képviselőtestület működési feltételeinek 

megteremtésével kapcsolatos feladatokat, 
− ellátja az Országgyűlés működésével kapcsolatos általános igazgatási és ügyviteli 

feladatokat, a személyzeti és munkaügyi feladatokat, 
− biztosítja a hiteles jegyzőkönyvek elkészítéséhez a parlamenti gyorsírást, 
− ellátja az Országgyűlési Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve az 

országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók tájékoztatásával kapcsolatos 
feladatokat, 

− szervezi az Országház látogatását, 
− elvégzi a volt köztársasági elnököknek nyújtott egyes juttatások biztosításával 

kapcsolatos feladatokat, 
− munkamegosztási megállapodás szerint ellátja az Őrség mint költségvetési szerv 

gazdálkodási feladatait. 

A Hivatal gondoskodik továbbá a házelnök által vezetett Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács, továbbá – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján – a Független 
Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és működésének feltételeiről is, valamint ellátja a 
Költségvetési Tanács és titkársága működési feltételeinek megteremtésével, az illetmény és az 
egyéb juttatások folyósításával kapcsolatos feladatokat. 
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millió forintban, egy tizedessel 

1. cím: Országgyűlés 
Hivatala 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat  28 066,4 1 100,0 26 966,4 1 223 
Változások jogcímenként:     

Egyéb változás 
Szociális hozzájárulási adó 
csökkentése 
Fejezeten belüli előirányzat 
átcsoportosítás 
Kormányzati Rejtjelzett 
Gerinchálózat 
Képviselői Adatbázis 
projekt 

 
-154,4 

 
-17,0 

 
-10,0 

 
-135,0 

 
 

 
-154,4 

 
-17,0 

 
-10,0 

 
-135,0 

 
 
 
 
 
 
 

Többlet 
Képviselői juttatások 
emelkedése és az 
országgyűlési 
köztisztviselők 
illetményemelése 
Üzemeltetési és 
működtetési 
többletfeladatok 
A volt köztársasági 
elnökök özvegyeinek 
nyugdíj-kiegészítése 
Rehabilitációs hozzájárulás 
emelés 
Költségvetési Tanács 
elnökének juttatása 

 
9 281,5 

 
 
 
 

503,4 
 
 

0,7 
 
 

4,7 
 

4,1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 281,5 

 
 
 
 

503,4 
 
 

0,7 
 
 

4,7 
 

4,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020. évi javasolt előirányzat 37 544,4 1 100,0 36 444,4 1 223 
 
2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

A Levéltárat, mint a Történeti Hivatal jogutódját az elmúlt rendszer titkosszolgálati 
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény hozta létre 2003. április 1-jei hatállyal. A Levéltár 
tevékenységi körében: 

− szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat, 
− elősegíti az elmúlt rendszer állambiztonsági szolgálatai tevékenységének megismerését, 
− megteremti a törvényben meghatározott feltételeket az érintettek számára személyes 

adataik megismeréséhez való joguk gyakorlására, 
− lehetővé teszi az általa kezelt iratanyagban a kutatási tevékenység folytatását, 
− saját kutatási terv alapján történettudományi kutatásokat végez, közzéteszi a kutatás 

eredményeit, illetve tudományos munkamegosztás keretében részt vállal az általa őrzött 
iratanyag publikálásában, 

− ellátja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
törvényben meghatározott feladatokat. 
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Az intézmény nevesített állami szaklevéltár, jogállását tekintve költségvetési szerv, az 
Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím, működését az Országgyűlés elnöke 
felügyeli. 

millió forintban, egy tizedessel 

2. cím: Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti 

Levéltára 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat  970,7 5,0 965,7 104 
Változások jogcímenként:     
Egyéb változás 

Szociális hozzájárulási adó 
csökkentése 
Fejezeten belüli előirányzat 
átcsoportosítás 

 
-6,0 

 
17,0 

 

  
-6,0 

 
17,0 

 

 

Többlet 
Nemzetbiztonsági iratok 
átvételével kapcsolatos 
feladatok ellátásához 
kialakított új irodák 
kialakítása, berendezése 
Működtetés általános 
költségei 
Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 
Rehabilitációs hozzájárulás 
emelés 

 
277,0 

 
 
 
 

22,2 
 

3,4 
 

0,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
277,0 

 
 
 
 

22,2 
 

3,4 
 

0,5 
 

 
 
 
 
 
 

2020. évi javasolt előirányzat 1 284,8 5,0 1 279,8 104 
 
3. cím: Országgyűlési Őrség 

Az Őrség az Ogy. törvény értelmében központi költségvetési szervként működő fegyveres 
szerv, amelynek gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Hivatal látja el, az Országgyűlés 
költségvetési fejezetében önálló címet képez.  

Az Ogy. törvény értelmében az Őrség: 
− ellátja az Országgyűlés elnökének személyi védelmét, 
− az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatala 

elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében 
létesítménybiztosítási feladatokat lát el, 

− gondoskodik az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés 
Hivatala elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás 
rendjére vonatkozó szabályok betartásáról, 

− az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint az Országgyűlés Hivatala 
elhelyezésére szolgáló épületekben gondoskodik a jogszabályokban meghatározott tűz-
biztonsági követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körével kapcsolatos 
veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának a feltételeiről, 

− ellátja a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatokat, továbbá 
− protokolláris díszelgési feladatokat lát el. 
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Az Őrség működésére 2020. évre az alábbi források állnak rendelkezésre: 

millió forintban, egy tizedessel 

3. cím: Országgyűlési Őrség Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat  3 960,8  3 960,8 451 
Változások jogcímenként:     
Egyéb változás 

Szociális hozzájárulási adó 
csökkentése 

 
-37,1 

  
-37,1 

 
 

Többlet 
A 2015. évi XLII. tv. 
szerinti életpálya 2019. évi 
és 2020. évi üteme 

 
254,2 

 
 

  
254,2 

 
 

 
 
 

 
2020. évi javasolt előirányzat 4 177,9  4 177,9 451 

 
A személyi juttatások összege a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben foglaltak alapján 
került tervezésre. Az Őrség tevékenységével összefüggő dologi kiadások előirányzatát a 
Hivatal költségvetése tartalmazza. 
 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 

Az előirányzaton 2020. évben az Országgyűlés elnöke részére a közéletben történő 
részvételére, közcélú felajánlásokra, adományokra 73,0 millió forintos keretösszeg szolgál. A 
jogszabályi hátteret az Ogy. törvény rendelkezései tartalmazzák. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  73,0  73,0 
2020. évi javasolt előirányzat 73,0  73,0 

 
4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma előirányzata a Magyar Nemzeti Közösségek 
Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására 80,0 millió forintot tartalmaz. A 
költségvetési törvényjavaslat az említett alapítványt támogatásra jelölt alapítványként 
nevesíti. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  80,0  80,0 
2020. évi javasolt előirányzat 80,0  80,0 

 
8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvényben 
foglaltak alapján a volt köztársasági elnök a közéletben történő részvételére, így közcélú 
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felajánlások, adományozások céljából az Országgyűlés fejezeten belül külön soron tervezett 
előirányzat felett rendelkezésre jogosult. 

Ennek végrehajtására 2020. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, 
adományai fedezetéül az Országgyűlés fejezeten belül 73,0-73,0 millió forint áll 
rendelkezésre. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  146,0  146,0 
2020. évi javasolt előirányzat 146,0  146,0 

 
14. alcím: Steindl Imre program támogatása 

A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú 
nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozatnak 
megfelelően 2017. évben megalapításra került a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt., 
melynek finanszírozása a Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból 
valósul meg.  
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  
6 840,0  6 840,0 

Változások jogcímenként:    
Egyéb változás 

Steindl Imre Program Nonprofit 
Zrt. támogatása (az Országgyűlés 
hivatali szervezete elhelyezésére 
szolgáló új irodaház felépítése, 
Vértanúk tere átalakítása, 
Alkotmány utcai Nemzeti 
Összetartozás Emlékhelye 
kialakítása) 

-3 725,1  -3 725,1 

2020. évi javasolt előirányzat 3 114,9  3 114,9,0 
 
III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú 
nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 
az alábbi beruházás valósul meg: 

− Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és Honvéd utca közötti szakasza felszíni rendezésére, 
az Alkotmány utcában a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének kialakítására. 

A Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2022. 
december 31-ig a Hivatal gyakorolja. 
 
III.4. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől 4,2 milliárd 
forinttal tér el, melyet a szociális hozzájárulási adó, a működtetés általános többletköltségei, 
illetve az Országház belső tereinek eredeti állapotba történő visszaállítására tervezett 
költségek csökkentése okozott. Jelentős eltérést okozott továbbá, hogy a középtávú tervezés 
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időszakában még nem állt rendelkezésre a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset, így becsült átlagkeresettel kerültek 
meghatározásra az országgyűlési képviselők és az országgyűlési köztisztviselők juttatásai. 
 
III.5. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében 

millió forintban, egy tizedessel 
Fejezeti 
kezelésű 

előirányzat 
címrendi 

besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 
Finanszírozott feladat megnevezése 

2020. évi 
tervezett 
kiadás 

I/04/04/02 

A Kárpát-medencei 
Magyar Képviselők 
Fóruma, Magyar 
Nemzeti Közösségek 
Európai 
Érdekképviseletéért 
Alapítvány támogatása 

Az Alapítványt a közvélemény 
magyar nemzeti közösségi kérdésekkel 
kapcsolatos ismeretei elmélyítése, a 
nemzeti közösségek jogainak európai 
politikai kultúrán belüli 
kiterjesztésének támogatása és a 
nemzeti közösségeknek az európai 
folyamatokba történő 
bekapcsolódásának elősegítése 
érdekében hozták létre. Az Alapítvány 
e célok megvalósítása érdekében 
állandó brüsszeli irodát működtet. 

80,0 

 

 
Budapest, 2019. június 11. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése  

A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) legfontosabb célkitűzése a 2020-as 
évben továbbra is a jogszabályokból eredő feladatainak ellátása, amely feladatokat alapvetően 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) határoz meg. 
Ezen túlmenően a Hatóság önként vállalt feladatok teljesítésével (képzések, konferenciák 
szervezése, help-desk szolgáltatás üzemeltetése, közszolgálati portál kialakítása, mobil 
applikáció fejlesztése stb.) szolgáltató hatóságként kíván működni. 

A Kbt. céljaival megegyezően a Hatóság – kötelező és önként vállalat feladatai teljesítése 
által – a közbeszerzési rendszer hatékonyabb működését, nagyobb transzparenciáját kívánja 
biztosítani. 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban  

A Hatóság a törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében jellemzően saját 
bevételből gazdálkodik, amely a hatályos jogszabályok szerint meghatározott esetekben 
megfizetett hirdetményszerkesztési és -ellenőrzési díjakból, valamint igazgatási szolgáltatási 
díjakból tevődik össze. 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 2 823,6 2 769,0 54,6 160 
 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

A Hatóság intézményrendszeri elhelyezkedésében változás nem következett be, a 
Közbeszerzési Hatóság a mindenkori költségvetési törvény I. Országgyűlés költségvetési 
fejezetének 5. címén nyilvántartott önálló alfejezet.  

Az alfejezet irányító szerve a Közbeszerzési Hatóság, vezetője a Hatóság elnöke. A Hatóság 
az Országgyűlés felügyelete alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó autonóm központi 
költségvetési szerv, amely a közbeszerzési törvényben meghatározott feladatkörökben 
általános hatáskörrel rendelkezik. 

A Hatóság feladatait a Kbt., és számos, a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet 
határozza meg. Ezen túlmenően a Hatóság tevékenysége során mögöttes jogszabályokat is 
alkalmaz (Kttv., Ptk., Nbt., Ákr.). A Hatóság feladata, hogy a közérdeket, az ajánlatkérők és 
az ajánlattevők érdekeit figyelembe véve, hatékonyan közreműködjön a közbeszerzési 
politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és 
elterjesztésében, elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő elköltését. A 
Hatóság e célok teljesítése érdekében látja el kötelező és önként vállalt feladatait. 

A Hatóság kötelező feladatai körében eljárva figyelemmel kíséri a Kbt. szabályainak 
érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
jogszabályok megalkotását, módosítását, illetőleg véleményezi a közbeszerzésekkel és a 
Tanács működésével kapcsolatos jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat. 

Hirdetmények kezelésére, ellenőrzésére, szerkesztésére és közzétételére vonatkozó feladatok 
keretében a Hatóság folyamatosan végzi a hirdetmények ellenőrzését, valamint kiadja a 
Közbeszerzési Értesítőt a Közbeszerzési Hatóság hivatalos lapját. 
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A Hatóság a Kbt. és a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (továbbiakban: MVM rendelet) alapján 
tartalmi és formai szempontból ellenőrzi az MVM rendelet 9. §-a szerinti kötelezően, illetve 
nem kötelező hirdetményellenőrzés esetén kérelemre, az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
illetőleg a Közbeszerzési Értesítőben közzétételre kerülő, hirdetményeket. A hirdetmények 
Kbt. és az MVM rendelet, illetve a korábban megindult eljárások esetében a korábbi 
közbeszerzésről szóló törvények és a korábbi közzétételi rendeletek alapján kerülnek 
ellenőrzésre. 

A hirdetményellenőrzés célja, hogy a hirdetmények a jogszabályok előírásainak megfelelő, 
továbbá az adott hirdetményen belül koherens tartalommal, az előírt határidők betartása 
mellett kerüljenek közzétételre. A hirdetmények jogi ellenőrzésének egyik fontos eredménye, 
hogy a Hatóság által átnézett hirdetmények egységes elvek mentén kontrollált jogi 
tartalommal jelenhetnek meg, míg a másik kiemelendő eredménye, hogy a hirdetménnyel 
megindított eljárások felhívásait, az eljárást lezáró döntésekhez képest jóval kisebb arányban 
támadják meg a gazdasági szereplők a Döntőbizottság előtt. 

A hirdetménykezelési tevékenység körében a Hatóság nyilvántartást vezet a hirdetményekről, 
melyben minden eljárási cselekményt rögzít, így különösen a hirdetmények megküldésének, 
feladásának, közzétételre történő feladásának és közzétételének napját. 

A Hatóság adja fel a hirdetményeket az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények 
elektronikus napilapjában (TED) történő közzétételre a TED-en megjelenő hirdetményeket 
[MvM rendelet 19. §, 25. § (6) bekezdés], majd gondoskodik ezek Közbeszerzési Értesítőben 
történő, tájékoztató jellegű közzétételéről. 

A nem kötelező hirdetményellenőrzés körében – különösen az MVM rendelet 9. § (1) és (5) 
bekezdésére figyelemmel –, amennyiben a kérelmező nem kéri a hirdetményellenőrzést, a 
Hatóság díjmentesen továbbítja a hirdetményeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának, illetve 
közzéteszi a Közbeszerzési Értesítőben. 

A Hatóság gondoskodik a „Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos 
Lapja” szerkesztéséről, a közbeszerzési és a tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények 
közzétételéről, valamint a Kbt. által előírt egyéb adatok, információk Közbeszerzési 
Értesítőben történő közzétételéről [Kbt. 187. § (2) bekezdés f) pont]. A Közbeszerzési 
Értesítőnek évente átlagosan 250 lapszáma jelenik meg teljes egészében a Közbeszerzési 
Hatóság saját kiadásában. A megjelentetéssel összefüggésben a Hatóság gondoskodik a 
Közbeszerzési Értesítő egyes lapszámainak összeállításáról, lapzárásáról és elektronikus úton 
történő közzétételéről. 

A Hatóság a közbeszerzésekért felelős miniszterrel egyeztetve – és adott esetben az országos 
gazdasági kamarákkal vagy más szakmai szervezetekkel együttműködve – a közbeszerzési 
jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati döntésekből, valamint 
a közbeszerzések ellenőrzésének gyakorlatából levonható tapasztalatok alapján a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, amelyet – a Hatóság keretében 
működő Tanács általi elfogadást követően – a honlapján, továbbá a Közbeszerzési Értesítőben 
közzétesz. A Hatóság elnöke a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról elnöki 
tájékoztatót ad ki.  

A Hatóság a Kbt. alapján évente beszámolót készít az Országgyűlés részére a 
tevékenységéről, tapasztalatairól, a közbeszerzési eljárások mennyiségi alakulásáról, 
megoszlásáról.  

A Hatóság a jogalkalmazók tevékenységének támogatása érdekében írásbeli állásfoglalás 
keretében térítésmentes felvilágosítást ad a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályokra 
vonatkozó megkeresésekre, továbbá a jogalkalmazók munkáját támogatva ingyenes telefonos 
ügyfélszolgálatot tart fenn általános jellegű jogalkalmazási kérdések tisztázására. 
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A Hatóság a közbeszerzésekből kizárt gazdasági szereplők esetében az ún. öntisztázás során 
közigazgatási hatósági eljárás keretében dönt az érintett gazdasági szereplők 
megbízhatóságáról, amelynek megállapítása esetén a kizárt gazdasági szereplők újra 
indulhatnak közbeszerzéseken. 

A Kbt. 187. § (2) bekezdés j) pontja szerint a Közbeszerzési Hatóság figyelemmel kíséri a 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítását és az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) alapján hatósági ellenőrzés 
keretében – külön jogszabályban meghatározott részletes szabályok szerint – is ellenőrzi azok 
teljesítését. E külön jogszabály a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések 
teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 
308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 308/2015. Korm. rendelet). 

A Kbt. 197. § (1)-(2) bekezdése értelmében a hatóság jogosult ellenőrizni a 2015. november 
1-jét – a Kbt. hatálybalépését – megelőzően megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési 
eljárások eredményeként kötött szerződések módosítását és teljesítését is. 

A fent hivatkozott közbeszerzési ellenőrzési eljárás lefolytatását a Hatóság külön erre a célra 
létrehozott szervezeti egysége útján végzi. A szerződésellenőrzési tevékenység alapját 
képezik a Hatóság Elnöke által jóváhagyott éves ellenőrzési terv, a Közbeszerzési Értesítőben 
megjelent szerződésmódosításokról szóló hirdetmények, a közérdekű bejelentések, valamint 
hivatalból kezdeményezett ellenőrzések. 

A Hatóság ellenőrzése jogi, műszaki és szakmai szempontú. Ezen felül az ellenőrzés kiterjed 
a szerződés teljesítésének minőségi vizsgálatára is, valamint az egyéb jogsértések (pl. kartell), 
valamint bűncselekmények feltárására, továbbá az ajánlatkérő/ajánlattevő jogsértésekért való 
felelősségének megállapítására is. 

A Hatóság a 308/2015. Korm. rendelet alapján a hatósági ellenőrzést főszabályként 
adatbekérés útján, illetve szükség szerint a helyszínen folytatja le az ellenőrzés 
lefolytatásához szükséges bizonyítási eszközök igénybevételével. 

Az ellenőrzési tevékenységet végző szervezeti egység létszámának 2017. évben megkezdett 
és 2020. évre is tervezett fokozatos bővítésével, a feladatvégrehajtás gyakorlati megvalósítása 
során szerzett tapasztalatok alapján az ellenőrzések és helyszíni szemlék számának – 
létszámmal arányos – növelését tervezi a Hatóság. A Hatóság célja, hogy minél több 
ellenőrzési eljárás során tartson helyszíni ellenőrzést, valamint rendeljen ki igazságügyi 
szakértőt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy súlyosabb jogsértések kerülnek feltárásra azon 
esetekben, amikor nem csupán a főszabály szerinti iratalapú ellenőrzési eljárásra kerül sor. 

A Hatóság ellenőrzi a nyilvános felhívás nélkül induló, így a versenyt leginkább korlátozó ún. 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának törvényességét, elkészíti az ezzel 
kapcsolatos hiánypótlási felhívásokat, feljegyzéseket, jogorvoslati kérelmeket, valamint az 
említett eljárástípus alkalmazásának jogszerűsége esetén arról indokolással ellátott döntést 
hoz, melyet a honlapján közzétesz. 

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzése alapján hozott döntések honlapon való 
publikálása által a részletes indoklás nyújtása révén remélhetőleg nem pusztán az átláthatóság 
és a nyilvánosság elve érvényesül, hanem a joggyakorlat pozitív alakulása is várható. A 
pozitív gyakorlat egyben azt jelenti, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
alkalmazására csak valóban indokolt esetekben kerül majd sor. A Hatóság igen szigorú 
ellenőrzési gyakorlatot vezetett be, amelynek eredményeként a hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás aránya 2017-2019 években lényegesen csökkent. A Hatóság célja, hogy a 2020-as 
évben a szigorú ellenőrzés fenntartásával tovább csökkentse ezen eljárástípus alkalmazásának 
arányát. 
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A Hatóság kivizsgálja a közbeszerzésekkel kapcsolatos közérdekű bejelentéseket, amelynek 
eredményeként a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból folytatott jogorvoslati eljárását 
kezdeményezi, illetve intézkedik a bejelentés illetékes szervhez történő áttétele iránt. 

A Hatóság vezeti a Kbt. szerinti Bejelentkezett Ajánlatkérők naprakész nyilvántartását, 
melyet a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszer 
használatával az egyes bejelentési, módosítási és törlési kérelmek jóváhagyásával teljesít 
[Kbt. 26. § (1) bekezdés, 187. § (2) bekezdés x) pont], továbbá vezeti a hamis adatszolgáltatás 
miatt kizárt gazdasági szereplők és a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott 
ajánlattevők listáját, valamint biztosítja annak a honlapján történő elérhetőségét.  

A Hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók 
névjegyzékének vezetése és honlapon való közzététele, valamint a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékével kapcsolatos feladatok elvégzése. Ennek megfelelően a Hatóság ellátja 
az előző ügyekhez kapcsolódó hatósági eljárások teljes körű ügyintézését. 

A Hatóság kiemelt figyelmet fordít az Európai Unió intézményeivel, az Unió más 
tagállamaival, valamint az Európai Unióhoz csatlakozásra készülő államok társszervezeteivel 
való kétoldalú nemzetközi kapcsolatok fenntartására, fejlesztésére. A Hatóság feladata 
különböző nemzetközi szervezetektől és tagállamoktól érkező megkeresések és kérdőívek 
megválaszolása, tájékoztatást nyújtva a magyar közbeszerzési tapasztalatokról.  

A nemzetközi jó gyakorlatok magyar gyakorlatba történő átültetése érdekében a Hatóság 
munkatársai nemzetközi közbeszerzési tárgyú konferenciákon és szemináriumokon, valamint 
különböző uniós munkacsoportok tevékenységében vesznek részt. 

A Hatóság fenntarthatóság érdekében végzett tevékenysége keretében figyelemmel kíséri a 
fenntartható – így környezetvédelmi, szociális és innovatív – szempontok közbeszerzési 
eljárásokban történő érvényesítésével kapcsolatos, továbbá az Európai Unió által kiemelten 
kezelt közbeszerzési területeket érintő jogszabálytervezeteket és kezdeményezéseket. Annak 
érdekében, hogy a zöld, szociális és innovatív közbeszerzések előmozdításának lehetőségeit, a 
vonatkozó nemzetközi és hazai szabályozást, az elérhető jó gyakorlati példákat az érdeklődők 
megismerhessék, konferenciákat szervez, díjat alapít az innovatív közbeszerzési eljárások 
díjazására. 

A közbeszerzési jogalkalmazás megkönnyítése, a jó gyakorlatok elterjesztése érdekében a 
Hatóság konferenciákat, tematikus képzéseket szervez, mely rendezvényeken a közbeszerzési 
szabályozással kapcsolatosan felmerült gyakorlati problémák ismertetésére, az aktuális 
közbeszerzési információk és tapasztalatok jogalkalmazókkal történő megosztására kerül sor. 

A Hatóság a 2020. évben is szerepet vállal a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadók 
kreditrendszerű képzésében rendszeres továbbképzések szervezésével, erre figyelemmel 
akkreditált konferenciákat szervez. 

A Hatóság közbeszerzési szakmai tárgyú könyvek/tankönyvek kiadásával is szeretné a 
közbeszerzési eljárások szereplői és a szakma iránt érdeklődők számára elérhetővé tenni a 
Hatóság kiemelkedő képzettséggel bíró munkatársai által birtokolt tudásanyagot. 

A Hatóság a statisztikai feladatai körében elemzéseket készít a közbeszerzések alakulásáról, a 
Kbt. 187. § (2) bekezdés e) pontja alapján háromévente statisztikai jelentést készít az uniós 
értékhatárt el nem érő becsült értékű közbeszerzésekről - különösen az érintett időszakban az 
ilyen közbeszerzések becsült, összesített teljes értékéről - amelyet megfelelő határidőben a 
közbeszerzésekért felelős miniszter rendelkezésére bocsát. A Hatóság összeállítja a 
közbeszerzések alakulását bemutató negyedéves kimutatásokat.  

A Hatóság elemzi a közbeszerzési folyamatokat - különös tekintettel a közbeszerzések 
tisztaságára és átláthatóságára -, továbbá elemzést készít a KKV szektor részesedése, azok 
darabszáma és értéke vonatkozásában. 
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A statisztikai adatgyűjtés a Hatóság – kifejezetten erre a célra fejlesztett – elektronikus 
rendszere, az Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszerben (EHR), az eljárás eredményéről 
szóló tájékoztató hirdetmények adatai alapján, kizárólag a Közbeszerzési Értesítőben 
megjelent hirdetmények vonatkozásában történik.  

2020-ban folytatódik a Hatóság informatikai eszközeinek és szolgáltatásainak 
konszolidációja, melynek keretében az elavult, gazdaságtalanul üzemeltethető eszközök és 
szolgáltatások kivezetésére nyílik lehetőség. 

A 2018-ban bevezetett hatósági szerződésnyilvántartó rendszer (CoRe) funkcióinak várható 
bővülése, a felmerülő új igények (esetleges új rendszerintegrációk) kezelése nélkülözhetetlen 
a belőle fakadó, folyamat szintű változások informatikai követéséhez. Az EKR 2018-as 
bevezetése és a CoRe rendszerrel való összekapcsolása a 2020. évben is további fejlesztések 
elvégzését teszi szükségessé a Hatóság részéről.  

A Hatóság önként vállalt feladatai közül kiemelkedő a 2017. évben létrehozott és nagy 
sikerrel bevezetett Napi Közbeszerzés mobil applikáció, amelynek működtetését a Hatóság a 
2020. évben is fenn kívánja tartani, illetve igazodva a felhasználók igényeihez új 
szolgáltatások fejlesztését és bevezetését is tervezi. 

A Hatóság a 2020. évben folytatja a külső és belső ügyintézési folyamatok elektronizálását a 
vonatkozó jogszabályokban leírtaknak megfelelően, ezért további e-szolgáltatások 
bevezetését tervezi. 

A Kbt. 179. § (4) bekezdése szerint a Hatóság keretében működő Közbeszerzési 
Döntőbizottság feladata a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatt 
kezdeményezett jogorvoslati eljárások lefolytatása és azzal kapcsolatos határozatok 
meghozatala.  

A Hatóság önállóan működő és gazdálkodó autonóm központi költségvetési szervként 
gazdálkodik, és mint ilyen végrehajtja a működéshez számára jogszabályban meghatározott 
gazdálkodási feladatokat is. 

A 2020. évi költségvetés tervezésekor a Hatóság figyelemmel volt a Kbt. módosításából és a 
kapcsolódó végrehajtási rendeletekből következő kedvező bevételi tendenciára. 

millió forintban, egy tizedessel 

5. cím 

Közbeszerzési Hatóság 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 

2019. évi törvényi előirányzat  2 749,9 2 672,9 77,0 160 

Változások jogcímenként:     

egyéb változások  

szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkentése 

a pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-18,9 

 

-3,5 

 

-18,9 

 

-3,5 

 

Növekedés  

közhatalmi bevételek 
növekedése és a kapcsolódó 
kiadási és létszám növekedés  

 

96,1 

 

96,1 

  

2020. évi javasolt előirányzat 2 823,6 2 769,0 54,6 160 
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III.2. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől való eltérés oka a bevételi 
előirányzat és az ahhoz kapcsolódó kiadási előirányzat csökkenése. 

 

Budapest, 2019. június 5.  
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8. cím: Pártok támogatása 

A pártok támogatására fordítandó 2020. évi előirányzat összege együttesen 2.548,9 millió 
forint, mely összeg azonos a 2019. évi előirányzattal. A törvényjavaslat pártonként, a pártok 
működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény előírásai szerinti bontásban, a 2018. évi 
országgyűlési választásoknak megfelelő arányok szerinti felosztásban tartalmazza az 
előirányzatokat.  
 

9. cím: Pártalapítványok támogatása 

Az 3.230,4 millió forintos előirányzat a pártok működését segítő tudományos, 
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok 2020. évi támogatására 
szolgál. A rendelkezésre álló összeg elosztása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 
törvény alapján történik.  
 

11. cím: Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben 
(Mttv.) foglaltaknak megfelelően, a központi költségvetés a közszolgálati hozzájárulás útján 
támogatja a közszolgálati média működését. A közszolgálati hozzájárulás fedezetet nyújt 
egyebek mellett a közszolgálati médiatársaság működéséhez, a közmédia zenei együtteseinek 
fenntartásához, illetve az Mttv.-ben rögzített közszolgálati célok megvalósításához.  
A közszolgálati hozzájárulás 2020. évi összege az Mttv. 4. számú mellékletében foglaltaknak 
megfelelően került megállapításra. 
A médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt filmalkotások és filmsorozatok pályázati úton 
történő támogatását szolgáló Televíziós Film Mecenatúra 2020. évi központi költségvetési 
támogatása 3.500,0 millió forint. 
 

 

 

Budapest, 2019. június 11. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: GDPR), másrészt a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy 
büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: bűnügyi adatvédelmi irányelv) a magyar 
adatvédelmi szabályozás korábbi szerkezetét alapvetően megváltoztatta.  

Ezen megváltozott jogszabályi környezetben továbbra is a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság, NAIH) maradt az Alaptörvény VI. 
cikkében rögzített alapjogok érvényesülésének ellenőrzéséért felelős független hatóság, a 
GDPR-szerinti adatvédelmi felügyeleti hatóság. 

Az adatvédelmi rendelethez kapcsolódóan a jelentősen megnövekedő feladatok ellátásához 
szükséges erőforrások biztosítása érdekében a Hatóságnál jelentős átszervezési folyamatok 
vannak és lesznek, új beruházások, infrastruktúra kialakítások váltak és válnak folyamatosan 
szükségessé. 

A GDPR részletesen meghatározza a tagállami adatvédelmi hatóságok feladat- és hatásköreit, 
amelyek az alábbi három csoportra oszthatóak:  

− vizsgálati hatáskör, 
− korrekciós hatáskör, 
− engedélyezési és tanácsadási hatáskör.  

A GDPR a felügyeleti hatóságok korrekciós hatáskörében hozandó döntések keretében 
intézkedések elrendelését, megrovás alkalmazását, illetve bírság kiszabását írja elő. 
Intézkedések tekintetében a korábbi szabályozáshoz hasonló intézkedések alkalmazhatóak, 
míg bírság tekintetében az adatkezelés típusa alapján differenciált és jelentősen nagyobb 
összegű (legfeljebb 20 000 000 EUR összegű, illetve a vállalkozások esetében az előző 
pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4 %-át kitevő összegű) bírságok 
kiszabását teszi lehetővé, mely a központi költségvetés bevétele.  

Az új jogszabályi környezet bevezette a Hatóság által hivatalból lefolytatható vizsgálat 
jogintézményét, másrészt lehetővé tette az érintettek számára adatvédelmi hatósági eljárás 
kérelemre történő megindítását is. Míg a közérdekű adatok megismerése és terjesztése 
kapcsán változatlanul az ombudsmani típusú eljárás (vizsgálat) lefolytatására van lehetőség, a 
személyes adatok védelméhez fűződő jog érvényesítése tekintetében a hatósági eljárások 
lefolytatása válik jelentősebbé és hangsúlyosabbá. A szervezeti átalakítás egyik fő indoka 
ennek a hatáskörnek a megteremtése annak érdekében, hogy az érintettek magánszférájának 
védelme hatékonyabban kikényszeríthető legyen.  

A Hatóság számára a GDPR alapján a felügyeleti hatóságokra ruházott és a Hatóság által 
gyakorolt engedélyezési, jóváhagyási típusú feladat- és hatáskörök (pl. magatartási kódexek, 
kötelező erejű vállalati szabályok jóváhagyása) ellátása jelentős erőforrás-igényt támaszt. 
Ezen eljárásokat az Infotv. és az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint hatósági 
eljárás keretei között folytatja le. 

Az új szabályozás előírja az adatvédelmi felügyelő hatóságok közreműködését a GDPR 43. 
cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditációjára irányuló eljárásban. A Hatóság e feladatát 
a nemzeti akkreditációról szóló törvény rendelkezései alapján szakhatósági szerepkörben látja 
el. 
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A Hatóság 2020-ban is kiemelt figyelmet kíván annak szentelni, hogy az egyének körében 
tudatosítsa az adatvédelem jelentőségét és bővítse azzal kapcsolatos ismereteiket. Az 
adatkezelők és adatfeldolgozók jogtudatosságának növelése is elengedhetetlen a jogsértések 
és azok jogkövetkezményeinek megelőzése érdekében. A tudatosság erősítésében a hatóság is 
részt vesz elsősorban sajtómegjelenések és figyelem-felkeltő kampányok útján.   

Az európai uniós együttműködésben a magyar hatóság továbbra is fontos koordinatív-vezető 
szerepet játszik az Európai Adatvédelmi Testület egyik munkacsoportjában (Cooperation 
subgroup).  

Jelentős módosulást eredményezett a Hatóság működésében az, hogy az új szabályozás 
kötelezővé teszi az adatvesztéssel, illetéktelen hozzáféréssel járó adatvédelmi incidensek 
bejelentését. A bejelentések címzettje az illetékes tagállami adatvédelmi hatóság, amely nem 
csupán fogadja, hanem – hatósági ellenőrzés keretei között – értékeli is a bejelentéseket. A 
bejelentés tartalma, valamint a beszerezhető információk alapján kötelezheti az adatkezelőt 
további intézkedések megtételére, illetve az érintettek tájékoztatására.  

 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban  

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság 

1 464,4  1 464,4 114 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

A Hatóság a feladatainak ellátásához 114 fő felvételére kapta meg az engedélyt, és az anyagi 
erőforrást.  

 A GDPR alapján ellátandó feladatok listája a 2020. évben a következők:  

- szoros együttműködés az Európai Unióval; 
- folyamatos együttműködés nemzetközi szervezetekkel; 
- az adatvédelmi felügyelet folyamatos biztosítása; 
- folyamatos adatvédelmi ellenőrzések és ezzel kapcsolatos intézkedések; 
- adatkezelési műveletek ellenőrzése; 
- GDPR megsértésének megszüntetésére irányuló intézkedések meghozatala; 
- a folyamatos, és „forró drótos” szoros együttműködés az uniós tagállamok között; 
- folyamatos szakmai kommunikáció az adatkezelőkkel és az adatfeldolgozókkal; 
- eljárások bonyolítása bármely tagállamban; 
- jóváhagyó, akkreditáló és tanúsító szervezet létrehozása és működtetése; 
- részvétel a peres eljárásokban; 
- bűnügyi adatvédelmi irányelvvel kapcsolatos intézkedés, ügyintézés; 
- a magánszféra adatvédelmével való foglalkozás, intézkedés, ügyintézés; 
- a közszféra adatvédelmi feladataival való foglalkozás, intézkedés, ügyintézés; 
- adatvédelmi hatásvizsgálatok kötelező végzése (Privacy Impact Assessment, PIA); 
- adatvédelmi kockázatok feltárása és elemzése; 
- kölcsönös segítségnyújtás a felügyeleti hatóságok között; 
- az Európai Adatvédelmi Testületben való részvétel; 
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- felügyeleti hatóságok számára újdonság jóváhagyó, akkreditáló és tanúsító szervezeti 
funkció, melyeket közigazgatási eljárásban kell lefolyatatni; 

- jogorvoslatok, panaszok, szankciók kezelése, ezzel kapcsolatos intézkedés, ügyintézés. 

A bűnügyi adatvédelmi irányelv kapcsán kötelezően ellátandó többletfeladatok:  

- folyamatos incidensfigyelés; 
- folyamatos sajtófigyelés; 
- kapcsolat kiberbiztonsági hatóságokkal és CERT-ekkel; 
- az adatkezelők képzése; 
- az adatkezelők új kötelezettséggel és annak gyakorlati vonatkozásaival való  

megismertetése; 
- az incidenst kivizsgáló szakemberek képzése; 
- a szakmai munkatársak, jogászok adatbiztonsági és informatikai sérülékenység 

vizsgálati képzése; 
- informatikus munkatársak adatvédelmi jogi képzése. 

A felsorolt feladatok ellátása egyrészt a jelenlegi szervezeti struktúra kibővítésével, másrészt 
új szervezeti egységek létrehozásával oldhatóak meg.  

A koordinált ellenőrzések száma növekszik az alábbi területeken: 

- Schengeni Információs Rendszerrel (SIS II) kapcsolatos rendszeres adatvédelmi 
ellenőrzési feladatok (SIS Rendelet 44. cikke valamint SIS Határozat 60. cikke szerint); 

- Vízuminformációs Rendszerrel (VIS) kapcsolatos rendszeres adatvédelmi ellenőrzési 
feladatok (VIS Rendelet 39. és 41. cikke szerint); 

- Eurodac ellenőrzés (Eurodac rendelet 30. cikke szerint); 
- CIS (Customs Information System); 
- Europol; 
- PNR (Passengers Name Records); 
- FIU.net (Financial Intelligence Unit); 
- EES-ETIAS – jövő év második felétől esedékes, jogharmonizációs fázisában van. 

Az Európai Adatvédelmi Testületi iránymutatások elfogadását követően kezdődhet el a 
kritériumkatalógusok, illetve azok vizsgálati módszertanának kidolgozása, melyek alapján 
értékelni lehet – a Hatóság adatvédelmi tanúsítási feladatköréhez kapcsolódóan – a 
tanúsítandó adatkezelési műveletsorokat.  

A Hatóságnak megnövekedett feladatokkal és plusz erőforrásokkal kell számolnia a 
magatartási kódex-tervezetek engedélyezése; a magatartási kódexeknek való megfelelést 
ellenőrző szervezetek akkreditációja és az adatvédelmi hatásvizsgálatok kapcsán lefolytatandó 
előzetes konzultáció kapcsán. Emellett a 2020-as évre várhatóan megnövekedett feladatokkal 
kell számolni a tanúsítási szempontok, valamint a harmadik országba történő 
adattovábbítással kapcsolatos engedélyezési eljárások vonatkozásában, tekintettel arra, hogy 
ezek a kérelmezők részéről hosszabb előkészületet igényelnek. 

A GDPR alkalmazásának kötelezővé válásával a Hatóságnak az Európai Adatvédelmi 
Testületben való munkája bővült. A testületi munka legnagyobb része szakértői 
alcsoportokban zajlik.  

A hatóság 2020. évi végleges elhelyezése az év második felére tehető.  
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millió forintban, egy tizedessel 

21. Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság  

Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat 1 156,7  1 156,7 114 

Változások jogcímenként:     

Szociális hozzájárulási adó 
csökkentése  

-9,6  -9,6  

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkenés 

-0,6  -0,6 
 

2019. évi beruházási többlet -15,0  -15,0  

Egyszeri feladatok kivétele és 
egyéb bázis csökkentés 
(2019. évi információszabadság 
nemzetközi konferencia 
megrendezése 29,6 millió forint; 
jubileumi jutalom 1,5 millió 
forint; Kormányzati Rejtjelzett 
Gerinchálózat 10,0 millió forint) 

-41,1  -41,1  

Feladatarányos növekedés miatti 
működési többlet 

17,1  17,1  

Elhelyezés miatti működési 
többlet 

54,8  54,8  

Jubileumi jutalom és célfeladat  11,8  11,8  

Elhelyezés miatti egyszeri 
feladatok 

48,1  48,1  

KÖFÖP-1-0-0-VEKOP-15 
pályázat keretében készült 
NAIH szoftverek 2020. évi 
fenntartása 

86,8  86,8  

A Falk Miksa utca 9-11.sz. alatti 
elhelyezéssel járó, működést 
biztosító strukturált hálózati, 
informatikai, biztonsági, 
gyengeáramú beruházások, 
egyéb informatika és egyéb 
tárgyi eszközök beszerzése, 
pótlása  

150,4  150,4  

Informatikai eszközök felújítása  5,0  5,0  

2020. évi javasolt előirányzat 1 464,4  1 464,4 114 
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III.2. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

A 2019. június 30-án lezáródó KÖFÖP-1-0-0-VEKOP-15 pályázat keretében elkészült NAIH 
alrendszer szoftvereinek legalább 5 éves fenntartási kiadásaival kell számolni, mellyel 
kapcsolatban évente körülbelül 85 millió forint többlet kiadás várható.  

III.3. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

A 2018 augusztus 1. – 2020 július 31. közötti REC-RDAT-TRAI-AG-2017 programba 
tartozó, 814775 azonosítószámú, 560.580 € összköltségvetésű (ebből 448.544 € uniós 
támogatás) STAR II (SupporT small And medium enterprises on the data protection Reform 
II)  projekt célja, hogy EU-szerte támogassa a kis- és középvállalkozásokat (KKV-k) a GDPR 
megfelelő alkalmazásában. A projekt a KKV-k struktúráját és igényeit figyelembe véve nyújt 
támogatást a szóban forgó vállalkozásoknak a megfelelő gyakorlat kialakításában, továbbá 
elősegíti a GDPR egységes alkalmazását, a határokon átnyúló együttműködést, a legjobb 
gyakorlat terjesztését a tagállamok között. A NAIH a projekt keretében egy kimondottan erre 
a célra létrehozott, 2019. március közepétől egy évig élő e-mail címen (kkvhotline@naih.hu) 
fogadja az EU-ban működő KKV-k kérdéseit. Az ide érkező kérdések megválaszolásán túl, a 
KKV-k által felvetett problémakörök és gyakori kérdések alapján kidolgozásra kerül egy 
kézikönyv, amely széles körben elérhető és felhasználható lesz EU-szerte. 

A „jogszabályban rögzített közzétételi kötelezettségek alá eső adatok körének felülvizsgálata” 
című, KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18 jelű, európai uniós projekt előre láthatólag 2021. évben fog 
záródni,.  

III.4. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása  

Az eltérést az elhelyezéssel kapcsolatos feladatok többlet kiadásai (többlet közüzemi, és 
üzemeltetési kiadások 54,8 millió forint; költözéshez kapcsolódó kiadások 48,1 millió forint; 
felújítások kiadásai 150,4 millió forint) és a hatósági támogató szoftverek éves fenntartási 
kiadásainak növekedése okozzák. 

 

Budapest, 2019. június 11. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: Hatóság, EBH) működésének az Egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott célja a 
hatékony jogvédelem biztosítása a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára. 

A Hatóság céljából és feladataiból eredő küldetése az egyenlő bánásmód garanciális jogelve 
gyakorlati és mindennapi érvényesülésének a rendelkezésére álló minden eszközzel való 
biztosítása és a szervezet társadalmi elfogadottságának és elismertségének elérése. 

Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében a társadalom esélyegyenlőséggel és az 
antidiszkriminációs joganyaggal kapcsolatos ismeretének növelése, célirányos, hatékony 
tájékoztatás a Hatóság tevékenységéről, valamint a szolgáltatást nyújtók, a munkáltatók, az 
oktatási intézmények esélyegyenlőség-elvű szemléletformálása. 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban  

        millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 404,8 1,0 403,8 29 
 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatát az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről 
szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) és az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján látja el. 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, 
vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak 
megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben az eljárás 
során bebizonyosodik, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, a törvényben 
meghatározott szankciót alkalmaz.  

A jogaiban sértett személyek, és csoportok védelmében a Hatóság élhet közérdekű 
igényérvényesítési jogával, s munkajogi, személyiségi jogi pert indíthat. 

A Hatóság véleményezi az egyenlő bánásmódot érintő jogszabályok tervezeteit, javaslatot 
tesz kormányzati döntésekre, jogi szabályozásra.  

A Hatóság közreműködik azoknak a jelentéseknek az elkészítésében, melyeket az egyenlő 
bánásmód hazai érvényesülésével kapcsolatban nemzetközi szervezetek részére kell 
megküldeni. Közreműködik az Európai Unió Bizottsága számára az egyenlő bánásmódra 
vonatkozó irányelvek harmonizációjáról szóló jelentések elkészítésében.  

Fenntartja az Equinet (Nemzeti Esélyegyenlőségi Hálózat) tagságát, teljesíti az évi 
1 000 EUR tagdíj befizetését, részt vesz az Equinet tréningjein, az éves közgyűlésen, a 
szervezet által megalakított munkacsoportok közül legalább kettőbe munkatársait delegálja. 
Évente részt vesz az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának (ECRI) 
egyenlő bánásmód testületek részére szervezett szemináriumán. 

Kérelemre vizsgálja, hogy az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi 
tervet. Civil szervezetek, munkáltatók, és munkavállalók érdekképviseletei szerveinek 
felkérésére előadásokat tart az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban és a Hatóság 
által vizsgált ügyekről. 
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Az Ebktv. alapján ellátja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról 
szóló 141/1995. (XI.30.) Korm. rendelet 1.§-a (4) bekezdésének 33. pontjában meghatározott 
feladatok kivételével a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent 
mozgásképességű személyek jogairól szóló 2006. július 5-i 1107/2006/EK Európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott végrehajtó szerv feladatait. 

Feladatai ellátása során együttműködik az érintett társadalmi és érdekképviseleti szervekkel, 
valamint az állami szervekkel. 

Hatósági nyilvántartást vezet az Ebktv. 17/C. §-ban meghatározott foglalkoztatókról. 

Folyamatosan figyelemmel kíséri, illetve az ügyfél kérelmére, vagy – amennyiben annak 
törvényi feltételei fennállnak – hivatalból vizsgálja a korábbi években a Hatóság által 
jóváhagyott egyezségekben vállalt, vagy jogsértést megállapító határozatokban elrendelt 
kötelezettségek teljesítését (pl. akadálymentesítés, kiskorú tanuló részére előírt fejlesztés 
biztosítása, szegregált oktatás megszüntetése stb.) Ha a Hatóság ennek során megállapítja, 
hogy az egyezségben foglaltak vagy a végleges döntésében elrendelt kötelezettség egészben 
vagy részben nem teljesültek, elrendeli a végrehajtási eljárást, amelyet az állami adóhatóság 
foganatosít. 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság állami feladatként ellátott alaptevékenysége körében 
rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és az Országgyűlést az egyenlő bánásmód 
érvényesülésével kapcsolatos helyzetről,  valamint az érintettek számára folyamatos 
tájékoztatást ad és segítséget nyújt az egyenlő bánásmód megsértése elleni fellépéshez (2003. 
évi CXXV. törvény 14 § (1) e) és g).  

Az egyenlő bánásmód követelményének és a jogorvoslat lehetőségének promótálása 
törvényben rögzített hatósági szolgáltatás. E közfeladat ellátása biztosítja az 
antidiszkriminációs joganyaghoz való hozzáférést, valamint a jogkövető magatartás és a 
prevenció előmozdítását. A hatóság az aktuális információk és az esetjog elérését 
információszolgáltatással és elektronikus tartalmak közzétételével támogatja. 

millió forintban, egy tizedessel 
Egyenlő Bánásmód Hatóság Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 343,5 1,0 342,5 27 
Változások jogcímenként:     
Egyéb változások 

Szociális hozzájárulási adó 
csökkentése -2,4 0,0 -2,4 

 

     A pénzügyi tranzakciós  
     illeték megszűnése -0,5 0,0 -0,5 

 

Többlet  
Kommunikációs 
tevékenység fejlesztése 

 
 

7,5 

 
 

0,0 

 
 

7,5 1 
     Új törvényi szabályozások  
     (pl. GDPR) 
      hatálybalépése miatti 
      kapacitásfejlesztés 12,5 0,0 12,5 1 
     Báziskorrekció 20,0 0,0 20,0  
     Elnök megbízatásának 
     lejártával összefüggő 
     többletköltség  

7,4 0,0 7,4 
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     FORRÁS. NET integrált 
     pénzügyi rendszerre való 
     átállás 

1,8 0,0 1,8 

 
     EBH 15. éves évfordulója 
     alkalmából promóciós 
     kampány 

15,0 0,0 15,0 

 
2020. évi javasolt előirányzat 404,8 1,0 403,8 29 
 

III.2. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól  

A Krisztina krt. 39/B szám alatti irodaépületben lévő székhely bérleti szerződésének 
meghosszabbítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Tevékenység Havi költség 
Kötelezettség 
ideje (hó) Összes költség 

Bérleti díj és üzemeltetési költség 4,6 60 276,0 
 2020. évben 55,2 
 

III. 3. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem –  a társadalmi szemléletformálás és 
hatósági munka erősítése pályázati program fenntartási időszaka 
 

Az EBH vállalásainak körére kiterjedő, 2020.04.10-ig tartó fenntartási időszak célja a 
hatósági jogalkalmazás tapasztalatainak megosztása. 
 

Referensi hálózat 

Egyes hatósági szolgáltatások megyei és járási szintű elérését biztosító hálózat fenntartási 
kötelezettsége 2016-ban megszűnt. A hálózat további működtetése szakmailag indokolt. 
 

Tudásmegosztás, képzések 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény alkalmazása című tankönyv az EBH honlapján és az EU2020 horizontális 
kötelezettségeinek keretében a közszolgálati továbbképzés rendszerében folyamatosan 
elérhető. A Hatóság székhelye egyedi képzési igények fogadásához alkalmas.   

Információ megosztás – kutatási eredmények 

A projektben lebonyolított és az EBH saját kutatásainak  eredményei a Hatóság honlapján 
elérhetőek. A diszkriminációs mechanizmusok aktuális trendjeit utánkövető (2010, 2013, 
2017, 2019) kutatási program méri.   

Intézményi kommunikáció – prevenciós célok 

Az EBH a projekt kommunikációs fejlesztéseinek tapasztalatait és eredményeit beépítette 
kommunikációs stratégiájába és a megvalósításhoz önálló szervezeti egységet hozott létre. A 
2016-2019. évi kreatív kampányok (közterületi, online és médiakampányok) megfelelő 
tapasztalattal szolgálnak a folyamat 2020. évi folytatásához, valamint az EBH működésének 
15. évfordulójához kapcsolódó kiemelt promócióhoz. 
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EU2020 Partnerségi Megállapodás 

A Partnerségi Megállapodásban és az operatív programokban kiemelt horizontális politikák 
érvényesítésének a Hatóság aktív bevonásával kell megvalósulni. Az intézményrendszer és a 
kedvezményezettek képzésében az EBH saját fejlesztésű tananyagával vesz részt.   

 

III. 4. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indoklása 
 

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől 61,3 millió 
forinttal tér el, melynek okai egyrészt a szociális hozzájárulási adó csökkentése és a pénzügyi 
tranzakciós illeték megszűnése, másrészt a törvényi kötelezettségekből fakadó és egyéb – 
III.1. pontban részletezett - többletfeladatok miatti kapacitásbővítés, illetve az EBH 
fennállásának 15. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő promóciós kampány miatti 
többlettámogatás. 
 
 
Budapest, 2019. június 11. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése  

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) fejezetet 
irányító szervi jogállással bíró önálló szabályozó szerv. A Hivatal a villamosenergia-, földgáz- 
és távhőellátással, víziközmű-szolgáltatással összefüggő engedélyezési, felügyeleti és 
árszabályozási feladatokat ellátó, valamint a hulladék gazdálkodási közszolgáltatás díját 
előkészítő és a díjfelügyeletet ellátó energia- és közműpiaci önálló szabályozó hatóság. 

A Hivatal legfontosabb szakmapolitikai célja, hogy a földgázellátásról szóló törvény, a 
földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény, a villamos energiáról szóló törvény, a 
távhőszolgáltatásról szóló törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, valamint a 
hulladékról szóló törvény és az e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok 
hatálya alá tartozó szervezetek, személyek ezen jogszabályok szerinti tevékenységének 
felügyeletét a jogszabályi előírásoknak megfelelve, az alábbiakban felsorolt feladatok 
maradéktalan végrehajtásával lássa el. 

A Hivatal 2020. évi főbb feladatai: 

– a villamosenergia- és földgázipari, valamint a távhőt termelő szolgáltató társaságokra 
vonatkozó engedélyezés és felügyelet, 

– a villamosenergia-ipari működési engedélyek – átviteli rendszerirányítás, 
villamosenergia-elosztás, szervezett villamosenergia-piac, termelés, energiatárolás, 
közvilágítás, kereskedelem (egyetemes szolgáltatás, kereskedelem, korlátozott 
kereskedelem) – kiadása, módosítása, visszavonása, 

– a földgázipari működési engedélyek – szállítási rendszerüzemeltetés, földgázelosztás 
földgáztárolás, kereskedelem (egyetemes szolgáltatás, kereskedelem, korlátozott 
kereskedelem) –  engedélyezési és felügyeleti rendszerének működtetése, felhasználók 
biztonságos, zavartalan, megfelelő minőségű földgázellátása érdekében, 

– a földgáz és a villamos energia rendszerhasználati és csatlakozási díjainak 
meghatározása, 

– a földgáz, a villamos energia és a távhő miniszteri árhatósági körbe tartozó hatósági 
árainak előkészítése, 

– a víziközmű-szolgáltatási ágazat engedélyezési és felügyeleti rendszerének 
működtetése, továbbá az ezzel kapcsolatos árelőkészítő és ármegállapító feladatok 
ellátása, 

– a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói tevékenység díjfelügyelete, valamint az 
ágazattal kapcsolatos díjelőkészítő feladatok ellátása, 

– hatékony és eredményes piacfelügyeleti tevékenység ellátása, 
– e-közmű felügyelettel kapcsolatos feladatok ellátása, 
– fogyasztóvédelem, ennek keretében a felhasználó tudatosság növelése, 
– a regionális piacintegráció előkészítése és megvalósítása, az európai hálózati előírások 

(az ún. Network Code-ok) bevezetése, 
– energiahatékonysági intézkedésekkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, 
– megújuló támogatási rendszer működtetése, 
– a nemzeti energia-statisztikai rendszer működtetése, fejlesztése. 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban 

A Hivatal a 2020. költségvetési évben is teljes egészében saját bevételből gazdálkodik. A 
bevétel jogszabályok alapján beszedett felügyeleti díjból, igazgatási szolgáltatási díjbevételből 
és egyéb működési bevételből származik. 2020. évben az energetikai felügyeleti díjak jelentős 
összegű növekedése várható, amelynek mértékét a díjbevételre vonatkozó törvények 
módosulása, valamint a felügyelt szervezetek előző évi-, illetve tervezett árbevétele határozza 
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meg. Az energetikai engedélyesek által fizetett felügyeleti díjak az előző évi árbevétel 0,06%-
ról 0,075%-ra növekedtek. 

A rendelkezésre álló forrás biztosítja a Hivatal feladatát ellátó 346 fő személyi juttatását, a 
kapcsolódó járulékokat és a Hivatal működéséhez szükséges működési és felhalmozási 
kiadások fedezetét. 

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal 

11 025,0 11 025,0  346 

 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

Az intézményrendszerben nem történt változás, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal fejezeti hatáskörrel rendelkező intézmény, fejezeti kezelésű előirányzat nem tartozik 
hozzá. A Hivatalhoz alárendelt intézmény nem kapcsolódik. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

23. cím Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási 

Hivatal  
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 8 713,2 8 713,2  344 
Változások jogcímenként:     
Bevételek változása 2 311,8 2 311,8  2 
2020. évi javasolt előirányzat 11 025,0 11 025,0  346 
 

 A Hivatal által ellátandó feladatok részletes bemutatása: 
 
Engedélyezés és felügyelet 

– a magyar villamosenergia-rendszer hálózatfejlesztési tervének jóváhagyása, 
– a megújuló energiaforrásból, vagy hulladékból történő villamosenergia-termelés 

esetében a kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos energia 
mennyiségének megállapítása, 

– a szélsőséges időjárási körülmények hatásának vizsgálata a szolgáltatás minősége 
szempontjából, szélsőséges időjárási eseményekhez kapcsolódó engedélyesi kérelmek 
elbírálása a villamos energia ellátás minimális minőségi követelményét és elvárt 
színvonalát megállapító határozatok szerint, 

– származási garanciák bejegyzése és törlése, származási garancia rendszer vezetése és 
felügyelete, 

– a feszültség-minőség monitoring tevékenység értékelése, 
– a villamosenergia-ipari tevékenységek engedélyezése, a villamosenergia-ellátás 

biztonság felügyelete, 
– a villamosenergia-ipari engedélyesek működését szabályozó szabályzatok 

jóváhagyása(üzemi szabályzat, elosztói szabályzat, kereskedelmi szabályzat, szervezett 
villamosenergia-piaci szabályzat, üzletszabályzatok), 
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– a földgázipari tevékenységek engedélyezése, az engedélyes földgázipari vállalkozások 
működésének ellenőrzése, a földgáz ellátás biztonság felügyelete, 

– a földgáz engedélyesek működését szabályozó szabályzatok jóváhagyása (üzemi és 
kereskedelmi szabályzat, üzletszabályzatok, a szervezett földgázpiaci szabályzat, 
egyensúlyozó/kereskedelmi platform szabályzata, kapacitás-lekötési platform 
szabályzat, kapacitás lekötésnél alkalmazott eljárásrend), 

– a távhőszolgáltatói és távhőtermelői tevékenység engedélyezése, a folyamatos és 
biztonságos távhőellátás feltételeinek, valamint a tevékenységet végzők iparági 
jogszabályoknak és engedélyeknek való megfelelésének ellenőrzése és felügyelete,  

– elektromos gépjárműállomások létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó tevékenység 
engedélyezése, valamint a tevékenységet végzők iparági jogszabályoknak és az 
engedélyben foglaltaknak való megfelelésének ellenőrzése és felügyelete, 

– a tárolói tevékenység engedélyezése, a tevékenységet végzők iparági jogszabályoknak 
és az engedélyben foglaltaknak való megfelelésének ellenőrzése és felügyelete, 

– a villamos és fölgázipari engedélyekben foglaltak betartásának ellenőrzése, a hatósági 
felügyelet ellátása, az engedélyesek pénzügyi-gazdasági helyzetének vizsgálata, 

– az ellátásbiztonság felügyelete, a villamos energia ellátás, valamint a földgázellátás 
minimális minőségi követelménye és elvárt színvonala betartásának értékelése, 
ellenőrzése, másrészt a feszültség-minőség monitoring tevékenység értékelését, 

– a víziközmű-szolgáltatási tevékenység engedélyezése és felügyelete, a szolgáltatás 
jogszerűségének, az ellátás biztonságának felügyelete, 

– a víziközmű-rendszerek 15 éves időtávra szóló gördülő fejlesztési terveinek 
jóváhagyása, 

– a víziközmű-szolgáltatók e-közművel kapcsolatos feladatai teljesítésének felügyelete, 
– a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díjának, valamint 

a víziközművek kapcsolódó szolgáltatás díjainak (ivóvíz átadási ára és az átvett 
szennyvíz kezelési díja) árelőkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása és ennek 
mértékére vonatkozó javaslattétel a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter részére, 

– a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó díjjal 
kapcsolatos felügyeleti és tájékoztatási tevékenység, 

– a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem 
rendszeres közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, jogszabályban előírt feladatok 
ellátása, 

– a víziközmű-szolgáltatási tevékenység ideiglenes ellátására, valamint a közérdekű 
üzemeltető kijelölésére vonatkozó tevékenység ellátása, 

– a Hivatal felügyelete alá tartozó szolgáltatóknak az egységes elektronikus 
közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatási és a 
közműegyeztetés során nyilatkozattételi kötelezettségének az egységes elektronikus 
közműnyilvántartási rendszer felé történő teljesítésének ellenőrzése, 

– az okos mérés pilot projektek felügyelete, részvétel a projektek eredményeinek 
érékelésében, az energiapolitikáért felelős miniszter tájékoztatása az okos mérés 
témában zajló központi mintaprojekt eredményéről. 
 

Árszabályozás 

– a villamos energia rendszerhasználati tarifarendszer működésének elemzése, a 
szükséges módosítások előkészítése, 

– a villamos energia átviteli rendszerirányítóra és az elosztókra, vonatkozó árszabályozási 
rendszer működtetése és továbbfejlesztésének előkészítése, 

– a villamos energia egyetemes szolgáltatók 2019. évi árrésének árszabályozási 
szempontú vizsgálata a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, 
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– a 2020. évi villamos energia rendszerhasználati díjak megállapítása, az árszabályozási 
elvek alapján, 

– a villamos energia egyetemes szolgáltatási árakra vonatkozó javaslat(ok) előkészítése, 
az illetékes miniszter számára, 

– a villamos energia csatlakozási díjak rendszerének felülvizsgálata, ideértve a 
csatlakozásokhoz kapcsolódó beruházási költségek vizsgálata is, 

– az új villamos energia árszabályozási ciklus és az azt megelőző eszköz- és költség-
felülvizsgálat módszertani előkészítése, 

– a villamos energia külön díjas rendeletek karbantartása, 
– a földgáz rendszerhasználati díjrendeletek kiadása (új árszabályozási periódus esetén) és 

karbantartása,  
– a földgáz szállítási rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására 

vonatkozó rendelet kiadása és karbantartása, 
– a földgáz egyetemes szolgáltatásban alkalmazott árszabásokat megállapító miniszteri 

rendelethez az árakra vonatkozó javaslat előkészítése, 
– a hazai termelésű földgáz árára, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt 

vételező felhasználók ellátásához szükséges hazai termelésű földgáz mennyiségére 
vonatkozó javaslat előkészítése (negyedévente) a miniszteri rendelethez, a vételre 
felajánlott földgázforrás árára és mennyiségére vonatkozó javaslat előkészítése 
(negyedévente), 

– a földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó engedélyesek 
forrásbiztosításának monitoringja, szükség esetén felülvizsgálata, 

– a földgáz csatlakozási díjrendelet kiadása (új árszabályozási periódus esetén) és 
karbantartása, 

– a földgáz különdíjas rendelet kiadása (új árszabályozási periódus esetén) és 
karbantartása, 

– a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló miniszteri 
rendelethez az egyetemes szolgáltatás árának részét képező árelemek mértékének 
meghatározása, 

– a tevékenységek kiszervezésének, illetve visszaszervezésének hatásvizsgálata a 
rendszerhasználati díjakra vonatkozóan, 

– a távhő árak és támogatások előkészítése 2019/2020 vonatkozásában, ez alapján 
javaslattétel az energetikáért felelős miniszter részére, 

– a távhő támogatások igénylése és kifizetése jogszabályoknak való megfelelőségének 
folyamatos ellenőrzése, 

– a távhő árak és támogatások indokolt esetben történő egyedi felülvizsgálata, 
– a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és tisztítás díjának, valamint 

a víziközművek kapcsolódó szolgáltatás díjainak árelőkészítésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, és ezek 2021. évi mértékére vonatkozó javaslattétel a víziközmű – 
szolgáltatás felügyeletéért felelős miniszter részére, 

– az újonnan üzembe helyezett, adott településen eddig nem nyújtott közműves 
ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és tisztítás átmeneti díjának 
megállapítása,  

– a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás indokolt mértékének meghatározása és közzététele 
a 2021. január 1-jét követő időszakra, 

– a használati díj meghatározása és közzététel a 2021. január 1-jét követő időszakra, 
– a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjainak árelőkészítésével kapcsolatos feladatok 

ellátása, és ennek mértékére vonatkozó javaslattétel a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás felügyeletéért felelős miniszter részére, 
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– a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére kijelölt közérdekű szolgáltatók 
indokolt költségeinek vizsgálata, 

– nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésével kapcsolatos 
indokolt költségek vizsgálata. 
 

Piacfelügyelet 

– a kereskedelem tisztasága, a piaci verseny hatásossága és a piaci árak piaci 
fundamentumokkal való megfeleltethetőségének érdekében folyamatos piacfigyelés, a 
piacok transzparenciáját növelő kiadványok készítése, piac hatékony működését az 
európai előírásoknak való megfelelést támogató fejlesztési javaslatok megfogalmazása, 

– a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 
1227/2011/EU parlamenti és tanácsi rendeletből (REMIT) eredő nemzeti szabályozó 
hatósági feladatok ellátása, 

– a nagykereskedelmi energiapiacok felügyelete, ellenőrzése, valamint a jogsértések 
kivizsgálása és a szankcionálása, 

– a hatékony és eredményes piacfelügyeleti tevékenység alapjául szolgáló elemzési háttér 
további fejlesztése, 

– a hatékonyabb piaci működést elősegítő Jelentős Piaci Erő (JPE) eljárások szabályainak 
áttekintése és továbbfejlesztése. 
 

Fogyasztóvédelem 

– fogyasztóvédelemi feladatok ellátása, felhasználói panaszok kivizsgálása, 
– a felügyelt intézmények, engedélyesek hivatalbóli, fogyasztóvédelmi aspektusú 

ellenőrzése, 
– személyesen, elektronikusan és telefonon elérhető ügyfélszolgálat fenntartása, 

folyamatosan a felhasználói igényekhez igazítása, 
– az elektronikus ügyintézés rendszerének működtetése az ügyfélszolgálat, a 

panaszkezelés és a hivatalból induló fogyasztóvédelmi eljárások területén, 
– a Hivatal működéséről és az energetikai szektor felhasználóit kiemelten érintő 

területekről szóló tájékoztató anyagok készítése, elektronikus és papír alapú kivitelben, 
– az állampolgárok tudatosságát növelő tájékoztató kampányok végzése, 
– a víziközmű szolgáltatással, távhő szolgáltatással, továbbá a földgáz és villamos energia 

szolgáltatással kapcsolatos felhasználói elégedettségi felmérési rendszer működtetése, 
– a villamos energia szolgáltatás, a földgáz szolgáltatás és a víziközmű szolgáltatás 

területén a hálózathasználati/közszolgáltatási szerződés felek általi megszegésére 
vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezések 
meghatározása, 

– a villamos energia és földgázszolgáltatás területén az egyedi felhasználókat érintő 
minimális minőségi követelmények betartásának ellenőrzése, értékelése, 

– az egyetemes szolgáltatók üzletszabályzatai módosítására irányuló engedélyesi 
kérelmek elbírálása, közreműködés a más szakági üzletszabályzatok fogyasztóvédelmi 
értékelésében. 
 

Nemzetközi és piacintegrációs feladatok 

– aktív részvétel és a hazai érdekek képviselete az energiaszabályozó hatóságok 
részvételével működő nemzetközi szervezetekben (Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége/ACER, Európai Energiaszabályozók Tanácsa/CEER és 
Energiaszabályozók Regionális Egyesülete/ERRA), 

– a Hivatal szakterületén folyó nemzetközi, illetve az európai belső piac kiépítésével járó 
feladatok ellátása, az uniós belső villamosenergia- és földgáz piaci üzemi és 
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kereskedelmi szabályzatok (Network Code-ok) implementálása és a hazai érdekek 
képviselete, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, 

– nemzetközi együttműködés és a szakmai főosztályok támogatása a „Tiszta Energia 
Minden Európainak” uniós jogszabály-csomag részeként átdolgozott villamos energia 
rendelet és irányelv, ACER rendelet, és a kockázat-felkészültségi rendelet előírásainak 
átültetésében és alkalmazásában, 

– gondoskodás az európai integrációból adódó, az energetikai piacot érintő hivatali 
feladatok ellátása során az európai uniós jogszabályok érvényesítéséről, 

– a hatályos és a készülő európai uniós és nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek a hazai 
energiapiacok sajátosságai, a nemzeti érdekek és a közösségi belső piac szempontjából 
való alkalmazhatóságának vizsgálata, 

– a szomszédos országok, a Visegrádi Együttműködés országai energiaszabályozó 
hatóságaival és más nemzetközi jogi személyekkel fennálló kétoldalú együttműködéssel 
kapcsolatos feladatok ellátása, részvétel a regionális villamos energia és földgáz piacok 
összekapcsolásában, 

– az energiaszabályozó hatóságokkal és más nemzetközi jogi személyekkel fennálló 
bilaterális együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 

– az együttműködés fejlesztése a keleti-nyitás és a déli nyitás elnevezésű külpolitikai 
programokkal érintett államok energia szabályozó hatóságaival, kapcsolatépítés az 
Európai Unióban tagsággal nem rendelkező államok szabályozó hatóságaival,  

– együttműködés az ágazat nemzetközi (IWA) és hazai (MAVÍZ) szakmai szervezeteivel, 
részvétel a nemzetközi tapasztalatok átvételében, illetve a hazai tapasztalatok fejlődő 
országok részére történő átadásában, 

– részvétel az European Water Regulators (WAREG) működésében, szakmai 
tapasztalatok kölcsönös megosztása, alapítói feladatok ellátása, 

– együttműködés a World Bank Group-val a Danube Water Program keretében a 
környező Duna – menti országokkal, 

– kölcsönös együttműködés az OECD-vel az OECD által végzett adatgyűjtések 
eredményeinek megismerése érdekében, 

– kapcsolatépítés a FERC-kel (Amerikai Szövetségi Energiaszabályozó Hatóság) és a 
FAS-szal (Orosz Szabályozó Hatóság) 

 
III.2. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A 2020. évi tervszámok a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási és bevételi 
főösszegtől 2,3 milliárd forinttal térnek el. A bevételek jelentős mértékű tervezett növekedését 
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, a földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény felügyeleti díjakra 
vonatkozó – 2019. január 15-vel hatályba lépő - módosítása okozza. Az ágazati törvényekben 
a felügyeleti díj mértéke az energetikai engedélyesek engedélyes tevékenységéből származó 
árbevételének 0,06%-ról, 0,075%-ra emelkedett, amely az előzetes számítások alapján 
megalapozza a bevételek összegét. 

 

 

Budapest, 2019. június 11. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  76. §-a alapján 
a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) folyamatosan – nem csak az általános 
választások évében – végrehajtandó feladatai: 

– a központi névjegyzék vezetése; 
– a választások (beleértve az időközi választásokat is) lebonyolításához szükséges 

informatikai rendszerek biztonságos működtetése; 
– a választójoggal nem rendelkezők jegyzékének (NESZA-jegyzék) folyamatos vezetése; 
– a határon túliak regisztrációja; 
– a választásokhoz kapcsolódó adatok biztonságos tárolása; 
– a választások lebonyolításához szükséges központi nyomtatványok előállítása és 

szállítása; 
– a választások központi logisztikai feladatainak ellátása; 
– a választások pénzügyi lebonyolítása 
– a Nemzeti Választási Bizottság működésének támogatása. 

A feladatellátás informatikai rendszerek folyamatos fejlesztésével és üzemeltetésével 
valósítható meg, mely alkalmazások a helyi és területi választási szervek hálózatain is futnak. 
Ehhez megfelelő informatikai infrastruktúra (konfigurációk, számítógépek, laptopok) 
biztosítása is szükséges. 

Az informatikai támogatás biztosítása mellett az időközi választások lebonyolításának 
tervezett költségeit (értesítők, szavazólapok, egyéb nyomtatványok előállítása és expediálása, 
választási kellékek költségei, a közreműködő választási szervek tagjainak díjazása és annak 
közterhei stb.) is a központi költségvetésből kell biztosítani, kivéve, ha a képviselő-testület 
feloszlása miatt kerül sor időközi választásra. 

II. A célok megvalósításához szükséges erőforrások 2020-ban 

        millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
Intézmények 1 265,3  1 265,3 95 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  1 958,0  1 958,0 0 
 
III. A célok elérésének módja  

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

Az NVI a 2019. évi előirányzattal azonos összegű személyi juttatással, 659,6 millió forinttal 
tervez, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 116,7 
millió forint. 

A dologi kiadások kiemelt előirányzata fedezetet kell biztosítson az NVI székhelyének bérleti 
díjára, az üzemeltetési, fenntartási kiadásokra, továbbá a szolgáltatási, működési és igazgatási 
kiadásokra. A dologi kiadások kiemelt előirányzata szintén nem nőtt az Iroda 
megalakulásától, a 2019. évi eredeti előirányzat 376,5 millió forint csaknem fele - 182,5 
millió forint - az Iroda székházának bérleti díjára kerül kifizetésre. Az épület üzemeltetése, 
őrzése, takarítása mellett folyamatosan jelentkeznek a nagyobb karbantartási, javítási 
feladatok, ezért szükséges a dologi kiadások megemelése, 439,0 millió forint tervezett 
összegben. 
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A beruházások kiemelt előirányzat javasolt összege 50,0 millió forint, ami a működéshez 
szükséges informatikai eszközök és nagyértékű berendezések beszerzését biztosítja. 

millió forintban, egy tizedessel 

I/24/1 Nemzeti Választási 
Iroda 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 

állományi létszám 
(fő) 

2019. évi törvényi előirányzat 1 212,7 1 212,7 95 
Változások jogcímenként      
Szociális hozzájárulási adó 
csökkentése -9,9  -9,9  
pénzügyi tranzakciós illeték 
megszűnése miatti csökkentés -29,1  -29,1  
üzemeltetési, fenntartási 
költségek, őrzés, takarítás, 
karbantartás, javítás 
megnövekedett költségeinek 
többlete 91,6  91,6  
2020. évi javasolt előirányzat 1 265,3 1 265,3 95 
 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

2. alcím: Fejezeti kezelésű előirányzatok  

1. jogcímcsoport: Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 

Az előirányzat biztosít fedezetet az időközi parlamenti, az időközi önkormányzati és az 
időközi nemzetiségi választások lebonyolítására. A választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény és végrehajtási, pénzügyi rendeletei, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény alapján az NVI biztosítja az önkormányzatok részére a 
jogszabályban előírt normatívákat. Az NVI 2020-ban több időközi országgyűlési választással, 
polgármester választással és összesen 200 időközi önkormányzati és nemzetiségi választással 
tervez. 

millió forintban, egy tizedessel 

I/24/2/1 Időközi és nemzetiségi 
választások lebonyolítása 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 458,0 458,0 
2020. évi javasolt előirányzat 458,0 458,0 
 

2. jogcímcsoport: A választási rendszerek működtetése 

Az előirányzat a központi névjegyzék vezetésére, a határainkon kívül élő magyar 
állampolgárok választási regisztrációs kérelmeinek feldolgozására, a regisztráltak 
tájékoztatása miatt a választási informatikai alkalmazások biztosítására és továbbfejlesztésére, 
valamint az ehhez kapcsolódó nyomdai és postai szolgáltatások kiadásaira biztosít fedezetet.  

A választások – beleértve az időközi választásokat is – lebonyolítására szolgáló hálózatot és 
rendszert a többi közigazgatási hálózattól és rendszertől elkülönítve, külön infrastruktúrán 
kell üzemeltetni. A Nemzeti Választási Bizottság választott tagjait megillető tiszteletdíj is 
ezen előirányzat terhére kerül biztosításra. 

390



millió forintban, egy tizedessel 

I/24/2/2 Választási rendszerek 
működtetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 1 500,0 1 500,0 
2020. évi javasolt előirányzat 1 500,0 1 500,0 
 
III.3. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási- és bevételi főösszeghez képest a 
javaslat nem tartalmaz nagyságrendi eltérést. 

 

Budapest, 2019. június 11. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az Országgyűléstől kapott 
felhatalmazás alapján 2014 februárjában kezdte meg működését. Az öttagú testület és a 
tevékenységét segítő Hivatal legfontosabb feladata a kommunista diktatúrával kapcsolatos 
állami emlékezet megőrzése, valamint a diktatúra hatalmi működésének feltárása. A Bizottság 
célja, hogy hozzájáruljon a kommunista diktatúra áldozatainak emléke előtti tisztelgéshez, a 
magyar társadalmat ért veszteségek mind teljesebb feltárásához, a korszak generációkon 
átívelő egyéni és kollektív traumáinak széles körű bemutatásához. A legfontosabb pártállami 
szervek működésének és vezető apparátusának hiánypótló alapkutatásokon nyugvó feltárása 
lehetővé teszi a kommunista diktatúra formalizált és rejtett hatalmi mechanizmusainak, 
hatalomgyakorlási technikáinak és működtetői körének megismerését. Ezeknek az 
alapfeladatoknak a megvalósítása érdekében a Bizottság 2020-ban is folytatja a pártállam 
működését, főbb szervezeteinek és vezető tisztségviselőinek feltérképezését célzó, hiánypótló 
alapkutatásait. Ennek keretében tovább bővíti egyrészt a kommunista állampárt 
funkcionáriusainak karrierútját bemutató Párt-Állam-Párt nevű internetes adatbázist 
(www.paap.hu), valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbe fojtását követő 
megtorlás áldozatait bemutató online adatbázist. Utóbbi, a perek56.hu címen elérhető 
adatbázis jelenleg a végrehajtott halálos ítélettel zárult pereket mutatja be, de várhatóan 2020-
ban kiegészül a halálra ítélt, de a kivégzést végül elkerülők, továbbá az úgynevezett 
„nagyidősök” – életfogytig tartó, vagy 15–20 év börtönnel sújtottak – sorsának és az ellenük 
lefolytatott eljárások végrehajtónak bemutatásával. A Bizottság folytatni kívánja a büntetés-
végrehajtási iratok feltérképezését, és folyamatosan nyilvánosságra hozza az eddig javarészt 
ismeretlen népbírák, népi ülnökök, a megtorlás folyamatában részt vállalt ügyészek és bírók 
nevét és karrierútját. 

2020-ban lesz az Államvédelmi Hatóság által létrehozott és működtetett kistarcsai, recski, 
majd tiszalöki, kazincbarcikai internáló- és kényszermunkatáborok, a hortobágyi és 
nagykunsági zárt táborokba történt elhurcolások 70. évfordulója. Az évforduló alkalmából, 
2020-ban a Bizottság az egész országra kiterjedő, nagyszabású megemlékezéssorozatot 
tervez, a 2018–2019-ben sikeresen megvalósított „Sorsfordítás. A paraszti társadalom 
felszámolása, 1945–1962” című megemlékezéssorozat mintájára. Ma már alig vannak olyan 
kortárs tanúk, akik személyesen átélték az internálótáborokban, a hortobágyi és nagykunsági 
táborokban uralkodó embertelen körülményeket, a kiszolgáltatottságot, megalázást és a 
folyamatos éhséget. Ezek a megpróbáltatások az internálások idején (1945–1953) több tízezer 
ember sorsára, a zárt táborba hurcolásnak (1950–1953) áldozatul esett mintegy 8.000 ember 
egész életére rányomták bélyegüket. Hasonló szenvedéseken ment keresztül az a 13.000 
budapesti személy is, akiket Magyarország keleti megyéibe telepítettek ki 1951-ben. A 
Bizottság célja, hogy az egész országra kiterjedő megemlékezéssorozattal tisztelegjen az 
internálást, kitelepítést, internálásszerű kitelepítést elszenvedettek emléke előtt, különös 
tekintettel arra, hogy ezekről a történetekről a rendszerváltásig nem volt szabad beszélni, így 
történelmünk egy elhallgatott fejezetéről van szó. A programsorozat része lesz többek között 
több tudományos konferencia, kiállítás, tanulmányi verseny, készülni fog továbbá egy 
korszerű tematikus honlap, valamint a fiatalok érdeklődését is felkelteni hivatott rövidfilm. 

A Bizottság ezen túlmenően is nagy hangsúlyt fektet a korszerű ismeretterjesztésre, a fiatal 
generációk figyelmének felkeltésére. Ennek érdekében további ismeretterjesztő, az oktatásban 
segédanyagként felhasználható rövidfilmek elkészítését tervezi az iskolai 
történelemoktatáshoz szorosan kapcsolódó témakörökben. 
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A Bizottság általánosabb, az államszocialista rendszer teljes időszakát felölelő programja a 
kommunista diktatúra vidéki társadalomtörténeti jelenségeinek átfogó vizsgálata, különös 
figyelemmel a diktatúrával szemben megnyilvánuló ellenállás egyéni és kollektív formáinak 
feltárására és dokumentálására. Ez a munka az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar 
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjával közösen létrehozott 
Vidéktörténeti Témacsoport keretein belül zajlik, az egész országra kiterjedően. 2020-ban a 
kutatások – az országos levéltári hálózat segítségével – különös figyelmet fordítanak a vidéki 
társadalmat sújtó vagyonvesztéssel, a tulajdontól való megfosztás folyamatával. 

 
2019-ben és 2020-ban megemlékezünk a rendszerváltás 30. évfordulójáról. A Bizottság tervei 
között szerepel, hogy közreműködik a rendszerváltásról szóló tudományos konferenciák, 
kapcsolódó rendezvének megvalósításában. 
A Bizottság 2020-ban is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy együttműködjön a lengyel, cseh 
és szlovák emlékezetpolitikai intézetekkel, valamint további nemzetközi szervezetekkel, 
például az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformjával. Ez utóbbival a Bizottság több 
nagyszabású nemzetközi tudományos projekt megvalósítását tervezi 2020-tól. Az egyik 
kiemelt projekt célja bemutatni a kommunista diktatúra idején folyó egyházüldözést. A másik 
projekt, amelynek munkacíme „Európai gulág”, a szovjet mintára létesült táborrendszereket 
mutatná be valamennyi érintett ország konkrét példáin keresztül, egyrészt utazó kiállítás, 
másrészt internetes adatbázis formájában. 
Kiemelten fontosak a Bizottság oroszországi levéltári kutatásai, amelyek célja az eddig 
feltáratlan iratok publikálása. Az elmúlt években az orosz iratőrző intézményekkel kiépített 
kétoldalú tudományos együttműködések jó alapot adnak a kutatómunkához, amely a 
Bizottság reményei szerint 2020-ban közös kiadványokban és kiállításban is megmutatkozhat. 
A Bizottság 2020-ban kiemelt figyelmet kíván fordítani a tudományos eredmények angol 
nyelven történő közzétételére. Ennek egyik fő irányát 2020-ban a lengyel Nemzeti Emlékezet 
Intézetével közösen megrendezett, II. János Pál pápáról szóló háromnapos nemzetközi 
konferencia előadásainak tervezett közzététele jelenti részint magyar, részint angol nyelven. 
Hasonlóképpen angol és magyar nyelvű tanulmánykötetek készülnek a kelet-közép-európai 
egyházüldözés bemutatására. 
 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban  

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának Hivatala 1.158,2  1.158,2 71 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

A Bizottság 2020-ban folytatja az alaptevékenységéhez kötődő, munkacsoportok keretében 
zajló tudományos kutatást, annak szisztematikus vizsgálatát, hogyan működtek a pártállami 
diktatúra formalizált és rejtett hatalmi mechanizmusai a mindennapi gyakorlatban. A 
Bizottság célja – a diktatúra emlékezetének megőrzése és a közgondolkodás formálása 
érdekében – a kutatási eredmények minél szélesebb körben történő megismertetése és 
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elérhetővé tétele. Ennek érdekében a Bizottság 2020-ban több hazai és nemzetközi 
konferenciát tervez, emellett folytatja a kutatók által készített tanulmányok és monográfiák 
kiadványok formájában való megjelentetését, illetve tematikus honlapokon történő 
közzétételét. A 2019-ben konferenciaterem és kiállítótér létrehozásával lezáruló 
épületrekonstrukció 2020-tól kezdődően nagyobb lehetőséget nyújt arra, hogy a Bizottság a 
tudományos ismeretterjesztés különböző formáit (népszerűsítő előadás-sorozatok, filmklub, 
kiállítások stb.) is megvalósíthassa. 

A Bizottság kiemelt feladatának tekinti a közép-kelet-európai társintézményekkel való 
intenzív együttműködés megvalósítását, a pártállami diktatúrák működésének hasonlóságaira 
és egyediségére vonatkozó közös kutatási projektek indítását. Ennek keretében rendszerezett 
forrásfeltárást végez egymás országainak történetére vonatkozóan a hazai, illetve az adott 
ország iratőrző intézményeiben. Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformjával 
tervezett projekteken túl a Bizottság 2020-ban is folytatja a társintézményekkel való 
együttműködést egymás történelmének jobb megismerését szolgálva. A közös kutatások 
segítségével teljesebb kép rajzolódhat ki a kommunista diktatúrák általános jellemzőiről.  

2020-ban továbbra is kiemelt programként folytatódik a magyar vonatkozású orosz levéltári 
források feltárása és kiadása, együttműködve a Moszkvai Magyar Levéltári Intézettel, továbbá 
orosz állami levéltárakkal. Ugyancsak folytatódik az MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközponttal közös, hosszú távra tervezett vidéktörténeti kutatás. A Bizottság 2020-ban 
országos megemlékezés-sorozatot tervez a „magyar gulág”, a magyarországi internálótáborok 
és zárt táborok bemutatása, az áldozatok emlékének megőrzése. 
 
A 2019. évi költségvetéshez képest 5 fő státuszbővítést tervez a Hivatal (kutatási-tudományos 
ismeretterjesztői és üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan), amelyekhez a szükséges fedezet 
a személyi juttatások előirányzatán belül rendelkezésre áll. 

millió forintban, egy tizedessel 

Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának Hivatala cím 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 1.158,2 

 
 1.158,2 

 
66 

Változások jogcímenként:     
     
Többlet (jogcímenként)     
     
     
státuszfejlesztés    5 
2020. évi javasolt előirányzat 1.158,2  1.158,2 71 
 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

Fejezeti kezelésű előirányzatot a Hivatal 2020. évre nem tervez. A fejezetnek kiemelt 
nagyberuházása, több évre tervezett fejlesztése nincs. 
 
III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

A Hivatalnak több év előirányzatait terhelő programja, beruházása és más fejlesztése nincs. 
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III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban 

A Hivatal munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a Bizottság kutatási tevékenységi 
körébe tartozó uniós pályázati lehetőségeket, mindazonáltal a Bizottság, illetve a Hivatal 
alapfeladata körébe tartozó történelem- és társadalomtudományi – alapvetően nemzeti 
vonatkozású – témaköröket érintően viszonylag kevés az uniós és a hazai pályázati lehetőség. 
Társintézményeinkkel együtt ugyanakkor arra törekszünk, hogy a kommunista diktatúra 
emlékezete részévé váljon a közös európai emlékezetpolitikai gondolkodásnak. 
 

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

 
A 2019–2021. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretében a 2020. évre tervezett 
költségvetési főösszeg 1.158,2 millió forint, amely megegyezik a 2020. évi költségvetési 
javaslatban előirányzott összeggel. 
 
 
III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében  

Nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását szolgáló előirányzat a Hivatal 
költségvetésében nem szerepel. 
 
 
 
Budapest, 2019. május 28. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása 

Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb 
feladatát:  

„Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az 
államszervezet demokratikus működése felett.”  

E két legfőbb érték mentén az Alaptörvény 9. cikk (3)-(4) bekezdése az alábbi feladatokat 
határozza meg a köztársasági elnök számára: 

9. cikk (3) bekezdés: A köztársasági elnök 

a) képviseli Magyarországot; 

b) részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésein; 

c) törvényt kezdeményezhet; 

d) országos népszavazást kezdeményezhet; 

e) kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választását, valamint az európai parlamenti választás és az országos népszavazás 
időpontját; 

f) különleges jogrendet érintő döntéseket hoz; 

g) összehívja az Országgyűlés alakuló ülését; 

h) feloszlathatja az Országgyűlést; 

i) az elfogadott Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását a megalkotására vonatkozó, az 
Alaptörvényben foglalt eljárási követelményekkel való összhangjának vizsgálatára 
megküldheti az Alkotmánybíróságnak, az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való 
összhangjának vizsgálatára megküldheti az Alkotmánybíróságnak, vagy megfontolásra 
visszaküldheti az Országgyűlésnek; 

j) javaslatot tesz a miniszterelnök, a Kúria elnöke, a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, az 
Országos Bírósági Hivatal elnöke, a legfőbb ügyész és az alapvető jogok biztosa 
személyére; 

k) kinevezi a hivatásos bírákat és a Költségvetési Tanács elnökét; 

l) megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét és a Magyar Művészeti 
Akadémia elnökét; 

m) kialakítja hivatala szervezetét. 

9. cikk (4) bekezdés: A köztársasági elnök 

a) az Országgyűlés felhatalmazása alapján elismeri a nemzetközi szerződés kötelező hatályát; 

b) megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket; 

c) kinevezi a minisztereket, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit, az önálló szabályozó 
szerv vezetőjét és az egyetemi tanárokat; 

d) megbízza az egyetemek rektorait; 

e) kinevezi és előlépteti a tábornokokat; 

f) törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoz, valamint 
engedélyezi külföldi állami kitüntetések viselését; 
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g) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát; 

h) dönt a feladat- és hatáskörébe tartozó területszervezési kérdésekben; 

i) dönt az állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos ügyekben; 

j) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény a hatáskörébe utal. 

A köztársasági elnököt feladatai ellátásában a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti, melynek 
szervezetét Magyarország Alaptörvényének rendelkezése szerint a köztársasági elnök alakítja 
ki.  

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban 

A Köztársasági Elnökség fejezet javasolt költségvetési előirányzatai az  
1. Köztársasági Elnöki Hivatal és a 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok címeken jelennek meg.  

A fejezet saját bevétellel nem rendelkezik, kiadásait teljes egészében költségvetési támogatás 
biztosítja.   

                                                                                      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények      

Köztársasági Elnöki Hivatal 1 478,8  1 478,8 88 

Fejezeti kezelésű előirányzatok      

Állami kitüntetések 
Köztársasági elnök közcélú 
felajánlásai, adományai 
Államfői Protokoll kiadásai 
Fejezeti tartalék 

467,0 
 

73,0 
449,5 
26,3 

 467,0 
 

73,0 
449,5 
26,3 

 

II. Köztársasági Elnökség 2  494,6  2 494,6 88 
 
III. A célok elérésének módja  

A Köztársasági Elnöki Hivatalban kialakított szervezeti struktúra és személyi állomány  
segítségével az I. pontban felsorolt feladatok megvalósíthatók. 

A célokhoz kapcsolódó feladatok ellátásához mind a Köztársasági Elnöki Hivatal, mind a 
Fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a 2020-ra tervezett költségvetési támogatás 
várhatóan elégséges lesz. 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal 

Az Alaptörvényben, valamint a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
2011. évi CX. törvényben foglaltaknak megfelelően a köztársasági elnököt feladatai ellátása 
során a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti.  

A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely a közfeladata 
teljesítése során, az alaptevékenysége keretében az Alaptörvény, a vonatkozó törvények és 
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően:  

– közreműködik a köztársasági elnök Alaptörvényben, valamint a jogszabályokban 
meghatározott hatáskörei gyakorlásában, ennek keretében a döntéshozatalhoz 
kapcsolódóan előterjesztéseket, javaslatokat, dokumentumokat készít és gondoskodik az 
egyes köztársasági elnöki döntések kihirdetésének elrendeléséről; 
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– kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, hatóságokkal; 

– ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, működési, igazgatási és 
humánpolitikai feladatait, a főigazgató gondoskodik a Köztársasági Elnöki Hivatal 
szabályszerű működéséről, a személyes és minősített adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságra hozataláról; gondoskodik a Sándor-palota és a köztársasági 
elnöki rezidencia fenntartásáról és üzemeltetéséről; 

– ellátja a köztársasági elnök közcélú felajánlásaival és adományaival kapcsolatos 
teendőket; 

– előkészíti a köztársasági elnök jogkörébe tartozó kitüntetések átadását, felelős annak 
lebonyolításáért;  

– közreműködik a hivatalos szerveket, médiát, állampolgárokat érintő kapcsolattartásban, 
tájékoztatásban, levelezésben; 

– ellátja a köztársasági elnök közszerepléseivel kapcsolatos protokolláris feladatokat;  

– közreműködik a köztársasági elnök belföldi és külföldi programjainak előkészítésében, 
lebonyolításában; 

– közreműködik a köztársasági elnök külügyi és diplomáciai tevékenységének 
előkészítésében, megszervezésében; 

– támogatja a köztársasági elnököt a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok 
ellátásában; 

– ellátja a köztársasági elnök által kijelölt feladatokat. 

    millió forintban, egy tizedessel 
 

01  Köztársasági Elnöki 
Hivatal  

 
Kiadás 

 
Bevétel 

 
Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 1 543,6  1 543,6 88 
Változások: 
- szociális hozzájárulási adó 
1,5 százalékpontos 
csökkentése 
- Sándor-palota külső 
homlokzati felújítás, belső 
történelmi termek 
állapotromlásának megállítása 
- pénzügyi tranzakciós illeték 
megszűnése miatti csökkentés 

 
   
 

-12,2 
 

       -50,0 
 
       
 

-2,8 

  
  
 

-12,2 
 

       -50,0 
 
        
 

-2,8 

 

Többletek: 
- a minimálbér és garantált 
bérminimum emelésének 
korrekciója: 

 
 
 

     0,2 
  

  
 
 

     0,2 
 

 
 
 
 
 

2020. évi javasolt előirányzat 1 478,8  1 478,8 
 

88 
 

 
A 2020. évi javasolt előirányzatban mutatkozó 64,8 millió forint kiadási és támogatási 
csökkenés, a szociális hozzájárulási adó (12,2 millió forint), a 2019. évi (50,0 millió forint) 
egyszeri dologi támogatás és a pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti (2,8 millió 
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forint) csökkentés valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésének korrekciója 
(0,2 millió forint) miatti növelés különbözete.  
 
             
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

2. Alcím: Célelőirányzatok 

1. Jogcímcsoport: az Állami kitüntetések 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 436,5  436,5 
Változások: 
- a szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkentése 
- bruttó átlagkereset növekedése miatti 
többlet 

 
-0,1 

 
 

         30,6 

  
-0,1 

 
 

          30,6 

2020. évi javasolt előirányzat 467,0  467,0 

 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről a 2011. 
évi CCII. törvény rendelkezik és az 1990. évi XII. törvény a Kossuth-díjról és a Széchenyi-
díjról. Az Állami kitüntetések fejezeti kezelésű előirányzat az állami kitüntetések 
adományozásával összefüggő kiadások finanszírozására szolgál. A 2020. évi javasolt 
előirányzat összege 467,0 millió forint, 30,5 millió forinttal magasabb az előző évi 
keretszámnál. A Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásával járó jutalom keret a 
prognosztizált nemzetgazdasági bruttó átlagkereset növekedéssel számolva 30,6 millió 
forinttal 394,6 millió forintra módosult, mely várhatóan 24 fő részére járó jutalom összegét 
fedezi.  

         2. Jogcímcsoport: Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 

                                                                                     millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 73,0  73,0 

2020. évi javasolt előirányzat 73,0  73,0 
 
A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 14/A.§-a 
alapján a köztársasági elnök közcélú felajánlásokra, adományozásokra jogosult. A központi 
költségvetésről szóló törvényben a fejezeten belül, külön soron tervezett előirányzat felett a 
köztársasági elnök jogosult rendelkezni.    

   3. Jogcímcsoport: Államfői Protokoll kiadásai 

                                                                                    millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 449,7  449,7 
Változások: 
- a szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkentése 

 
-0,2 

  
-0,2 

2020. évi javasolt előirányzat 449,5  449,5 
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Az Államfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzat az államfői diplomáciai feladatokhoz 
kapcsolódó hivatalos kül- és belföldi programok finanszírozására szolgál. 

 

        4. Alcím: Fejezeti tartalék 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 26,3  26,3 

2020. évi javasolt előirányzat 26,3  26,3 

 
 
 
III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indoklása 

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási és bevételi főösszegénél 15,5 
 millió forinttal magasabb. A többlet a minimálbér és garantált bérminimum emelésének 
korrekciója 0,2 millió forint és a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásával járó jutalom 
keret 30,6 millió forinttal történő emelése, valamint a szociális és hozzájárulási adó 
csökkenése és a tranzakciós illeték megszűnése miatti csökkenés -15,3 millió forint 
különbözetéből adódik.   
 

 
 
Budapest, 2019. május 27. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

Az Alaptörvény szerint az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. 

Az Alkotmánybíróság hatáskörének, szervezetének, működésének legfontosabb szabályait 
maga az Alaptörvény 24. cikke tartalmazza.  

Az Alaptörvény e szabályainak végrehajtására alkotta meg az Országgyűlés az 
Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvényt, mint sarkalatos törvényt. Az 
Alkotmánybíróság eljárására vonatkozó részletes szabályokat az Alkotmánybíróság ügyrendje 
állapítja meg. 

Az Alkotmánybíróság 

a) az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából megvizsgálja az elfogadott, de ki nem 
hirdetett törvényeket; 

b) bírói kezdeményezésre felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabálynak az 
Alaptörvénnyel való összhangját; 

c) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott 
jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját; 

d) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való 
összhangját; 

e) a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede vagy az alapvető jogok biztosa 
kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való 
összhangját; 

f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését; 

g) az Alaptörvényben, illetve sarkalatos törvényben meghatározott további feladat- és 
hatásköröket gyakorol. 

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 2019. évi döntése alapján az EJEB – bizonyos 
ügyekben – csak azután járhat el, ha a kérelmező kimeríti az összes ún. hatékony jogorvoslati 
lehetőséget saját hazájában. Mindez azt jelenti, hogy ha egy ügyben az alkotmányjogi panasz 
alkalmas eszköz a jogsérelem orvoslására, akkor az Alkotmánybíróság előzetes eljárása a 
feltétele annak, hogy egy indítványozó az EJEB-hez fordulhasson. 
 
Az Alkotmánybíróság, mint hatékony jogorvoslat azt fogja eredményezni, hogy az 
Alkotmánybíróság elé kerülő ügyek száma várhatóan nőni fog. Részben ezért, az erre való 
felkészülés jegyében kezdte meg egy jogegységi csoport a működését az 
Alkotmánybíróságon, mely azt hivatott szolgálni, hogy az Alkotmánybíróság határozatai 
egységesek legyenek, és esetleges dogmatikai eltérés esetén – belső, hivatali csatornán – 
jelezze az elnök felé az eltérést. Ebben az esetben az elnök az ügyet a Teljes Ülés elé terjeszti, 
melynek döntése megfelelő legitimációs bázist jelent vagy a dogmatika megerősítésére vagy a 
dogmatikától elérés megindokolására. E feladat következetes végrehajtása érdekében e 
csoport – és a korábban megkapott többletlétszám – elengedhetetlen. 
 
Az intézmény kiegyensúlyozottan működik, ügyterhelése évek óta stabil, ügyhátraléka 
elenyésző. Az Alkotmánybíróság célja ennek az állapotnak a fenntartása, illetve az átlagos 
ügyelintézési határidő további csökkentése.  

Az Alkotmánybíróság és tágabb értelemben Magyarország elismertségének, presztízsének 
növelését segíti az a nagyszabású nemzetközi konferencia, amelyez az Alkotmánybíróság 
megalakulásának 30. évfordulójának alkalmából szervezünk. 
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban 

Az Alkotmánybíróság kiadási előirányzata megegyezik a támogatási előirányzattal, tekintettel 
arra, hogy a bevételei jellemzően esetiek, nagyságrendjük a kiadási előirányzathoz képest 
elenyésző, a finanszírozásba tartósan és biztonságosan nem vonhatók be. 

A fejezet létszáma 141 fő. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmény 2073,4 0,0 2073,4 141 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

Az Alkotmánybíróság 2020. évi javasolt előirányzata 162,1 millió forinttal magasabb a 
2019. évi törvényi előirányzat összegénél. 

Az előirányzatok alakulásának levezetését az alábbi táblázat szemlélteti: 

millió forintban, egy tizedessel 

1. cím Alkotmánybíróság Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat 1911,3 0,0 1911,3 141 

Változások jogcímenként:     

Szerkezeti változások és 
szintrehozások: 

    

Szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkenése 

-18,7  -18,7  

Többlet (jogcímenként)     

Minimálbér és garantált 
bérminimum emelése 

1,2  1,2  

Államtitkári és helyettes államtitkári 
illetmény rendezése 

26,1  26,1  

Kötelező és esedékes főtanácsadói 
átsorolások 

5,9  5,9  

Munkaviszonyban foglalkoztatottak 
bérkorrekciója 

39,6  39,6  

Dologi növekmény áremelések és 
többlet karbantartási költség miatt 

108,0  108,0  

2020. évi javasolt előirányzat 2073,4 0,0 2073,4 141 
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A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási és támogatási főösszegtől 
31,5 millió forinttal tér el, melynek oka az államtitkári és helyettes államtitkári illetmények 
emelkedése (2018. évi CXXV. törvény), a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók bérének 
rendezése, valamint a szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése. 

 

Budapest, 2019. június 3. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (továbbiakban: Hivatal) fejezet hatáskörébe az 
alapvető jogok biztosa, két helyettese, valamint hivataluk tevékenysége tartozik, az alapvető 
jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) alapján. 

A Hivatalt az alapvető jogok biztosa irányítja, és a főtitkár vezeti. Az ombudsman az eljárása 
során független, feladata az alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása, orvoslásuk 
érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet. Az Alkotmánybíróságnál 
kezdeményezheti a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát. 
Áttekinti és elemzi az alapvető jogok magyarországi helyzetét és az alapvető jogokkal 
összefüggő, Magyarországon történt jogsértésekről statisztikai kimutatást készít. Véleményezi 
a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok tervezetét, a hosszú távú fejlesztési, 
területrendezési és a jövő nemzedékek életminőségét egyébként közvetlenül érintő terveket és 
koncepciókat, valamint javaslatot tehet az alapvető jogokat érintő jogszabályok módosítására, 
megalkotására, illetve a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére. 
Közreműködik a feladat- és hatáskörét érintő nemzetközi szerződések alapján készülő 
nemzeti jelentések előkészítésében, figyelemmel kíséri és értékeli e szerződések magyar 
joghatóság alá tartozó érvényesülését. Tevékenysége során együttműködik azon 
szervezetekkel, amelyek célja az alapvető jogok védelmének előmozdítása. Az alapvető jogok 
biztosa ellátja a 2011. évi CXLIII. törvénnyel kihirdetett, a kínzás és más kegyetlen, 
embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív 
jegyzőkönyve 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmus feladatait, az Ajbt., valamint 
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pkbt.) alapján 
pedig a közérdekű bejelentések kezelésével kapcsolatos, és a nemzetbiztonsági ellenőrzések 
felülvizsgálati eljárásának elrendelésével és lefolytatásával összefüggő tevékenységet.  

Az alapvető jogok biztosa, illetve a jövő nemzedékek érdekeinek, továbbá a Magyarországon 
élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesei figyelemmel kísérik a jövő nemzedékek 
érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban  

A fejezet 1. címe az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, mely a fenti feladatok ellátását 
biztosítja. Az átlagos statisztikai állományi létszám 159 fő. 

        millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
1. cím Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala 

1607,4  1607,4 159 

     
Fejezet összesen: 1607,4  1607,4 159 

 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az Ajbt-ben foglaltak szerint nem folytathat 
bevételszerző tevékenységet, bevételei kizárólag esetiek, jellegük miatt nem képezhetik a 
költségvetési feladatok tartós és kiszámítható finanszírozását, ezért 2020-ra saját bevételt nem 
tervezett. 
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Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése:  

      millió forintban, egy tizedessel 
1 cím Alapvető Jogok Biztosának 

Hivatala 
Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 1319,3  1319,3 159 
Változások jogcímenként:     
Csökkentések: 
- a szociális hozzájárulási adó 
csökkenése és  a pénzügyi 
tranzakciós illeték megszüntetése 
miatt 

-12,9 
-12,9 

 

 -12,9 
-12,9 

 

 

Többletek: 
- minimálbér és garantált 
bérminimum, valamint kompenzáció 
emelésének többlete 

301,0 
1,3 

 

 301,0 
1,3 

 

 

- jubileumi jutalom és járulékának 
többlete 

5,5  5,5  

- nemzetközi kötelezettségek (V4 
ombudsmani találkozó; OPCAT 
2020 elnökség) 

16,5  16,5  

- a Hivatal átmeneti, majd végleges 
elhelyezésével kapcsolatos többletek 
(a költöztetéssel, a végleges 
informatikai, távközlési, biztonsági 
rendszerek kiépítésével kapcsolatos 
személyi, járulék, dologi, felújítási, 
beruházási kiadások) 

277,7  277,7  

2020. évi javasolt előirányzat 1607,4  1607,4 159 
 

A gazdálkodási évben végzett szakmai tevékenységéről az alapvető jogok biztosa az Ajbt. 
40. §-a alapján az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. 
 
III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint 
költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2021. évekre tervezett összegéről 
szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozat szerint a fejezet költségvetési kiadása 1.319,3 millió 
forint. Ennél a 2020-ra benyújtott javaslat 288,1 millió forinttal magasabb összeget, 
1.607,4 millió forintot tesz ki. Ennek döntő oka a Hivatal székhelyének változása. A jelzett 
többlet az emiatt szükségszerűen felmerülő kiadásokra jelent fedezetet. 

 
Budapest, 2019. május 27. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése  

 

Az Állami Számvevőszék az országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerveként az 
Alaptörvény és a 2011. július 1-től hatályos Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény (ÁSZ tv.) által meghatározott keretek között végzi feladatát. Ellenőrzési 
tevékenységét alapvetően a törvény által részére előírt, meghatározott gyakorisággal 
elvégzendő feladatok végrehajtásából eredő kötelezettségek határozzák meg. Az Állami 
Számvevőszékről szóló törvény adott felhatalmazást többek között az állami és az 
önkormányzati gazdasági társaságok tevékenységének, az államháztartásból támogatásban 
részesülő szervezetek ellenőrzésére. Az ÁSZ tv. és a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapozta meg a Költségvetési Tanács költségvetésről szóló 
véleményéhez illeszkedő számvevőszéki munka jogszabályi kereteit. 

Az ÁSZ stratégiájában küldetésként fogalmazta meg, hogy szilárd szakmai alapon álló, 
értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, 
valamint ellenőrzési tapasztalatain alapuló megállapításaival, javaslataival, tanácsaival segítse 
az Országgyűlést, amellyel elősegíti a jól irányított állam működését. Az ÁSZ fontos 
küldetése, hogy ellenőrzési tapasztalatai alapján, törvényben meghatározott tanácsadó 
tevékenysége keretében támogassa a potenciális ellenőrzötteket. 

A felelős, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás ellenőrzéséhez az ÁSZ 2020. 
évben szabályszerűségi, helyénvalósági és teljesítmény-ellenőrzési módszerek alkalmazásával 
végzi ellenőrzéseit. A közpénzfelhasználás átláthatóságának biztosítása érdekében kiemelt 
szerepe van a központi költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadás ellenőrzésének, 
amellyel összhangban a 2020. első félévében a 2019-es központi költségvetés végrehajtásának 
ellenőrzése szerepel. Az ÁSZ továbbra is ellenőrzési tevékenysége súlypontjába helyezi az 
ellenőrök ellenőrzését, amelyekkel célja az államháztartás második védelmi vonalának 
erősítése, miközben az ÁSZ munkájának eredményei hatványozottan jelentkezhetnek az 
ellenőrök tevékenységén keresztül. Az ÁSZ ellenőrzéseinek továbbra is részét képezik azon 
szervezetek ellenőrzései, melyek az államháztartás bevételeinek és kiadásainak teljesítésében 
meghatározó feladatokat látnak el. Az ÁSZ az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési 
támogatások és az ingyenes vagyonjuttatások ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a 
közpénzeket a civil szervezetek is átlátható módon használják fel. Az állami feladatok 
ellátásának alapvető feltétele az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás, amely továbbra is 
az ellenőrzések fókuszában szerepel. Az ÁSZ stratégiájában célul tűzte ki a korábbi 
ellenőrzések által feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok felszámolását is, ezért 
ennek érdekében rendszeres utóellenőrzéseket is végez. 

Kiemelt fontosságú területet képeznek 2020-ban az ellenőrzési programok végrehajtására 
irányuló technikai-módszertani fejlesztések, továbbá az ellenőrzések nyomon követésének 
kihívásai. 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban 

Az Állami Számvevőszék a humánerőforrás gazdálkodásának a 2019. évben megkezdett új 
alapokra helyezését folytatva a kor követelményeihez, a digitalizációs fejlesztések 
eredményeihez alkalmazkodó munkavállalókkal látja el feladatát. A magas színvonalon 
végzett munka bázisa a kiemelkedően képzett és fejlődni képes munkaerő.  

A források eredményes, hatékony és szükségszerű felhasználása figyelembevételével a 
szakmai munka még magasabb szintre emelése érdekében az Állami Számvevőszék a 
digitalizácó és az adatvédelem kihívásainak megfelelve kiemelt figyelmet fordít az 
informatikai fejlesztésekre.  
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Az új kihívásoknak való megfelelést az Állami Számvevőszék külső és belső képzések 
valamint nemzetközi tapasztalatszerzés lehetőségével biztosítja.  

 

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
Intézmények 11 331,6 20,0 11 311,6 492 
Fejezeti kezelésű előirányzatok      
Központi kezelésű előirányzatok     
*az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés i) pontja szerint elnöki hatáskörben 
megállapított létszám  

 
Az Állami Számvevőszék fejezeti kezelésű előirányzatokkal és központi kezelésű 
előirányzatokkal nem rendelkezik. 

A működési és felhalmozási bevétel a korábbi évekhez hasonlóan a továbbszámlázott 
szolgáltatásokból, a szerződésekhez kapcsolódó bevételekből valamint az elhasználódott 
tárgyi eszközök értékesítéséből tevődik össze. 

 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

A potenciálisan ellenőrizhető szervezetek nagy száma miatt, a lefedetlen területek 
felszámolása érdekében ugyanakkor az ÁSZ a hatékonyabb erőforrás felhasználása mellett 
ellenőrzési módszertanait is fejleszti. Ennek egyik tényezője olyan módszertani eljárások 
kidolgozása, amely hozzájárul az ellenőrzési kapacitások hatékony felhasználásához. 
Ellenőrzéseiben a kockázat alapú megközelítést és a kockázat alapú értékelést helyezi 
előtérbe.  

2020-ban az ÁSZ digitalizációs törekvéseinek megalapozására és folytatására változatlanul 
nagy hangsúlyt helyez. Ennek vonatkozásában az ellenőrzési módszertanok fejlesztése, mint 
az adatok beszerzése, rendszerezése, az ezeket használó folyamatok standardizálása és 
lehetőség szerinti automatizálása hosszú és stratégiai feladat, mely pénzügyi és humán 
erőforrás invesztációt is igényel. 

 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

 
A fejezethez az Állami Számvevőszék tartozik. 
 
 Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása. 
 
A 2019. évtől az ÁSZ létszám alapú bérgazdálkodását a bértömeggel való gazdálkodás váltja 
fel, amelynek keretében az intelligens automatizáció, és a bevezetett digitalizált folyamatok 
lehetőséget teremtenek a komplexebb kompetenciákat igénylő létszám meghatározására. Az 
átállás  2019. évben lezárul, így 2020. évre vonatkozóan a létszám a kialakított stratégiai 
elvek alapján került tervezésre. Ennek eredményeként az ÁSZ  2020. évben a 2019. évi 600 fő 
helyett 492 fővel látja el a feladatát. 
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millió forintban, egy tizedessel 

V. Állami Számvevőszék Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 11 091,5 20,0 11 071,5 600 
Változások jogcímenként:     
az Állami Számvevőszékről 
szóló 2011. évi LXVI. törvény 
21. § (1) bekezdésében 
meghatározott számvevői 
illetményalap változása miatti 
személyi juttatás és az azokhoz 
kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 
növekményének kifizetéséhez 
kapcsolódó kiadások 2019. évi 
tény és 2020. évi várható 
emelkedés hatása 

+170,6  +170,6  

 a feladat ellátáshoz kapcsolódó 
dologi kiadások emelkedésének 
hatása  

+98,2  +98,2  

felhalmozási kiadások 
csökkenése 

-28,7  -28,7  

2020. évi javasolt előirányzat 11 331,6 20,0 11 311,6 492 
*az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés i) pontja szerint elnöki hatáskörben 
megállapított létszám  

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

Az Állami Számvevőszék fejezeti kezelésű előirányzattal nem rendelkezik. 
 

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

Az Állami Számvevőszék folytatja a digitalizációs célok megvalósítása és az adatvédelem 
fejlesztése érdekében a több éve folyó informatikai beruházásait. 
 
III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

Az Állami Számvevőszék 2020. évi bevételei között nem tervezett uniós forrást. 
 
III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

Az Állami Számvevőszék 2020. évi költségvetésének javaslata a középtávú tervezéshez 
képest kiadási és bevételi oldalon egyaránt 0,12 milliárd forint csökkenést mutat.  

Az ÁSZ tv. 2019. évi változása és a technológiai és módszertani megújulás eredményeképpen 
a megváltozott humánerőforrás gazdálkodásban bekövetkező változások együttes hatására a 
személyi juttatások terén csökkenést okozott.  

Az Állami Számvevőszék a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
esetében az előirányzatot a 2020. évi költségvetési javaslat készítésekor a jelenleg érvényes 

421



19,5% mértékkel tervezte. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának 
bérmegállapodásában vállalt szociális hozzájárulási adó további százalékponttal történő 
csökkenése az ÁSZ 2020. évi költségvetésében megtakarítást jelent. 

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

Az Állami Számvevőszék a költségvetésében szakpolitikai célú nemzetpolitikai, vagy határon 
túli feladat ellátásához kapcsolódó kiadásokat nem szerepeltet. 
 
 
Budapest, 2019. június 6. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése  

Magyarország Alaptörvényének 25. cikk (1) bekezdése értelmében a bíróságok alapfeladata 
az igazságszolgáltatás. A legfőbb bírósági szerv a Kúria. A (2) bekezdés szerint a bíróság dönt 
büntetőügyben, magánjogi jogvitában, törvényben meghatározott egyéb ügyben; a 
közigazgatási határozatok törvényességéről; az önkormányzati rendelet más jogszabályba 
ütközéséről és megsemmisítéséről; valamint a helyi önkormányzat törvényen alapuló 
jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról.  

A Kúria a (2) bekezdésben meghatározottak mellett biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának 
egységét, a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz. 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló (a továbbiakban: Bszi.) 2011. évi CLXI. 
törvény 65. §-a alapján az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a bírói 
függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a bíróságok igazgatásának központi 
feladatait, valamint a költségvetési törvény bíróságok fejezete tekintetében a fejezet irányító 
hatásköreit, és felügyeletet gyakorol az ítélőtáblák és törvényszékek elnökeinek igazgatási 
tevékenysége felett.  

Az OBH elnöke gazdálkodási jogköréből adódóan összeállítja a bíróságok költségvetésére 
vonatkozó javaslatát, amelyet a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 
részeként változtatás nélkül terjeszt az Országgyűlés elé.  

A felsorolt alkotmányos feladatok megfelelő ellátása, a bíróságok időszerű, ugyanakkor 
szakszerű működése a jogállamiság szempontjából alapvető fontosságú.  

Az OBH elnökének a fejezet egészére nézve a stratégiai céljai: 

− a bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék – a független bírók magas 
színvonalon és időszerűen ítélkezzenek, 

− az emberi erőforrások optimális elosztása, hasznosítása, 
− tárgyi feltételek biztosítása, azok optimális elosztása és hasznosítása, 
− a bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága, utóbbi 

kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége, 
− a bíróságokhoz való hozzáférés egyszerűsítése, 
− a képzési rendszer fejlesztése, együttműködés a többi hivatásrenddel. 

A stratégiai célok megvalósítása érdekében a fejezet 2020. évi benyújtott költségvetése 
tartalmazza a bíróságok működési színvonalának javítására, az eddig elért hatékonyság 
növelésére irányuló célkitűzéseket megvalósító humán erőforrás anyagi fedezetét, az 
ítélkezési munka hatékonyságának megerősítéséhez és fokozásához, egyebek mellett – a 
kiemelt jelentőségű ügyekre és perekre vonatkozó speciális eljárási szabályokra, továbbá a 
sarkalatos törvények és a szinte valamennyi jogágat érintő jogszabály változásokból eredő 
többletfeladatok ellátására is figyelemmel – az eljárási határidők megtartásához szükséges 
tárgyi feltételeket.  
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban  

                              millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 

állományi létszám 
(fő) 

Intézmények 142 344,2  2 258,1 140 086,1 11 186 
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok  12 513,2 - 12 513,2 - 

 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

1. cím Rendes Bíróságok 

Az I. Rendes Bíróságok címhez 26 önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tartozik, 5 
ítélőtábla, 20 Törvényszék, valamint az OBH. 

A címen belüli intézmények átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. évre vonatkozóan: 

Intézmény megnevezése 
Átlagos statisztikai 

állományi létszám (fő) 

1. Fővárosi Ítélőtábla                          208 

2. Debreceni Ítélőtábla                            73 

3. Győri Ítélőtábla                            64 

4. Pécsi Ítélőtábla                            48 

5. Szegedi Ítélőtábla                            69 

6. Fővárosi Törvényszék                       2 945 

7. Balassagyarmati Törvényszék                          221 

8. Budapest Környéki Törvényszék                          978 

9. Debreceni Törvényszék                          526 

10. Egri Törvényszék                          274 

11. Győri Törvényszék                          364 

12. Gyulai Törvényszék                          315 

13. Kaposvári Törvényszék                          343 

14. Kecskeméti Törvényszék                          515 

15. Miskolci Törvényszék                          662 

16. Nyíregyházi Törvényszék                          465 

17. Pécsi Törvényszék                          387 

18. Szegedi Törvényszék                          464 

19. Székesfehérvári Törvényszék                          331 

20. Szekszárdi Törvényszék                          223 

21. Szolnoki Törvényszék                          325 

22. Szombathelyi Törvényszék                          214 

23. Tatabányai Törvényszék                          273 
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Intézmény megnevezése 
Átlagos statisztikai 

állományi létszám (fő) 

24. Veszprémi Törvényszék                          315 

25. Zalaegerszegi Törvényszék                          258 

26. Országos Bírósági Hivatal                          326 

ÖSSZESEN                     11 186 

2020. évre vonatkozó létszám többletigény                             -   

MINDÖSSZESEN                     11 186 
 

Az 1. cím Rendes Bíróságok költségvetését tartalmazó táblázatban a többletigények mellett a 
Pénzügyminisztérium által meghatározott bázis növelő és csökkentő tételek is kimutatásra 
kerülnek a komplex költségvetési kerettervszámok meghatározása érdekében. 
 

        millió forintban egy tizedessel 

Rendes Bíróságok 1. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat  
                

116 420,3    
                    

2 066,1    
                

114 354,2    
                     

11 186    
Változások jogcímenként:         
 Szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkenése  

-   1 197,7      -   1 197,7      

A pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-      112,8      -      112,8      

Cégbíróság hardver infrastruktúra 
cseréje (elavultság miatti csere) 

-      325,0         -      325,0      

Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat 
(2128/2017. (XII. 29.) Korm. hat)  

-        10,0      -        10,0      

Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. 
törvény végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok (1752/2017. (X. 27.) 

-   1 686,9      -   1 686,9      

Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. 
törvény végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok (1752/2017. (X. 27.) 

           
904,4    

  
                       

904,4    
  

2019. évi minimálbér és garantált 
bérminimum emelés, valamint a 2018. 
évi emelés beépítésének korrekciója 

                         
62,1    

  
                         

62,1    
  

Többlet:         
Bírói illetményrendszer átalakításának 
többlete 

                  
23 740,5    

  
                  

23 740,5    
  

2020. évi javasolt előirányzat 
                

137 794,9 
                    

2 066,1    
                

135 728,8 
                     

11 186 
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A táblázat részleteiben tartalmazza a Bíróságok 2018. évi L. törvényben rögzített költségvetés 
eredeti összegét, a korrekciókat, valamint az 1. cím 2020. évre vonatkozó – feladatellátáshoz 
kapcsolódó, alábbiak szerinti – többletigényét. 

A bírói illetményrendszerének a munkaerő-piaci helyzetnek megfelelő átalakítása, 
kiemelkedő jelentőséggel bír a bírósági szervezetrendszer stratégiai emberi erőforrás-
gazdálkodásában. 

Ahogy a közszolgálat, úgy az igazságszolgáltatás is a munkaerő-piaci verseny egyik 
szereplőjeként versenyez a magánszektorral és jelentős mértékben az állami szektor egyéb 
szereplőivel a legkiválóbb, legalkalmasabb munkatársak megszerzéséért, alkalmazásáért. Az 
élethosszig tartó hivatásválasztás, a legkiválóbb munkatársak megszerzése, alkalmazása és 
hosszú távon való megtartása az igazságszolgáltatási rendszer vonzerejének növelése nélkül 
nem lehetséges, amelyhez a munkaerő-piaci versenyképesség fokozása elengedhetetlen.  
A minőségi munkaerő utánpótlásának és megtartásának kiemelt tényezője az anyagi 
megbecsülés.  

 

2. cím Kúria 

A 2. cím Kúria költségvetését tartalmazó táblázatban az 1. címhez hasonlóan a többletigények 
mellett a Pénzügyminisztérium által meghatározott bázis növelő és csökkentő tételek is 
kimutatásra kerülnek. 
 

        millió forintban egy tizedessel 

Kúria 2. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi 
előirányzat 

                                
3 770,5    

                                   
192,0    

                                
3 578,5    326 

Változások jogcímenként:         
 Szociális hozzájárulási adó 
1,5 százalékpontos 
csökkenése  

-           43,8      -          43,8      

A pénzügyi tranzakciós 
illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-             2,6      -            2,6      

2019. évben a Kúria 
szervezésében egy 
nemzetközi jogi konferencia 
megrendezése 

-           30,0      -      30,0      

A Kúria informatikai 
eszközparkjának 
korszerűsítése 

-        21,0      -        21,0      

Többlet:         
a Kúria épületében teljes 
körű lefedettséget biztosító 
tűzjelző rendszer 
kiépítésének IV. üteme 

                                     
42,0    

  
 

42,0    
  

Bírói illetményrendszer 
átalakításának többlete 

                                   
834,2    

  
                                   

834,2    
  

2020. évi javasolt                                                                                                    326 
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Kúria 2. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
előirányzat 4 549,3    192,0    4 357,3    
 
Az V. kerületi Tűzvédelmi Hatóság előírta az épület teljes körű lefedettséget biztosító tűzjelző 
rendszerének kiépítését. 2016-ban, a Jablonszky Program keretében az Országos Bírósági 
Hivatal Elnöke a Kúria számára a tervezési munkákra biztosította a pénzügyi forrást. 2017-
2019 között két ütemben valósult meg a tűzjelző központ, tetőtéri védelem, valamint a pince, 
alagsor és a magasföldszinti helységek védelmének kiépítése. 2019. évben a harmadik ütem 
(második emelet) munkálatainak kivitelezése folytatódik, melyet 2020-ban az első emelet 
védelmi rendszerének kiépítése követne.  

A bírói illetményrendszer átalakításával járó többletköltség - indoklása megegyezik az 1. cím 
Rendes Bíróságok többlet előirányzatok részletezésében írtakkal. 

 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

3. cím Fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 
Az Igazságszolgáltatás beruházásainak (3. cím 1.2. jogcímcsoport) előirányzata 10 951,3 
millió forint, amelynek tervezett felhasználását a III.3. pont részletezi. 

Az Igazságszolgáltatás működtetése (3. cím 3. alcím) előirányzatán 1 561,9 millió forint áll 
rendelkezésre. Az előirányzat nyújt fedezetet a bírósági intézményeknél év közben megjelenő, 
előre nem tervezhető, olyan kiadásokra, mint például az ügyszámnövekedésből bekövetkező 
igazságszolgáltatásban közreműködők költségeinek emelkedése, az országos hatáskörű és 
használatú nyilvántartási rendszerek fenntartása és fejlesztése.  

 
       millió forintban egy tizedessel 

Fejezeti kezelésű 
előirányzatok 3. cím 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 
ebből:  

                                
7 144,9     

                                        
-       

                                
7 144,9     

                                        
-       

Igazságszolgáltatás 
beruházásai 

                                
5 583,0     

                                    
-       

                                
5 583,0     

  

Igazságszolgáltatás 
működtetése 

                                
1 561,9     

                                        
-       

                                
1 561,9     

  

Többlet:         
Érdi Járásbíróság és Járási 
Ügyészség épületének 
létesítése 

                                   
950,0     

                                        
-       

                                   
950,0     

  

Szegedi Törvényszék és 
Szegedi Járásbíróság teljes 
rekonstrukciója és bővítése 

                                
4 418,3     

                                        
-       

                                
4 418,3     

  

2020. évi javasolt 
előirányzat 

                              
12 513,2     

                           
-       

                              
12 513,2     

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

Igazságszolgáltatás beruházásai  

a. Korábbi években megkezdett, folyamatban lévő beruházások: 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi 
kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvény rendelkezik az Érdi 
Járásbíróság felállításáról, melynek határideje 2019. január 1. napja volt. 
A 2018-ban elkezdett beruházás tervezett összköltsége 4 508 millió forint. A kivitelezési 
munkálatok 2020. évre becsült költsége 3 500 millió forint, amelyből 2 550 millió forint 
rendelkezésre áll, - megegyezően az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványok 
felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX.7.) Korm. határozat alapján 2017-ben visszahagyott, de 
az építési engedélyezési eljárás 2018. évre elhúzódása miatt felhasználásra nem került 
összeggel. 
A kivitelezés 2020. évre áthúzódó építőmesteri munkálatai, és a 2020-ban kezdődő 
belsőépítészeti- és biztonságtechnikai munkálatok megvalósításához, valamint a beruházás 
teljes körű befejezéséhez további 950 millió forint többlet fedezet szükséges.  

A Gödöllői Járásbíróság teljes rekonstrukciójának becsült összege 1 500 millió forint, 
amelynek 2020. évi költsége 500 millió forint. 

A bírósági épületállományt összességében érintő ütemezett állagmegőrzési, és az év közben 
felmerülő, előre nem tervezhető felújítási munkák 2020. évi költsége 500 millió forint. 
 
b. Előkészítés alatt álló 2019. évben megkezdett/megkezdődő, több évre áthúzódó 

beruházások: 

A balatonszemesi üdülő ingatlanok kerültek kijelölésre országos esetenkénti szociális 
feladatokat is ellátó, regionális képzési központként. A kivitelezés tervezett kezdete 2019. év 
közepe, a kivitelezés költsége 2020. évben várhatóan 2 033 millió forint. 
 
c. 2020. évben kezdeni tervezett, halaszthatatlan több évre áthúzódó beruházások: 

Szegedi Törvényszék teljes rekonstrukciója és bővítési munkálatainak becsült költsége az 
elkészült tervezési dokumentációk alapján 16 646 millió forint, amelyből 2020. évre jutó 
összeg 4 418,3 millió forint. 
 
III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

Az európai uniós források felhasználásával a fejezet alapvető célja a bírósági épület- és 
informatikai eszközállomány fejlesztése, az ügyfélkapcsolatok fejlesztése, elektronizálása, a 
belső folyamatok optimalizálása, továbbá a bírák és igazságügyi alkalmazottak 
továbbképzésének a biztosítása, melyeknek lehetőségét a Bíróságok fejezet folyamatosan 
keresi. 

 
III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

 
A 2020. évi költségvetési törvényjavaslat kiadási főösszeg 28 314,2 millió forinttal tér el a 
Kormány 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozata szerinti középtávú tervezés keretében 
meghatározott tervszámoktól, míg a bevételi főösszeg megegyezik. 

A 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozatban meghatározott tervszámok a 2019. évi bázishoz 
képest, mindössze  

430



– a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtásához kapcsolódó 
feladatokhoz kapcsolódó 1752/2017.(X.27) Kormányhatározat alapján történő 782,5 
millió forint előirányzat csökkentést és 

– a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat (2128/2017. (XII. 29.) Korm. hat) alapján 
biztosított 10 millió forint csökkentést tartalmazza. 

 
További csökkentő tételként szerepel a 2020. évi költségvetési javaslatban a középtávú 
tervhez képest 

–  a szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése, ami fejezeti szinten 1 
241,5 millió forint, 

– a pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés 115,4 millió forint, 
– cégbíróság hardver infrastruktúra cseréjére egyszeri támogatásként biztosított 325 millió 

forint, 
– a Kúria informatikai eszközparkjának korszerűsítésére egyszeri támogatásként 

biztosított 21 millió forint, 
– 2019. évben a Kúria szervezésében egy nemzetközi jogi konferencia megrendezésére 

egyszeri támogatásként biztosított 30 millió forint. 
 
Többletként szerepel a 2020. évi költségvetési javaslatban a középtávú terhez képest 

– a bírói illetményrendszer átalakításának többlete, ami fejezeti szinten 24 574,7 millió 
forint, 

– 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2018. évi emelés 
beépítésének korrekciója, ami fejezeti szinten 62,1 millió forint,  

– a Kúria épületében teljes körű lefedettséget biztosító tűzjelző rendszer kiépítésének IV. 
ütemére egyszeri támogatásként biztosított 42 millió forint, 

– az új Érdi Járásbíróság és Járási Ügyészség épületének létesítésére 950 millió forint 
– Szegedi Törvényszék és Szegedi Járásbíróság teljes rekonstrukciójának és bővítésének 4 

418,3 millió forint többletköltsége. 
 
 

Budapest, 2019. június 11. 
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I. A célok és az elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

A költségvetési előirányzatok összeállításánál az ügyészség számára – a feladatellátás 
minőségének fenntartása mellett – a 2020. évben is változatlan cél a költséghatékony 
intézményi működés feltételeinek biztosítása, a meglévő kapacitások maximális kihasználása.  
 
1. Az ügyészség tevékenységének számottevő részét a büntetőjogi feladatok alkotják. 2018-
ban az ügyészségre 1.003.932 ügy érkezett, ebből a büntetőjogi szakágban iktatott és 
elintézésre váró ügyek száma 744.603 volt. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 
(Be.) és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek közel egyéves alkalmazási tapasztalatai 
nyomán a 2020. év kiemelt feladata lesz az új jogszabályok anomáliáinak feltárása és 
kiküszöbölése jogértelmezéssel vagy jogalkotás kezdeményezésével. Az új törvényi 
rendelkezések érvényesítése az ügyészségi és bírósági joggyakorlat folyamatos ellenőrzését, 
nyomon követését teszi szükségessé, amely célvizsgálatok, szakági ellenőrzések, illetve 
instruálások rendszeres lefolytatásával, állásfoglalások kidolgozásával jár.  
 
E feladathoz kapcsolódik az elektronikus ügyintézéssel összefüggő anomáliák kezelése, a 
különféle adatlapok elektronikus kitöltésének és az adatszolgáltatásnak a kötelezettsége, ami 
igen jelentős idő- és munkaráfordítással jár. A feladatok egy része nem igényel jogi 
végzettséget, de azt a nehéz jogi megítélésű ügyekben ügyészek, alügyészek, ügyészségi 
fogalmazók végzik. Ha ez a tendencia tartósnak bizonyul, szükség lehet a munkavégzés 
személyi és tárgyi feltételeinek komplex áttekintésére. 
  
Az elektronikus ügyintézésre történő fokozatos áttérés és a büntető ügyekben eljáró hatóságok 
elektronikus kapcsolattartása a szemléletváltáson túl számottevő informatikai fejlesztést 
(hardver, szoftver) igényel. Ezzel összefüggésben szükséges a belső szabályozók folyamatos 
kialakítása és a személyi állomány rendszeres képzése is. Az elektronikus ügyiratok külső 
helyszínen, így bírósági épületekben történő használata, elérése további, biztonságos mobil 
adatátvitelt is lehetővé tevő eszközök beszerzését teszi szükségessé. Mindez csak tekintélyes 
anyagi ráfordítással valósítható meg. 
 
Változatlanul fontos feladat a bűncselekmények elkövetése miatti időszerű és hatékony 
fellépés. Ennek megvalósítása érdekében az ügyészeknek minél szélesebb körben kell élniük 
az online ügyintézés és a különböző nyilvántartásokhoz való hozzáférés adta lehetőségekkel.  
 
Továbbra is jelentős személyi erőforrásokat igénylő feladat a jogszabálytervezetek 
észrevételezése. Részt vesz az ügyészség a bűnjel- és a bűnügyi vagyonkezelés átalakításával 
kapcsolatos jogalkotásban is, amelynek egyik folyománya lesz a központi bűnjel- és 
vagyonkezelő szerv létrehozása. Ez utóbbi létrehozása, az egységes bűnjelkezelő rendszerhez 
történő ügyészségi csatlakozás már rövid távon is szervezeti és számítástechnikai fejlesztési 
terheket ró az ügyészségre. 
 
Az ügyészségi nyomozás területén – a Be. szabályainak megfelelő szakmai-szervezeti 
átalakítás folyományaként – meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a nyomozó 
ügyészségek megfeleljenek az előkészítő eljárások kihívásainak. Ennek keretében elsősorban 
a leplezett eszközök hatékony alkalmazása érdekében szükséges technikai és szabályozási 
hátteret kell biztosítani. Emellett nem lehet mellőzni a modern forenzikus eszközök – így 
különösen a számítástechnikai rendszerek – beszerzését és folyamatos fejlesztését sem. A 
technikai háttérrendszerek megismerése és szakszerű használata jelentős képzési terhet is ró a 
nyomozó ügyészségekre. Hangsúlyos feladat az ügyészségről szóló törvényben meghatározott 
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titkos információgyűjtés feltételrendszerének áttekintése, és ezzel kapcsolatban a speciális 
működési kiadások lehetséges előirányzatának tartalmi vizsgálata. 
 
A migrációs helyzettel összefüggésben a vádképviselet területén teljesítendő többletfeladatok 
személyi és tárgyi feltételeit továbbra is biztosítani kell. 
 
A nemzetközi jogsegélyügyek intézése körében változatlanul jelentős a nagy terjedelmű 
idegen nyelven érkezett, esetenként rövid határidővel teljesítendő megkeresések lefordításával 
kapcsolatos munkateher. Ez különösen a büntetőeljárások átvétele körében jelentkezik.  
 
Az Európai Unión kívüli jogalkalmazói gyakorlatban továbbra is gyakori, hogy a többoldalú 
jogsegélyegyezményekben részes államok abban az esetben is a saját hivatalos nyelvükre 
történt fordítás csatolását kérik, ha egyébként az egyezményhez fűzött nyilatkozatukban más 
olyan nyelveket (angol, francia) is megjelöltek, amelyeknek kisebb a fordítási költségük. A 
büntetőeljárás eredményes, észszerű határidőben történő lefolytatásának érdekei így azt 
igénylik, hogy a megkeresett állam (pl. Törökország, Ukrajna) nyelvére történjen a fordítás, 
még akkor is, ha az – a nyelv jellege miatt – többletköltséggel jár.  
 
Az egyre bővülő nemzetközi bűnügyi kapcsolatokra is figyelemmel mindez a fordítói létszám 
növelésének megfontolását, valamint a fordításra irányuló előirányzat jelentékeny növelését 
igényli. 
 
2.a) Az ügyész igazságszolgáltatás közreműködőjeként gyakorolt közérdekvédelmi hatásköre, 
általánosan ellátandó feladatai a 2019-es költségvetési évhez képest kis mértékben változnak. 
2020. július 1-jén lép hatályba az új cégtörvény, amely az ügyészi tevékenységben is előre 
láthatóan változást okoz. Egyrészt az új eljárási törvény az ügyészi jogköröket bővíti, 
másrészt azonban az ügyész által eddig ellátott feladatkörök gyakorlását további feltételhez 
köti. Az új cégtörvény az eljárási szabályok jelentős átalakítása miatt is változást eredményez 
az ügyészi munkában, azonban ennek volumene jelenleg nem prognosztizálható.  
 
Az elektronikus eljárási kötelezettség a 2018. évben jelentkezett ügyészi és adminisztratív 
munkateher-növekedést állandósította. Az elektronikus eljárási kötelezettség, valamint az új 
cégjogi szabályok szükségessé teszik mind az irányító tevékenység erősítését, mind az 
alárendelt ügyészségeken az új jogszabályi környezetnek való megfelelést, ezért szükséges a 
feltételek legalább változatlan szinten történő biztosítása.  
 
b) A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi szakterületen a 2020. 
évben ellátandó feladatok körében változás nem várható. A büntetés-végrehajtási intézetek 
férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1125/2016. (III. 10.) Korm. 
határozat alapján azonban előreláthatóan 5 új büntetés-végrehajtási intézet épül, amely a 
működés megkezdésétől a szakterületi ügyészi tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek 
bővítését – 5 szakterületi ügyészi státusz biztosítását – teszi szükségessé.   
 
A nemzetközi elvárásoknak és a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a 
légi úton történő kitoloncolás végrehajtása ügyészi felügyeletének forrásait – figyelemmel 
arra is, hogy az európai migrációs trendprognózisok szerint a kitoloncolás volumenének 
érdemi csökkenése nem várható – a 2020. évben is biztosítani kell. E körben kiemelést 
érdemel, hogy a légi úton történő kitoloncolások monitorozására – a FRONTEX, a 
Nemzetközi Központ a Migrációs Politika Fejlesztéséért, valamint az Európai Ombudsman 
együttműködésével – létrehozott, a tagállamok szakembereiből álló szakértői csoportban 
Magyarország részéről az ügyészség képviselője vesz részt. Ennek okán a kitoloncolás ügyész 
általi figyelemmel kísérését nem csak a hazai hatóságok által szervezett kitoloncolások során, 
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hanem a más tagállamok által foganatosított és a FRONTEX által koordinált visszatérési 
műveletekben is biztosítani kell. Figyelemmel arra is, hogy a nemzetközi szakértői csoport 
bővítését célzó törekvések nyomán a közelmúltban a csoportba további egy ügyész került 
kijelölésre, 2020-ban biztosítani kell a feladat ellátásához szükséges – bővített – forrásokat is. 
 
c) Már a 2018. évben is érzékelhető volt, hogy a felperesek az ügyészi szervezettel szemben 
benyújtott kereseteik elkészítésekor lényegesen nehezebben tudnak eleget tenni az új polgári 
perrendtartási szabályoknak. Ennek eredményeképpen csökken a bíróság által befogadott 
keresetek száma és a regisztrálható kereseti követelések nagysága. A perek kimenetele és 
annak a költségvetésre gyakorolt hatása azonban továbbra sem prognosztizálható, támpontul a 
lezárt adatok szolgálnak. 
 
A 2018. évben a Legfőbb Ügyészséggel szemben kártérítés megfizetése iránt és személyhez 
fűződő jog megsértése miatt 382 ügy volt folyamatban – 527 szakaszban –, amelyekben a 
követelések nettó összege 58.793.000.000 Ft-ot tett ki. A költségvetési törvény Ügyészségre 
vonatkozó fejezetében a jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzataként megállapított 
30 millió Ft összegből – beleértve egy 2017. évben megállapított jövedelempótló járadék 
2018. évet terhelő összegét is – mindösszesen 2.864.121 Ft-ot használtunk fel, további 
300.000 Ft jogerősen megállapított kártérítés kifizetése már a 2019. évet terheli. 
 
Továbbra is szükséges, hogy az ügyészség költségvetésében a jogerősen megállapított 
kártérítések célelőirányzataként – a korábbi évekkel azonosan – 30 millió Ft szerepeljen az 
ügyészségi jogkörben okozott károk megtérítésére kötelezés pénzügyi fedezeteként. 
 
3. a) A 2020. évben az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások fenntartása, illetve 
folyamatos fejlesztése mellett kiemelt feladatot jelent az állami és önkormányzati szervek 
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény által meghatározott 4. 
biztonsági szint elérése érdekében szükséges intézkedések elvégzése. Ennek teljesítése 
egyaránt feltételezi az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások bővítését, új alkalmazások 
bevezetését, valamint a vonatkozó belső közjogi szervezetszabályozó eszközök kiegészítését, 
illetve módosítását. 
 
Ezek közül a legösszetettebb feladat az elsődleges feldolgozási és tárolási helyszín 
(Informatikai Központ) mellett – attól földrajzilag elkülönült helyszínen, de azzal megegyező 
biztonsági feltételek biztosítása mellett – egy másodlagos vagy tartalék tárolási és 
feldolgozási helyszín kiépítése és üzemeltetése, amelynek révén az ügyészség kezelésében 
lévő adatok fokozott védelme, a rendelkezésre állás megnövekedése és az elsődleges helyszín 
bármilyen okból történő kiesése esetén a szolgáltatások megszakítás nélküli folytatása és az 
adatok helyreállítása biztosítható. 
 
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényen, az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényen, a Be.-en, a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeleten, a 
közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott 
követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendeleten alapuló ügyészségi Integrált Irat- és 
Dokumentumkezelő Rendszer (IIDR) országos bevezetése is a 2020. évben esedékes. Az új 
alkalmazás integrálja az ügyészség által jelenleg használt irat- és dokumentumkezelő, 
ügyviteli és kommunikációs rendszereket, egységes felületet biztosítva valamennyi eltérő 
(szak)területen dolgozó, illetve eltérő feladatkörű ügyészségi alkalmazott számára úgy, hogy 
az egyes (szak)területek sajátosságait megfelelően figyelembe veszi és kezeli. 
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Az IIDR országos bevezetése érdekében további fejlesztés elvégzése, a rendszer tanúsíttatása, 
az adatok átemelése és a felhasználók oktatása szükséges.   
 
b) Az ügyészség nemzetközi kapcsolataiban 2020-ban változatlanul a szokásos számú vezetői 
és szakértői delegáció küldésére és fogadására számítunk. Az egyéni utazások nagyságrendje 
szintén a korábbi évek átlaga szerint alakul, és továbbra is azt az elvet követjük, hogy 
ügyészségi alkalmazott önköltséges külföldi rendezvényen csak kiemelt szakmai érdek esetén 
vehet részt. Az Ügyészek Nemzetközi Egyesülete és az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat 
mellett tagdíj-befizetési kötelezettséggel járó tagságot más nemzetközi vagy európai 
szervezetben, illetve hálózatban változatlanul nem tervezünk. 
 
A korábbi évek tapasztalatai alapján a közös nyomozócsoportok száma folyamatosan 
növekszik, és egyre nagyobb számban várható kialakításuk az Európai Unión kívüli 
államokkal is. Ezzel összefüggésben az ügyészség koordinációs feladatainak bővülése 
prognosztizálható.  
 
4.a) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az 
ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) szerint az ügyészségi 
alkalmazottak többsége meghatározott időközönként magasabb fizetési fokozatba lép. A 
kötelező előresorolások kapcsán számolni kell a kötelező legkisebb munkabér és a garantált 
bérminimum összegének 2020. évi emelkedésével is.  
 
Az adott szintű ügyészségen ténylegesen folytatott ügyészi gyakorlattal eltöltött legalább 20 
év után az ügyész számára kötelezően járó címpótlékot is tervezni kell. A Magyar Honvédség 
hivatásos állományába is tartozó tisztviselők, írnokok és fizikai alkalmazottak honvédelmi 
szolgálati díja a honvédelmi illetményalap emelkedése esetén ugyancsak növekszik. 
 
Az ügyészi szervezetben – a szervezet speciális feladatkörére is figyelemmel – jelentős 
számban teljesítenek szolgálatot kiemelten fontos vagy különleges szakismeretet igénylő 
feladatot ellátó tisztviselők. Mivel a kiemelt munkakörűvé minősített tisztviselők száma 
jelentősen elmarad a törvényben meghatározott keret felső határától, ezért több kiemelt 
munkakörre kinevezés lehet szükséges. 
 
A teljesítményértékelés, illetve a minősítés, valamint az Üjt.-ben rögzített egyéb szempontok 
alapján az alügyész, a fogalmazó, a tisztviselő és az írnok alapilletménye a besorolása szerinti 
fizetési fokozathoz tartozó alsó és felső határ között módosítható. Az ismétlődő 
teljesítményértékelésen alapuló rendszer hatékonyságának biztosításához szükséges, hogy az 
illetmények megfelelően differenciáltan kerülhessenek megállapításra. 
 
Az ügyészi szervezet utánpótlását továbbra is a saját nevelésű fogalmazók, alügyészek 
jelentik, ezért biztosítani kell annak feltételeit, hogy az arra alkalmas fogalmazók alügyészi, 
míg az alügyészek ügyészi kinevezést nyerjenek, megteremtve ezáltal a folyamatos szakmai 
előrelépés lehetőségét. 
 
b) A 2020. évben az ügyészi szervezet oktatási és továbbképzési tevékenységének 
meghatározó eleme lesz a Be. és végrehajtási rendeletei által bevezetett új jogintézmények 
alkalmazása során az ügyészeknek iránymutatást adó tanfolyamok, konzultációk szervezése.  
 
A Be. jelentősen átalakította a nyilvánosság tájékoztatásának szabályait. Az ennek is 
köszönhető szélesedő kommunikációs feladatok eredményes teljesítése érdekében továbbra is 
rendszeres intenzív-interaktív képzéseket szükséges tartani a szóvivők számára. 
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Számolnunk kell továbbá azzal is, hogy az ügyészek oktatásában több területen felmerül a 
képzések számának növelése, különösen a korrupció, a számítógépes bűnözés, az 
embercsempészet, az emberkereskedelem, az áldozatvédelem, a gyermekbarát 
igazságszolgáltatás, valamint a nemzetközi bűnügyi együttműködés témaköreiben. Az ügyészi 
utánpótlás képzését (fogalmazó- és alügyészképzés) a korábbi évekhez hasonlóan irányozzuk 
elő. 
 
Továbbra is tervezzük a statisztikusok, a pénzügyi vezetők és a pénzügyi feladatokat ellátó 
ügyészségi alkalmazottak részvételét az új ismeretek megszerzését biztosító 
továbbképzéseken.  
 
Az előbbiekben írt, már bevált, központilag szervezett képzéseken túl a továbbképzési 
módszerek reformjának fokozatos bevezetését szolgálja a jogeset-megoldásokon és 
elemzéseken alapuló gyakorlatorientált képzések, továbbá a kommunikációs és a vezetői 
tréningek számának növelése. A képzések járulékos költségeit emelik a megfelelő képzési 
helyszínek, a magas színvonalú technikai feltételek, a képzésben résztvevők megfelelő 
szálláshelyének rendelkezésre állására, továbbá a szervezeten kívüli szakértők előadói 
tiszteletdíjának fedezésére fordított összegek.  
 
c) Az ügyészség szakmai tevékenysége kapcsán TEMPEST számítógépek országos szintű 
beszerzése szükséges, ugyanis a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 40. 
§-ának (4) bekezdése alapján 2020. december 31-ig kell megteremteni a nemzeti minősített 
adat védelmére vonatkozó fizikai és elektronikus biztonsági követelményeket. A szükséges 
számítógépek mennyiségét felmérés, illetve a minősített adatok mennyiségére vonatkozó 
statisztikai adatok függvényében lehet majd meghatározni. 
 
d) Az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) kutatásait mind a hazai, mind a nemzetközi 
szakmai és tudományos közélet figyelemmel kíséri, a gyakorlatban dolgozók részéről egyre 
nagyobb igény mutatkozik kutatási eredményei iránt. Az évi több mint 40 kutatási 
programszintet tartva – az eredmények gyorsabb elérése érdekében – itthon és külföldön is 
beszerezhető adatokhoz jutás a technika modernizálását, nagyobb mozgást tesz szükségessé. 
A jelentősebb nyilvánosságot igénylő tudományos rendezvények számának növelése, ezek 
lebonyolítása is nagyobb anyagi erőt igényel. Az OKRI kiadványainak (Kriminológiai 
Tanulmányok, Ügyészségi Szemle) színvonalas fenntartása és az elvárások szerinti fejlesztése 
pedig költségemelkedéssel jár. A többletmunkával járó utazási és kiküldetési költségek 
növekedésével a nemzetközi projektek és a konferenciákon való részvétel kapcsán szintén 
számolni kell. A jogalkotási tevékenység segítése érdekében végzett empirikus és területi 
kutatások, ezekről a jogalkotó részére tanulmányok készítése olyan fontos és folyamatos 
igény, amelyet az OKRI-ban mint egyetlen ilyen jellegű országos kutatást végző intézetben 
bővíteni és továbbfejleszteni kell, a gyakorlat elvárását is teljesítve. 
 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 49.526,3 102,0 49.424,3 4 229 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  30,0 0,0 30,0 - 
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

Az Ügyészség Magyarország központi költségvetésében önálló fejezetet alkot, amely 
tartalmazza a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokat. 

Az Ügyészség fejezet irányításáért felelős, a fejezetet irányító szerv vezetője a legfőbb 
ügyész. 

A fejezethez egy költségvetési szerv, a Legfőbb Ügyészség tartozik.  

A költségvetési szerv területileg, feladatellátásban elkülönült, a gazdálkodás keretéül szolgáló 
részelőirányzatokkal rendelkező kötelezettség-vállalási joggal felruházott, előirányzat-
felhasználási keretszámlával és kincstári kártyafedezeti számlával rendelkező nem jogi 
személyiségű alárendelt egységei: Legfőbb Ügyészség Gazdasági Hivatala, fellebbviteli 
főügyészségek, fővárosi/megyei főügyészségek, Központi Nyomozó Főügyészség, Országos 
Kriminológiai Intézet (27 szervezeti egység). 

Az Ügyészség közfeladata az alaptörvényben rögzített ügyészségi tevékenység, illetékessége 
Magyarország területére terjed ki. 

millió forintban, egy tizedessel 

1. cím/alcím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat  49.929,3 102,0 49.827,3 4.229 
Változások jogcímenként:     
- a szociális hozzájárulási adó 
1,5 százalékpontos csökkenése 

-557,3  -557,3  

 - a büntetőeljárásról szóló 
2017. évi XC. törvény 
végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok (1752/2017. (X. 27.) 
Korm. határozat) 

-9,6  -9,6  

- Kormányzati Rejtjelzett 
Gerinchálózat (2128/2017. 
(XII. 29.) Korm. határozat) 

-10,0  -10,0  

- a pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti 
csökkenés 

-37,7  -37,7  

- a 2019. évi minimálbér és 
garantált bérminimum emelés, 
valamint a 2018. évi emelés 
beépítésének korrekciója 

+15,5  +15,5  

- fejezeten belüli címek közötti 
átcsoportosítás 

+196,1  +196,1  

2020. évi javasolt előirányzat 49.526,3 102,0 49.424,3 4.229 
 

A szociális hozzájárulási adó változásából (1,5 százalékpontos) adódó csökkentés, a 2019. évi 
minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2018. évi emelés beépítésének 
korrekciója módosítja a támogatási előirányzatot. 
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A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtásához kapcsolódó feladatok 
fedezetéül szükséges előirányzat egyszeri feladatként jelentkezett, további költségvetési 
támogatás nem indokolt. 

A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról szóló 2128/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján biztosított előirányzat csak egyszeri feladatként jelentkezett, ezért kikerül a 
bázis költségvetésből. 

A pénzügyi tranzakciós illeték megszűnése csökkenti a támogatási előirányzatot. 

Az 1. Ügyészségek intézményi cím tartalmazza a megelőző években a fejezeti kezelésű 
előirányzatok címen törvényileg biztosított Fejezeti tartalékot, amely az új ügyészségi 
ingatlanok működési kiadásainak a fedezetére kerül átcsoportosításra. 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

 

A jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 
 
A jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata a bíróságok jogerős ítéletével 
megállapított kártérítési követelések pénzügyi fedezetének biztosítására szolgál. A tervezett 
előirányzatot az előző évvel azonos összegben tervezte a fejezet. 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  30,0  30,0 
2020. évi javasolt előirányzat 30,0  30,0 
 
A Fejezeti tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 
A megelőző években a fejezeti kezelésű előirányzatok címen törvényileg biztosított 196,1 
millió forint Fejezeti tartalék az 1. Ügyészségek intézményi címre kerül átcsoportosításra, az 
új ügyészségi ingatlanok működési kiadásainak a fedezete céljából. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  196,1  196,1 
2020. évi javasolt előirányzat 0,0  0,0 
 

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A 2019-2021. évekre a középtávú tervezés keretében kialakított 2020. évi tervszámokhoz 
képest 949,5 millió forinttal csökken, amely a szociális hozzájárulási adó változásaiból 
adódik. 

 

Budapest, 2019. június 6. 
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Fejezeti indokolás 

 

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

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2020. évben is az 
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási 
rendszeren alapul.  

Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is megjelennek 
a költségvetési törvényjavaslatban érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a 
családok támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az 
életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a 
szülők munkába állásának segítésére.  

A 2017-2019. években jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum 
nagyarányú emeléséből adódó illetménynövekedés, a 2020. évi költségvetési törvényjavaslat 
az ezekhez szükséges fedezetet tartalmazza. 

Nagyon fontos, hogy a fiatal generáció megfelelő nevelésben, gondozásban részesüljön, 
hiszen a sikeres jövőt a következő nemzedék alapozza majd meg. Ennek érdekében kiemelt 
figyelmet szükséges fordítani, nemcsak a gyermekek étkeztetésére – amely terület eddig is 
prioritást élvezett – hanem a kisgyermekellátó-rendszer hatékony megszervezésére is.  

A Kormány a családvédelmi akcióterv elfogadásával új bölcsődei férőhelyek kialakítását, a 
bölcsődei humánerőforrás megfelelő anyagi elismerésének biztosítását, a családi bölcsődék és 
a munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi költségvetésben biztosított támogatás 
fajlagos összegének emelését célul tűzte ki. A törvényjavaslat ennek megfelelően – a 2018. 
évben indult program folytatásaként – a bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának 
támogatására 1 500,0 millió forintot tartalmaz a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezetben. Az uniós források és az egyéb fejezetekben rendelkezésre álló, ilyen célú források 
mellett e pályázati keretösszeg biztosítja, hogy minél több településen elérhető legyen a 
szülők munkavállalását, munkába való visszatérését is elősegítő ellátás. A 2018-tól a 
bölcsődei és mini bölcsődei ellátás esetében is bevezetésre került a feladat alapú 
finanszírozás, amelynek további finomhangolására kerül sor, annak érdekében, hogy a 
megvalósuló bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek működtetése megfelelő színvonalon 
történhessen. A törvényjavaslat alapján jelentősen emelkedik a családi bölcsődék támogatása.  

A Kormány kiemelten kezeli az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 
biztosításra irányuló feladatokat: e célokra továbbra is jelentős források állnak rendelkezésre, 
illetve továbbra is biztosítottak az önkormányzati konyhák és étkezők fejlesztését szolgáló 
fejlesztési források.  

Az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési 
törvényjavaslat továbbra is biztosítja a köztisztviselői illetményalap önkormányzati 
hatáskörben történő emelését. Az illetményalap emelésének ellentételezését szolgáló, az 
alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok számára 2019. évben rendelkezésre álló 
pályázati forrás 2020. évben beépül az önkormányzati hivatalok alaptámogatásába, így az 
önkormányzatok kiszámítható feltételek mellett dönthetnek a köztisztviselői állomány 
illetményéről.  

A fenti általános elvek mellett az önkormányzati finanszírozás tekintetében a jövő év legfőbb 
célkitűzése a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás 
fiskális feltételeinek erősítése és a kistelepülések további felzárkózásának elősegítése. Utóbbit 
segíti elő a beszámítási-kiegészítési rendszer továbbfejlesztése is.  
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban 

 

A helyi önkormányzatok 2020-ban – hitelforrások nélkül – várhatóan mintegy 
2 952,5 milliárd forinttal  gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezetben mintegy 735,8 milliárd forintot , a 2019. évi 
támogatások 100,9%-át biztosítja. 

Az előző évhez képest a keretszámot közel 27 milliárd forinttal csökkenti egyes beruházási 
támogatások kifutása. Ugyanakkor növeli azt a 2019. évi bérintézkedések hatásának 
beépítése, az üdülőhelyi feladatok támogatásának többletigénye és az új beruházások 
támogatása (több mint 4 milliárd forinttal) is. 

A törvényjavaslat alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg 
támogatás: 

millió forint 

Megnevezés Támogatás 

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatása: 

 

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 173 601,4 

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása 191 294,9 

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 
feladatainak támogatása  163 672,8 

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása 82 482,2 

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 743,1 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai  

A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú 
támogatása 

36 354,2 

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 
feladatainak működési célú támogatása  

21 941,1 

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú 
támogatása 

26 669,5 

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 25 057,3 

Összesen: 735 816,5 

 

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása célhoz 
kötött felhasználást és elszámolást előírva biztosítja a helyi közszolgáltatások megfelelő 
színvonalon történő ellátását. 

A helyi önkormányzatok működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai egyrészt 
speciális költségvetési támogatásokat nyújt, ezzel is segítve az önkormányzatok 
feladatellátását és a kapcsolódó fejlesztési beruházások megvalósítását, másrészt az egyedi 
problémák kezelése érdekében is tartalmaz forrásokat. 
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

 

1) Általános működés, igazgatás  

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati 
feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E 
helyi közügyek ellátását 2020-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző 
feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános 
jellegű támogatás szolgálja.  

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a 
legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati 
feladatok támogatása.  

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása változik: 

– a 2019. évben kiegyenlítő bérrendezési alap keretében biztosított támogatás beépül az 
alaptámogatásba, 

– a támogatás beszámítás és kiegészítés előtti összege lakosságarányosan a közös hivatalt 
fenntartó önkormányzatok között felosztásra kerül, majd a településenkénti részösszeg 
beszámítást és kiegészítést követően kalkulált összege a közös hivatali székhely 
önkormányzatot illeti meg. E számítási mód alapján a hivatali székhelytől függetlenül 
azonos összeg illeti meg a közös hivatalt. 

Beszámítás és kiegészítés 

A beszámítás és kiegészítés szabályaiban alapvetően nem történik változás. Ugyanakkor a 
2020. évi törvényjavaslat az egyes jövedelmi kategóriák tekintetében a beszámítás és 
kiegészítés mértékére függvényszerű számítást tartalmaz, az ugrásszerű változások elkerülése 
érdekében. 

Továbbra is elismerésre kerül a közös hivatali feladatellátást biztosító székhely 
önkormányzatok fokozott anyagi leterheltsége: a rájuk irányadó beszámítási százalék 10 
százalékponttal kisebb mértékű.  

A 2020. évi költségvetési törvényjavaslat a 2019. évi költségvetési törvény szabályozásával 
azonosan biztosítja, hogy az adóerő-képességet megalapozó tényadatok ismeretében, 
amennyiben a törvényi előirányzatok erre lehetőséget adnak, a pénzügyminiszter és a 
belügyminiszter az előirányzat túllépése nélkül az önkormányzatok javára módosítsa a 
beszámítás, kiegészítés mértékét és a települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-
képessége alapján kialakított kategóriák határait.  

Szolidaritási hozzájárulás 

A 2017. évi költségvetési törvény új elemmel egészítette ki az önkormányzatok finanszírozási 
rendszerét: bevezette a szolidaritási hozzájárulást, amelyet a magas egy lakosra jutó adóerő-
képességgel rendelkező települések egy része teljesít a központi költségvetés felé. A 
szolidaritási hozzájárulás az esélyegyenlőséget javítja, hiszen annak összege hozzájárul az 
alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok finanszírozásának javításához, továbbá más 
finanszírozási célok teljesítéséhez. A 2020. évi törvényjavaslat alapján a szolidaritási 
hozzájárulás mértéke továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-
képesség emelkedésével.  

Egyéb működési célú költségvetési támogatások 

Továbbra is az Önkormányzati elszámolások előirányzatáról kerül kifizetésre többek között az 
egyes önkormányzatok által törvény alapján folyósítandó ellátás (pl. lakásfenntartási 
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támogatás, adósságcsökkentési támogatás stb.) támogatása és a lakossági közműfejlesztési 
támogatás is. 

Az általános működés és igazgatási feladatok támogatásának levezetését az alábbi táblázat 
szemlélteti: 

millió forint 

Általános működés, igazgatás  Támogatás 

2019. évi előirányzat 203 656,4 

Ebből:   

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 157 591,6 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai – általános 
feladatokra jutó összeg 

46 064,8 

Változások:   

2019. évi bérintézkedések hatása és a köztisztviselői illetményalap emelés 
hatásának beépítése 

4 500,0 

Üdülőhelyi feladatok támogatásának többletigénye 2 900,0 

Megyei önkormányzatok támogatásának növelése köztisztviselői illetményalap 
emelkedése miatt 

399,2 

Önkormányzati elszámolások támogatásába beépül a bölcsődei fejlesztési 
program 2020. évi fedezete 

1 500,0 

Önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzat csökkenés szociális 
célokra történő, fejezeten belüli átcsoportosítás miatt 

-3 000,0 

2020. évi javasolt előirányzat 209 955,6 

Ebből:   

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 173 601,4 

A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása 36 354,2 

 

2) Köznevelés 

A települések fő feladata a köznevelés területén a 2020. évben is az óvodai ellátás biztosítása.  

A pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása a 2019. évi 
bérintézkedések miatt jelentősen emelkedett. A köznevelési feladatok támogatásának 
levezetését az alábbi táblázat szemlélteti: 

millió forint 

Köznevelés Támogatás 

2019. évi előirányzat 189 713,4 

Változások:   

2019. évi bérintézkedések hatásának beépítése 1 900,0 

Az önkormányzatok és önkormányzati körön kívüli fenntartók között történt 
átadás-átvételek rendezése  

-318,5 

2020. évi javasolt előirányzat 191 294,9 
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3) Szociális ágazat 

 

 A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően 
továbbra is az alapellátások biztosítása. Fontos kiemelni, hogy a 2017-2019. évi 
bérintézkedések fedezete beépül a 2020. évi törvényjavaslat szerinti alaptámogatásokba, így 
azok jelentősen emelkednek. 

Kiemelt célkitűzés a versenyképes fizetések elérése, amelynek megvalósítása érdekében az 
ágazatban számottevő bérnövekedés valósult meg az elmúlt időszakban. A szociális ágazatban 
dolgozók anyagi megbecsülésének érdekében a Kormány a 2014. évben bevezette a szociális 
ágazati pótlékot, majd emellett 2015. július 1-jétől a foglalkoztatottak a kiegészítő pótlékra is 
jogosulttá váltak. 2018. évtől a szociális ágazatban foglalkoztatott egészségügyi végzettséggel 
rendelkező és egészségügyi munkakörben dolgozók egészségügyi kiegészítő pótlék címen 
bérkiegészítésben részesülnek. A 2020. évi költségvetési törvényjavaslat a 16 941,1 millió 
forint összegben nyújt támogatást az önkormányzatoknak a szociális ágazati összevont pótlék 
és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetésére.  

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen a 
költségvetés a 2020. évben 35 079,4 millió forintot biztosít az alacsony jövedelemtermelő 
képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan 
nem megoldható. Az előirányzatból továbbra is 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-
képességig részesülhetnek az önkormányzatok támogatásban, a támogatás mértéke az egy 
lakosra jutó adóerő-képesség alapján függvényszerűen meghatározott. A támogatás 
elsősorban a települési támogatások kifizetéséhez biztosít fedezetet, de segítséget nyújt a 
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátásához.  

A 2020. évi törvényjavaslat 60 378,5 millió forintot biztosít a szociális alapszolgáltatási és 
gyermekjóléti alapellátási feladatokra, valamint további 36 568,9 millió forinttal járul hozzá a 
bölcsődei ellátás támogatásához.  

A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere továbbra is a két elemből álló 
feladatalapú finanszírozásra épül. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert 
létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét az önkormányzatok bölcsődei 
működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatása jelenti.  

Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, hajléktalanok 
bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására a 2019. évinél lényegesen 
nagyobb összeg, 31 646,0 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás elve nem változik: két 
részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából, valamint az intézmény-
üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges 
forrást. A tapasztalatok egyértelműen alátámasztják a feladat alapú finanszírozási rendszer 
létjogosultságát: az intézmények fenntartásához szükséges önkormányzati hozzájárulás 
mértéke e támogatási szisztéma mellett drasztikusan lecsökkent.  

A gyermekétkeztetés feladatainak támogatására – azaz az intézményi gyermekétkeztetés 
támogatása és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása – egy jogcímen 
82 482,2 millió forint összeg áll rendelkezésre. A jelenleg is hatékonyan működő rendszer 
továbbra is eredményesen fogja szolgálni a gyermekek magas színvonalon történő 
étkeztetését.  
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A szociális ágazati feladatok támogatásának levezetését – a fentiekben jelzett, fejlesztési célú 
forrás nélkül – az alábbi táblázat szemlélteti. 

millió forint 

Szociális ágazat Támogatás 

2019. évi előirányzat: 246 174,1 

Ebből:   

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak 
támogatása  

164 200,1 

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  78 974,0 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai – szociális és 
gyermekjóléti feladatokra jutó összeg 

3 000,0 

Változások:   

Szociális területen a 2017-2019. évi bérintézkedések hatásának beépítése az 
alaptámogatásokba 

15 452,0 

Családi bölcsőde támogatásának emelése 102,0 

Gyermekétkeztetési területen a 2017-2019. évi bérintézkedések hatásának 
beépítése az alaptámogatásokba 

3 500,0 

Önkormányzati fenntartók körön kívüli feladat-, illetve intézményátadás-
átvételéből adódó változás a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatok tekintetében 

-132,0 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatása előirányzat emelése fejezeten belüli 
átcsoportosítással 

2 000,0 

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 
előirányzat emelése fejezeten belüli átcsoportosítással 

1 000,0 

2020. évi javasolt előirányzat: 268 096,1 

Ebből:   

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak 
támogatása  

163 672,8 

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  82 482,2 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai – szociális és 
gyermekjóléti feladatokra jutó összeg 

21 941,1 

 

4) Kulturális ágazat 

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai a 2019. évi bérintézkedések 
miatt emelkedtek. 

A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános 
könyvtári ellátásra 22 314,9 millió forint fordítható.  

Az érintett települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti 
szervezetek támogatására összességében 13 572,7 millió forint illeti meg e célra 2020-ban. Az 
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egyes támogatási összegeket továbbra is az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény 5/B. § d) pontjában meghatározott módon, 
az Előadó-művészeti Bizottságok a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács által 
véleményezett javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter állapítja meg.  

A kulturális illetménypótlék támogatásának összege változatlanul 3 605,0 millió forint. 

A kulturális feladatok támogatásának levezetését – fejlesztési célú források nélkül – az alábbi 
táblázat szemlélteti: 

millió forint 

Kulturális feladatok Támogatás 

2019. évi előirányzat: 40 302,6 

Ebből:   

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú 
támogatása 

38 482,6 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai – kulturális 
feladatokra jutó összeg 

1 820,0 

Változások:   

Kulturális területen a 2019. évi bérintézkedések hatásának beépítése az 
alaptámogatásokba 

710,0 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 100,0 

Színházak nemzeti minősítése miatti többlet 300,0 

2020. évi javasolt előirányzat: 41 412,6 

Ebből:   

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú 
támogatása 

14 743,1 

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú 
támogatása 

26 669,5 

 

A 2020. évi költségvetési törvényjavaslat általános működési és ágazati támogatásokat 
tartalmazó 2. és 3. melléklete 2019. november 1-jén hatályba fog lépni. Ezzel biztosítható, 
hogy a helyi önkormányzatokat megillető miniszteri döntést igénylő támogatások 
meghatározása 2019. év végéig megtörténhessen. Így az önkormányzatok a 2020. évet már 
minden szükséges információ birtokában kezdhetik el.  
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5) Önkormányzati fejlesztések  

 

Az egyes ágazati részeknél leírtakon túlmenően a helyi önkormányzatok felhalmozási célú 
támogatási előirányzatait érintően az alábbi változások történnek.  

 

Fejlesztési támogatások alakulása 

millió forint 

Megnevezés 2019. évi 
előirányzat 

2020. évi 
előirányzat 

Változás 

Kompok, révek fenntartásának, felújításának 
támogatása 370,0 370,0 0,0 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 5 000,0 6 000,0 1 000,0 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 1 500,0 1 500,0 0,0 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 
muzeális intézmények szakmai támogatása 806,0 806,0 0,0 

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett 
lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 300,0 300,0 0,0 

Pannon Park beruházási projekt támogatása  15 875,0 3 143,0 -12 732,0 

Normafa Park program támogatása 620,0 620,0 0,0 

Megyei önkormányzatok fejlesztési feladatainak 
támogatása 0,0 300,0 300,0 

Monor okos város projekt támogatása 0,0 523,3 523,3 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzata mélygarázs építésének támogatása 0,0 1 200,0 1 200,0 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzata forgalomtechnikai fejlesztési 
feladatainak támogatása 0,0 225,0 225,0 

Kisbér Város városközpontja megújításának 
támogatása 0,0 970,0 970,0 

Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek 
támogatása 

7 400,0 3 000,0 -4 400,0 

Békásmegyeri vásárcsarnok építése 1 500,0 0,0 -1 500,0 

Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő 
tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának 
támogatása 723,0 0,0 -723,0 

Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő 
(Hagymatikum) fejlesztésének támogatása 2 977,5 0,0 -2 977,5 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
felújítási feladatainak támogatása  900,0 0,0 -900,0 

Hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás 
megvalósításának támogatása  369,5 0,0 -369,5 
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Fürdőberuházás megvalósításának támogatása 
Bogácson 500,0 0,0 -500,0 

Fürdőberuházás megvalósításának támogatása 
Mezőcsáton  500,0 0,0 -500,0 

Épület közösségi célú felújításának támogatása 
Vattán  300,0 0,0 -300,0 

Csincsei művelődési ház bővítésének támogatása  100,0 0,0 -100,0 

Zalaapáti Község önkormányzatának támogatása 19,0 0,0 -19,0 

Klauzál tér felújítsa projekt előkészítésnek 
támogatása 300,0 0,0 -300,0 

Kállósemjéni bölcsőde beruházás támogatása 160,0 0,0 -160,0 

A Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telep 
vízhálózata fejlesztésének támogatása 60,0 0,0 -60,0 

A Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telepen a 
közvilágítás kiépítésének támogatása 110,0 0,0 -110,0 

Golgota téri Stáció helyreállításának támogatása 250,0 0,0 -250,0 

Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás 
előkészítésének támogatása 200,0 0,0 -200,0 

Fejlesztési célú támogatások összesen 47 570,5 25 057,3 -22 513,2 

 

2020-ban a fejlesztési programok kifutása miatt közel 27 milliárd forinttal csökkennek a 
fejlesztésekre jutó kiadások, ugyanakkor új beruházások támogatása is megjelenik több mint 
4 milliárd forinttal. 

A költségvetési törvényjavaslat továbbra is biztosít pályázati forrást az önkormányzati 
konyhák fejlesztésére, az önkormányzatok kisösszegű, kapacitásbővítéssel nem járó felújítási 
feladataira, szilárd burkolatú belterületi útjainak felújítására. (A bölcsődei, mini bölcsődei 
férőhelyek kialakítására biztosított 1 500,0 millió forint az önkormányzati elszámolások 
jogcímen áll rendelkezésre).  
 

6) Az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásai 

A 2020. évben az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásai az alábbi célcsoportoknak 
megfelelő előirányzatokra tagozódik.  

– Külön jogcímen jelenik meg az Önkormányzatok rendkívüli támogatása. E keretösszeg 
szolgál a települési önkormányzatok – kizárólag egyedi problémák kezelésére irányuló 
– kiegészítő jellegű rendkívüli támogatásának forrásául. 

– Az Önkormányzati elszámolások előirányzata szolgál valamennyi, a települések előző 
évekről származó működési és fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolásainak 
rendezésére. Ez szolgál továbbá a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése, a Svájci-
Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás 
kiegészítésére a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített fizetési 
kötelezettségek teljesítésének, a lakossági közműfejlesztés támogatására vonatkozó 
kifizetések, továbbá a 2019. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában szereplő 
fejlesztési célú költségvetési támogatások le nem hívott részének, továbbá a bölcsődei 
fejlesztési program forrásául is.  
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– Az önkormányzatoknak a korábbi években megszokott módon áll rendelkezésükre 
külön jogcímen az előre nem látott havaria helyzetek kezelésére és védekezésre szolgáló 
Vis maior támogatás is. 

 

IV. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint 
költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019–2021. évekre tervezett összegéről 
szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozatban megjelent (706 655,2 millió forint) és a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban szereplő 
(735 816,5 millió forint) IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet főösszege 
29 161,3 millió forinttal tér el egymástól. A különbség az időközben történt belső 
átrendeződések, új döntések és változó alapadatokon alapuló számítások következménye, 
amelyek növelték és csökkentették a keretszámot. A főbb változásokat az alábbiakban 
mutatjuk be: 

– A 2019. évi bérintézkedések hatásának a fejezeti támogatásokba történő beépítése 
26 461,2 millió forint többletet igényelt. 

– Az önkormányzati fenntartók önkormányzati körön kívüli feladat-, illetve 
intézményátadás-átvételéből adódó változások egyenlege -450,5 millió forinttal 
csökkentette a fejezet összegét. 

 

Budapest, 2019. június 6. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése  

2014-ben elfogadásra került az igazságügyi politikáról szóló 1710/2014. (XII. 5.)  Korm. 
határozat (a továbbiakban: Korm. határozat). A Kormány ezen határozatában egyetértett 
azzal, hogy – összhangban azon alapvető értékkel, hogy a magyar állam és nemzet 
alkotmányos hagyományai önálló európai értéket képviselnek, amelyek alkotmányos 
identitásunk kifejezéseként az Alaptörvény szabály- és értékrendszerében öltenek testet, 
valamint, hogy Magyarország, mint jogállam jogrendszere alakításában figyelemmel van 
nemzetközi és Európai Uniós tagságából fakadó kötelezettségeire is – az igazságügyi politika 
jövőben is az alábbi célok és területek mentén érvényesüljön: 
 
a) az alapjogok érvényre juttatása terén figyelembe kell venni, hogy az egyéni és a közösségi 
érdekek (szabadság és felelősség) összhangban álljanak, 
b) a jogszabályok előkészítése során az alkotmányosság elve érvényesüljön, 
c) a tágabb értelemben vett igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősödjön, 
d) az Alaptörvényben meghatározott tisztességes eljárás követelménye ne csak az eljárás 
tisztességére, nyilvánosságára és ésszerű határidejére vonatkozzon, hanem abból a döntés 
tisztességére vonatkozó elvárás megkérdőjelezhetetlen legyen, 
e) szükséges a jogászképzés színvonalának emelése, a jogászi hivatás védelme és a jogászi 
identitástudat növelése, 
f) erősíteni kell az európai együttműködés keretén belül a szuverenitás, nemzeti érdek 
hatékony képviseletét, 
g) elő kell segíteni az igazságügyi szervezetrendszerrel történő hatékony közreműködést és a 
velük történő kapcsolattartás folyamatos biztosítását. 
 
Az Igazságügyi Minisztérium a Korm. határozatban foglalt elvek mentén fogja a 
továbbiakban is folytatni a tevékenységét. 
 
Az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) célkitűzései: 

Továbbra is fontos célkitűzés a tárcának a jogi versenyképesség növelése, a minisztérium a 
megfelelő jogi háttér megteremtésével, egyszerűsítésével és átláthatóbbá tételével, valamint 
az adminisztrációs terhek csökkentésével tud hozzájárulni Magyarország gazdasági 
teljesítményének növekedéséhez.   
 
A Minisztérium által koordinált jogharmonizáció egy állandó, szakmailag szerteágazó 
koordinációs és monitoring tevékenységet követel meg, és két irányból is hat a nemzeti 
jogrendszerre. Egyrészt feltételezi valamennyi hazai jogszabály tervezetének uniós jogi 
ellenőrzését, másrészt a hazai jogszabályoknak a változó uniós jogi rendelkezésekhez való 
hozzáigazítása feltételezi a szaktárcák jogalkotási tevékenységének folyamatos 
összehangolását is.  
 
A magyar alkotmányos önazonosság védelme és nemzetközi elfogadottságának erősítése a 
továbbiakban is az egyik kiemelt feladata a tárcának. A Minisztérium elkötelezett egy olyan 
megoldásnak a kialakításán, amely valóban a szubszidiaritás elvét juttatja érvényre. 
 
A magyar alkotmányos önazonosság védelme és nemzetközi elfogadottságának erősítése 
érdekében döntött a Kormány a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (a továbbiakban: 
Intézet) létrehozásáról. Az Intézet a hazai jogalkotás színvonalának javítása, nemzetközi 
megalapozottságának és elismertségének növelése érdekében a hazai jogalkotási 
tevékenységet támogató nemzetközi összehasonlító jogi kutatások és elemzések készítésére, a 
jogszabályok hatályosulásának tudományos igényű vizsgálatára, valamint a nemzetközi 
összehasonlító jogtudományi kapcsolatok és együttműködés elősegítésére hivatott szervezet. 
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Az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordít a tárca az igazságszolgáltatásba vetett 
közbizalom növelésére. Ennek érdekében a Minisztérium új alapokra helyezte a szakmai 
együttműködést minden jogászi hivatásrenddel. Emellett a tárca kiemelt figyelmet fordít a 
jogászképzés színvonalának emelésére a nyolc jogi kar támogatásán keresztül és vidéki 
hallgatói jogászösztöndíjak további finanszírozásával. 
 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban 

             millió forintban, egy tizedessel  
 

Megnevezés 
 

Kiadás 
 

Bevétel 
 

Támogatás 
Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 7 417,5 1 080,2 6 337,3 463 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 7 492,3 0,0 7 492,3  
Fejezet összesen: 14 909,8 1 080,2 13 829,6 463 
 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

A X. Igazságügyi Minisztérium fejezet 2020. évi költségvetési javaslata az Igazságügyi 
Minisztérium igazgatása és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, valamint a fejezethez 
tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási és bevételi előirányzatait foglalja magába. 

 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

X/1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: IM igazgatása) 

Az IM igazgatása alaptevékenysége részeként ellátja a működéshez szükséges (jogi, 
gazdasági, humánpolitikai, informatikai) funkcionális és szakmai feladatokat. 

Gondoskodik továbbá a cégnyilvántartással és céginformáció szolgáltatással összefüggő 
központosított bevételek nyilvántartásáról. 

Az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájával kapcsolatos feladatkörében a hatékony 
igazságszolgáltatás érdekében működteti az intézményt, amely szakmai ellenőrzéseivel, 
módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti a 
területi  igazságügyi szolgálatok, valamint az igazságszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó 
egyéb jogi szolgálatok (végrehajtók, igazságügyi szakértők, mediátorok, felszámolók, családi 
csődgondnokok) egységes jogalkalmazását.  

A Központi Családi Csődvédelmi Szolgálat feladatkörében ellátja a természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján a Családi Csődvédelmi Szolgálat 
központi szervének jogszabályokban meghatározott feladatait, valamint az ezzel összefüggő 
koordinációs és tájékoztatási feladatokat, továbbá a törvényben és végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott feladataival összefüggésben hatásvizsgálatokat készít elő és közreműködik a 
statisztikai információrendszer kialakításában, működtetésében.  

Ellátja továbbá a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról szóló 95/2019. (IV. 
25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 
gazdasági szervezetének feladatait, illetve ezen feladata keretében végzi az Intézet működését 
támogató személyügyi és jogi szolgáltatási feladatokat is.  
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Az IM igazgatása személyi juttatások előirányzata fedezetet biztosít a rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatásokra. 

A rendszeres személyi juttatások előirányzata nyújt fedezetet a kifizetendő illetményekre. 

A nem rendszeres személyi juttatások előirányzat biztosítja a 2020. évben fizetendő 
végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, egyéb költségtérítések, napi és 
hétvégi hazautazás, valamint az egyéb személyi juttatások költségeit, és lehetőséget nyújt a 
munkatársak szociális támogatására. Az előirányzat tartalmazza továbbá az IM igazgatása 
munkatársainak cafetéria juttatását.  

Az állományon kívüli személyi juttatások előirányzaton került megtervezésre a jogi- 
végrehajtói szakvizsga, szakértői vizsgáztatás, a szakmai feladat ellátásához szükséges 
megbízási szerződések fedezete. Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a miniszteri 
biztosok tiszteletdíjára, a jogszabály alapján az IM igazgatása által fizetendő kitüntetésekre, a 
Nyugdíjas Bizottság működésére, valamint a minisztériumi protokoll kiadásaira. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat biztosít fedezetet 
a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő adó- és járulékfizetési,  valamint a 
reprezentációhoz és a béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó, munkaadót terhelő fizetési 
kötelezettségre. Az előirányzat fedezi az IM igazgatása rehabilitációs hozzájárulási fizetési 
kötelezettségét is. 

A dologi kiadások fedezetet nyújtanak az IM igazgatása alapfeladatainak ellátása érdekében 
kötött közszolgáltatási szerződésekre (így különösen a Nemzeti Jogszabálytár működtetése, a 
cégnyilvántartással, céginformációval kapcsolatos feladatok ellátása, a Cégközlöny 
szerkesztése, kiadása), a külföldi kiküldetések költségeire, valamint egyéb működéssel 
kapcsolatos kiadásokra.  

Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton került megtervezésre a munkatársak részére 
nyújtható munkáltatói kölcsön fedezete.  

A beruházások kiemelt előirányzat a központi ellátó szervezet által nem finanszírozott kisebb 
eseti beruházások, kiadások fedezetét biztosítja.  

Az IM igazgatása költségvetési javaslata 6.706,2 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 1.080,2 millió forint bevétel és 5.626,0 millió forint támogatás finanszíroz. Az 
átlagos statisztikai állományi létszám 428 fő. 

        millió forintban, egy tizedessel  
IM igazgatása Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 6 340,8 930,2 5 410,6 423 
Változások jogcímenként:     
Más fejezet intézményétől átvett 
feladat  

    

- a végelszámolási és 
felszámolási eljárásokra 
vonatkozó jogszabály-
előkészítési feladatokhoz 
kapcsolódó kiadások átvétele az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztériumtól 

 
 
 
 
 
 

7,2 

 
 

 
 
 
 
 
 

7,2 

 
 
 
 
 
 

1 
A szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkentése 

 
-56,6 

  
-56,6 
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Egyéb csökkentés -88,4  -88,4  
A tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti támogatás-
csökkentés 

 
 

-14,0 

  
 

-14,0 

 
 

A 2128/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján a Kormányzati 
Rejtjelezett Gerinchálózat 
kiadásai 

 
 
 

-10,0 

  
 
 

-10,0 

 
 

Többlet:     
- a Kormánytisztviselői életpálya 
folytatásához kapcsolódó 
többlettámogatás 

 
 

151,6 

 
 

 
 

151,6 

 

- Az 1245/2019. (IV. 30.) Korm. 
határozat alapján az Európai Unió 
tagállamainak cégnyilvántartásait 
összekapcsoló (BRIS) rendszer 
működtetésének kiadásaira  

 
 
 
 

76,2 

 
 

 
 
 
 

76,2 

 

- Az 1245/2019. (IV. 30.) Korm. 
határozat alapján a 
fizetésképtelenségi eljárások 
nyilvántartása fenntartási 
kiadásaira  

 
 
 
 

119,7 

 
 

 
 
 
 

119,7 

 

- az 1236/2019. (IV. 25.) Korm. 
határozat alapján a Mádl Ferenc 
Összehasonlító Jogi Intézet 
működési kiadásaira  

 
 
 

29,7 

 
 

 
 
 

29,7 

 
 
 

4 
- bevételi többlet 150,0 150,0   
2020. évi javasolt előirányzat 6 706,2 1 080,2 5 626,0 428 

 

 

X/2. Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (a továbbiakban: Intézet) 

A 2019. június 1-jével alapított Intézet alapfeladata a hazai jogalkotás színvonalának javítása, 
nemzetközi megalapozottságának és elismertségének növelése érdekében a hazai jogalkotási 
tevékenységet támogató nemzetközi összehasonlító jogi kutatások és elemzések készítése, a 
jogszabályok hatályosulásának tudományos igényű vizsgálata, valamint a nemzetközi 
összehasonlító jogtudományi kapcsolatok és együttműködés elősegítése.  

Az Intézet rendszeres személyi juttatások előirányzata nyújt fedezetet a kifizetendő 
illetményekre. 

A nem rendszeres személyi juttatások előirányzat biztosítja a 2020. évben fizetendő 
végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, egyéb költségtérítések, napi és 
hétvégi hazautazás, valamint az egyéb személyi juttatások költségeit. Az előirányzat 
tartalmazza továbbá az Intézet munkatársainak cafetéria juttatását.  

Az állományon kívüli személyi juttatások előirányzaton került megtervezésre a szakmai 
feladat ellátásához szükséges megbízási szerződések, a vendéglátási kiadások fedezete. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat biztosít fedezetet 
a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő adó- és járulékfizetési,  valamint a 
reprezentációhoz és a béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó, munkaadót terhelő fizetési 
kötelezettségre. Az előirányzat fedezi a rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettséget is. 
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A dologi kiadások fedezetet nyújtanak az alapfeladatok ellátása érdekében kötendő 
szerződésekre, a külföldi kiküldetések repülőjegy és szállás költségeire. 

A beruházások kiemelt előirányzat a központi ellátó szervezet által nem finanszírozott kisebb 
eseti beruházások, kiadások fedezetét biztosítja. 

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet költségvetési javaslata 711,3 millió forint kiadási 
előirányzatot tartalmaz, amelyet 711,3 millió forint támogatás finanszíroz. Az átlagos 
statisztikai állományi létszám 35 fő. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Mádl Ferenc Összehasonlító 

Jogi Intézet 
Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 0,0  0,0  
Változások jogcímenként:     
Egyéb csökkentés -5,4  -5,4  
Többlet:     
Az 1236/2019. (IV. 25.) Korm. 
határozat alapján a Mádl Ferenc 
Összehasonlító Jogi Intézet 
működési kiadásaira biztosított 
többlettámogatás 

 
 
 
 

716,7 

 
 

 
 
 
 

716,7 

 
 
 
 

35 
2020. évi javasolt előirányzat 711,3  711,3 35 

 

 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

X/20/2 Célelőirányzatok 

X/20/2/1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az IM társadalompolitikai és szakpolitikai célkitűzésének megvalósítására, 
továbbá a Minisztérium irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek és feladatok kiadásaira 
biztosít fedezetet.  

Az előirányzat költségvetési javaslata 257,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 257,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 423,4  423,4 
Változások jogcímenként:    
Más fejezet intézményének átadott 
feladat 

   

- az áldozatsegítő központok működési 
kiadásainak átadása a 
Pénzügyminisztérium részére 

 
 

-25,1 

  
 

-25,1 
- a központi irattárazási feladat 
kiadásainak átadása a 
Belügyminisztérium részére 

 
 

-17,9 

  
 

-17,9 
A szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkentése 

 
-2,2 

  
-2,2 

A rendszerszerűen megmaradó szabad    
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maradvány miatti támogatáscsökkentés -121,2 -121,2 
2020. évi javasolt előirányzat 257,0  257,0 

 
X/20/2/2 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a jogi karok közötti tisztességes szakmai versengés keretei között és a 
nemzetközi szakmai közvélemény által megkövetelt színvonalnak megfelelő jogtudományi 
kutatások, jogi oktatásfejlesztési és jogtudományi tanulmányi tehetséggondozási rendszer 
kialakításának, valamint működtetésének finanszírozására szolgál. Az előirányzat fedezetet 
biztosít továbbá a vidéki jogi karok hallgatói részére megítélt ösztöndíjakkal kapcsolatos 
kiadásokra. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 490,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 490,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 500,0  500,0 
Változások jogcímenként:    
A szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkentése 

 
-5,8 

  
-5,8 

A rendszerszerűen megmaradó szabad 
maradvány miatti támogatáscsökkentés 

 
-4,2 

  
-4,2 

2020. évi javasolt előirányzat 490,0  490,0 
 

X/20/2/4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a Minisztérium közfeladatai ellátásához a jogszabályalkotás során az 
igazságszolgáltatásban tetemes tapasztalatot szerzett  szakemberek időszaki bevonásával 
felmerülő kiadások fedezetére szolgál. Az előirányzat tartalmazza a nevezettek kirendelésére 
vonatkozó szabályok alapján történő folyamatos feladatellátás biztosításához a 
foglalkoztatásukhoz szükséges forrásokat. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 120,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 120,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 149,5  149,5 
Változások jogcímenként:    
A szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkentése 

 
-1,7 

  
-1,7 

A rendszerszerűen megmaradó szabad 
maradvány miatti támogatáscsökkentés 

 
-27,8 

  
-27,8 

2020. évi javasolt előirányzat 120,0  120,0 
 

 

X/20/2/10 Igazságügyi regionális együttműködés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat biztosítja az igazságügyi regionális kapcsolatok fenntartásához és 
fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását. 
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Az előirányzat költségvetési javaslata 15,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 15,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 20,0  20,0 
Változások jogcímenként:    
A szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkentése 

 
-0,2 

  
-0,2 

A rendszerszerűen megmaradó szabad 
maradvány miatti támogatáscsökkentés 

 
-4,8 

  
-4,8 

2020. évi javasolt előirányzat 15,0  15,0 
 
X/20/2/17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 
 
Az előirányzat a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény alapján a magyar állam ellen 
indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított 
kártalanítás kifizetésére szolgál. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 120,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 120,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 120,0  120,0 
2020. évi javasolt előirányzat 120,0  120,0 

 
X/20/2/18 Jogi segítségnyújtás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján a peren kívüli 
támogatások esetén a jogi szolgáltatást végző jogi segítő díjának állam általi térítésére vagy 
megelőlegezésére, a polgári és büntető peres eljárásokban a fél helyett az állam által 
kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy megelőlegezésre, 
az ezzel kapcsolatos banki és postaköltségek kifizetésére használható fel. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás 
iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának állam általi megtérítésére vagy annak 
megelőlegezésére.  

Az előirányzat költségvetési javaslata 249,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 249,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 249,0  249,0 
2020. évi javasolt előirányzat 249,0  249,0 

 

 

 

X/20/2/19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem 
és jogérvényesítés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja, hogy biztosítsa a forrást az Alaptörvény szellemének megfelelően a 
magyar alkotmányos és nemzeti identitás, valamint az ehhez kapcsolódó jogvédelem és 
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jogérvényesítés vonatkozásában hazai és nemzetközi konferenciák megszervezéséhez, 
széleskörű szakértői  együttműködések, tapasztalatcserék, szakértői munkák 
megvalósításához. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 10,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 10,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 35,0  35,0 
Változások jogcímenként:    
A szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkentése 

 
-0,4 

  
-0,4 

A rendszerszerűen megmaradó szabad 
maradvány miatti támogatáscsökkentés 

 
-10,7 

  
-10,7 

A tranzakciós illeték megszüntetése 
miatti támogatás-csökkentés 

 
-13,9 

  
-13,9 

2020. évi javasolt előirányzat 10,0  10,0 
 

X/20/2/20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 
2005. évi CXXXV. törvény alapján a bűncselekményt vagy tulajdon elleni szabálysértést, 
illetve bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként 
sérelmet elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei 
enyhítésére szolgál. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 100,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 100,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 100,0  100,0 
2020. évi javasolt előirányzat 100,0  100,0 

 

X/20/2/27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzatból elsősorban a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak és ugyanezen 
szervezeteknek fizetendő tagállami hozzájárulásból adódó – megállapodáson vagy a 
nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló – egyéb költségek kerülnek finanszírozásra. Az 
előirányzat biztosítja továbbá a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatokkal összefüggő 
fordítások díjait is. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 60,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 60,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 80,5  80,5 
Változások jogcímenként:    
A rendszerszerűen megmaradó szabad 
maradvány miatti támogatáscsökkentés 

 
-20,5 

  
-20,5 

2020. évi javasolt előirányzat 60,0  60,0 
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X/20/2/28 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat az igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó, az Emberi Jogok Európai 
Bírósága által hozott ítéletek, illetve határozatok alapján az államot terhelő fizetési 
kötelezettségek megtérítésével kapcsolatos kifizetések, a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. 
törvény szerinti alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás, illetve a 
kártalanításból történő - törvény szerinti - kielégítések megfizetésére, valamint az ezekkel 
összefüggő banki, kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség fedezetére szolgál. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 6.000,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 6.000,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 1 000,0  1 000,0 
Változások jogcímenként:    
Többlet:    
A megemelkedett számú kártérítések 
kifizetéséhez kapcsolódó kiadásokra  

 
5 000,0 

  
5 000,0 

2020. évi javasolt előirányzat 6 000,0  6 000,0 
 

X/20/2/29 A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásával és működésének 
megkezdésével kapcsolatos kiadások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja a Közigazgatási Felsőbíróság és a nyolc regionális közigazgatási bíróság 
működési feltételeinek biztosításával összefüggő, az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe 
tartozó feladatok ellátásának biztosítása volt. Jogszabályváltozásra való tekintettel a 
közigazgatási bírósági szervezet felállítását elhalasztották.  

 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 5 648,0  5 648,0 
Változások jogcímenként:    
Egyszeri feladatellátás miatti kivezetés -1 899,0  -1 899,0 
A szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkentése 

 
-10,7 

  
-10,7 

A közigazgatási bírósági szervezet 
felállításának elhalasztása miatti 
támogatás csökkentése 

 
 

-3 738,3 

  
 

-3 738,3 
2020. évi javasolt előirányzat 0,0  0,0 

 

 

X/20/25 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az év közben jelentkező, előre nem látható és központi forrásból nem 
finanszírozható feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezetére szolgál. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 71,3 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 71,3 millió forint támogatás finanszíroz. 
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        millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 78,0  78,0 
Változások jogcímenként:    
A rendszerszerűen megmaradó szabad 
maradvány miatti támogatáscsökkentés 

 
-6,7 

  
-6,7 

2020. évi javasolt előirányzat 71,3  71,3 
 

 

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

Az Igazságügyi Minisztérium fejezetnél több év előirányzatát terhelő program, beruházás, 
illetve fejlesztés nem indul. 

 

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

X/1. IM igazgatása 

Az IM igazgatása az alábbi projektek előkészítésében és megvalósításában vesz részt.  

Konstrukció kódja/projekt 
azonosítószáma Projekt megnevezése 

KÖFOP 1.0.0. – VEKOP-15-2016-
00029 

Integrált Jogalkotási Rendszer 

KÖFOP-1.2.2-VEKOP-2018 
Az elektronikus ügyintézést biztosító 
szervezetek  ügyintézési térbe való 
integrálásának támogatása 

 

 

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása  

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől 2.074,6 millió 
forinttal, a bevételi főösszegtől 150,0 millió forinttal, a támogatási főösszegtől 1.924,6 millió 
forinttal tér el, melynek főbb okai az alábbiak. 

Kiadások tekintetében: 

- a fejezetek közötti nullszaldós módosítások összesen -35,8 millió forint (ebből: a 
végelszámolási és felszámolási eljárásokkal kapcsolatos jogszabály-előkészítési feladatok 
kiadásaira az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezettől átvett 7,2 millió forint, az 
áldozatsegítő központok működési kiadásaira Pénzügyminisztérium fejezet részére átadott 
-25,1 millió forint, valamint a központi irattárazási feladatok kiadásaira a 
Belügyminisztérium fejezet részére átadott -17,9 millió forint), 

- a közigazgatási bíróság felállításának elhalasztása miatti (-3.738,3 millió forint), a szociális 
hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkentése (-77,6 millió forint), a kincstári 
tranzakciós díj eltörlése (-27,9 millió forint), a több éve kimutatott kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány (-195,9 millió forint) miatti, valamint egyéb (-93,8 millió forint) 
csökkentések (összesen: -4.133,5 millió forint), 

- az IM igazgatásának többletfeladataira (Az Európai Unió tagállamainak cégnyilvántartásait 
összekapcsoló BRIS rendszer üzemeltetési költségeire 76,2 millió forint, a 
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fizetésképtelenségi eljárások nyilvántartásának költségeire 119,7 millió forint, a Mádl 
Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet működési kiadásaira 716,7 millió forint, a Mádl Ferenc 
Összehasonlító Jogi Intézet funkcionális feladatainak ellátására 29,7 millió forint, a 
Kormánytisztviselői életpálya folytatásához 151,6 millió forint, továbbá a Magán- és egyéb 
jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzaton jelentkező megnövekedett 
ügyszám miatt 5.000,0 millió forint biztosított többletforrások (összesen: 6.093,9 millió 
forint,  

- az IM igazgatásához befolyó többletbevétel (150,0 millió forint). 

Bevételek tekintetében: 

- az IM igazgatásához befolyó többletbevétel (150,0 millió forint). 

Támogatás tekintetében: 

- a fejezetek közötti nullszaldós módosítások összesen -35,8 millió forint (ebből: a 
végelszámolási és felszámolási eljárásokkal kapcsolatos jogszabály-előkészítési feladatok 
kiadásaira az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezettől átvett 7,2 millió forint, az 
áldozatsegítő központok működési kiadásaira Pénzügyminisztérium fejezet részére átadott 
-25,1 millió forint, valamint a központi irattárazási feladatok kiadásaira a 
Belügyminisztérium fejezet részére átadott -17,9 millió forint), 

- a közigazgatási bíróság felállításának elhalasztása miatti (-3.738,3 millió forint), a szociális 
hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkentése (-77,6 millió forint), a kincstári 
tranzakciós díj eltörlése (-27,9 millió forint), a több éve kimutatott kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány (-195,9 millió forint) miatti, valamint egyéb (-93,8 millió forint) 
csökkentések (összesen: -4.133,5 millió forint), 

- az IM igazgatásának többletfeladataira (Az Európai Unió tagállamainak cégnyilvántartásait 
összekapcsoló BRIS rendszer üzemeltetési költségeire 76,2 millió forint, a 
fizetésképtelenségi eljárások nyilvántartásának költségeire 119,7 millió forint, a Mádl 
Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet működési kiadásaira 716,7 millió forint, a Mádl Ferenc 
Összehasonlító Jogi Intézet funkcionális feladatainak ellátására 29,7 millió forint, a 
Kormánytisztviselői életpálya folytatásához 151,6 millió forint, továbbá a Magán- és egyéb 
jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzaton jelentkező megnövekedett 
ügyszám miatt 5.000,0 millió forint biztosított többletforrások (összesen: 6.093,9 millió 
forint.  

 
Budapest, 2019. június 11. 
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I.  A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése  

A Miniszterelnökség fejezet előirányzatai a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a 
Miniszterelnök általános helyettese, valamint a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter feladatainak ellátásához 
szükséges feltételrendszert biztosítják.  

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Miniszterelnök általános helyettese, valamint a 
Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 
tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet) 
határozza meg. A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerint a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter az anyakönyvi ügyekért, az állampolgársági ügyekért, a Budapest és a fővárosi 
agglomeráció fejlesztéséért, az európai uniós ügyek koordinációjáért, az építésügyi 
szabályozásért és építéshatósági ügyekért, a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletéért, a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért, a kormányzati 
társadalmi kapcsolatok összehangolásáért, a kormányzati stratégiák kidolgozásának 
támogatásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, a közigazgatás-
fejlesztésért, a közigazgatás-szervezésért, a közbeszerzésekért, a kulturális örökség 
védelméért, a településfejlesztésért és településrendezésért, a területrendezésért, a 
társadalompolitika összehangolásáért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, az 
üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért, az 
ingatlan-nyilvántartásért, a térképészetért felelős tagja.  

A Miniszterelnök általános helyettese a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése 
értelmében a Kormány 

– egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért; 
– a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 5. pontjában foglalt kivétellel – a 

nemzetpolitikáért; 
– a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a 

nemzetiségpolitikáért 
felelős tagja. 

A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 
tárca nélküli miniszter felelős a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció 
Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó 
együttműködésről szóló Egyezmény értelmében a Paksi két új blokk (5-6. blokkok) 
tervezésről, beszerzésről és kivitelezésről szóló, az üzemeltetési és karbantartási támogatásról 
szóló, valamint a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló megállapodás 
végrehajtásának szakmai irányításáért és  hazai, valamint európai uniós szakmai 
koordinációjáért, és ezen megállapodásokkal (a továbbiakban: megvalósulási 
megállapodások) kapcsolatos feladatok tárcaközi összehangolásáért, valamint a megvalósulási 
megállapodásokkal kapcsolatos engedélyezési és egyéb hatósági feladatokban való 
közreműködésért és a hatósági feladatok ellátásának összehangolásáért. Ezen túl felelős a 
tervezési, beszerzési és kivitelezési, továbbá a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló 
megállapodás végrehajtása során az európai uniós adatszolgáltatási kötelezettségnek 
megfelelően az adatok európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős 
miniszter részére történő megfelelő időben történő szolgáltatásáért, a Paksi két új blokkhoz 
(5-6. blokkok) kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáért, valamint az atomenergia-ipar 
innovációs feladatainak összehangolásáért. Kiemelt szakmai céljai a Paksi Atomerőmű két új 
blokkjának megépítésére (5-6. blokkok) irányuló beruházás a megvalósulási megállapodások 
szerinti megvalósítása, továbbá a kapcsolódó térségfejlesztési beruházások előkészítése és 
megvalósítása, illetve koordinálása. 
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A Miniszterelnökség fejezet 2020. évi intézményi, fejezeti és központi kezelésű előirányzatai 
e feladatok végrehajtásának pénzügyi hátterét biztosítják. Kiemelt szakterületi célok: 
 

Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős szakterület  

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős szakterület, valamint a kiemelt 
budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos 
feladatkörébe tartozó, továbbá a Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe utalt egyes 
beruházások, projektek felügyelete és koordinálása. 

 
Egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős szakterület 
A szakterület ellátja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről 
szóló 1997. évi CXXIV. törvényből és más kapcsolódó jogszabályokból, valamint az 
egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodásokból eredő feladatokat és 
koordinációs tevékenységet.  

A nemzetiségi szakterület hozzájárul a nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, 
anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához, 
országos vagy regionális jelentőségű, a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás 
szempontjából meghatározó rendezvények szervezéséhez, a nemzetiségek kulturális 
autonómiáját megvalósító intézményi rendszer fejlesztéséhez, a szomszédos országokkal 
kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban 
megfogalmazottak teljesítéséhez. 
 

Építészeti és építésügyi szakterület 

A szakterület az építésügyi szabályozás és építéshatósági ügyek vonatkozásában előkészíti az 
építésügyre, az építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő szakmai kamarákra és az 
építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat, irányítja az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatóságok, valamint e vonatkozásban az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatal tevékenységét, gyakorolja az Országos Építésügyi Nyilvántartással, 
valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtal összefüggésben a 
Miniszterelnökséget Vezető Miniszternek címzett feladat- és hatásköröket. 

A kulturális örökség védelem területén előkészíti a kulturális örökség, a világörökség, a 
régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális javakra vonatkozó 
jogszabályokat.  

Ellátja a világörökségi szabályozás teljes felülvizsgálatát, gondoskodik a Világörökség 
Egyezményben foglaltak érvényre juttatásáról, a Világörökség Központtal és a világörökségi 
gondnokságokkal való kapcsolattartásról, valamint közreműködik a világörökség védelmével 
kapcsolatos hatósági megkeresések teljesítésében.  

Ellátja továbbá a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos egyes állami feladatokat, 
közreműködik az örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában és a 
műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában, 
ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével 
kapcsolatos feladatokat.  

 
Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos kiemelt szakmai céljai 

A Kormány elkötelezett a célzott településfejlesztés és területfejlesztés előmozdításában, 
amelynek keretében meghatározásra került a Modern Városok Program 2016-ban illetve a 
Magyar Falu Program 2018-ban.  
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A Kormány a Modern Városok Program keretében a megyei jogú városok további fejlődése 
és megújulása érdekében megkötött együttműködési megállapodásokban határozza meg a 
további fejlődését, megújulását leginkább szolgáló beruházásokat. A modern város és 
településfejlesztési program nemcsak ágazati szinten meghatározott specifikus célokhoz 
illeszthetők, hanem elsődlegesen a nemzeti célkitűzéseket is szem előtt tartó horizontális, 
ezáltal a területi sajátosságokhoz, valamint a helyi fejlesztési szükségletekhez igazodó forrás 
felhasználási alapelvként kerül figyelembevételre. A megyeszékhelyeken történő fejlesztések 
megvalósításának elősegítése: út-, tömegközlekedés-, oktatási infrastruktúra-, egészségügyi 
szolgáltatás-, kutatás-fejlesztés-, és sportfejlesztések, valamint az ipari parkok kialakítása. 

A Magyar Falu Program célja a kistelepüléseken élők számának növelése, életminőségének 
javítása, a hazai kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének növelése. Az 
5000 fő és az 5000 fő alatti lakosságszámú kistelepülések hátrányainak enyhítése, az alapvető 
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyekkel az egyes területek, 
települések közötti fejlettségi különbség felszámolható, és az elvándorlás folyamata 
megállítható. 

 
Nemzetpolitikáért felelős szakterület  

A 2018–2022 közötti időszakra megfogalmazott fő kormányzati célkitűzések – 
identitáserősítés, családok támogatása, versenyképesség, munkaalapú társadalom – alapján a 
következő ágazati célkitűzéseket előirányozta 2020-ra vonatkozóan: 
A külhoni magyar intézményrendszer megerősítése. A magyar intézményhez, szervezethez 
tartósan kötődő külhoni magyarok számának és a magyar oktatásban résztvevő külhoni 
magyar diákok számának növelése a Kárpát-medencében és a diaszpórában. 
Egységes Kárpát-medencei tér kialakítása még több szakterületen, a kialakított hálózatok 
fenntartásának elősegítése.  
A külhoni magyar családokat segítő környezet megerősítése, valamint olyan ösztönzők 
beépítése, amelyek támogatják a külhoni magyarok gyermekvállalását a Kárpát-medencében. 
A diaszpóra intézményhálózatának fejlesztése és összekapcsolása a Kárpát-medencei magyar 
intézményhálózattal, minden magyar gyermek számára anyanyelvi oktatás biztosítása, 
valamint a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő gazdasági szereplők közötti kapcsolatok 
erősítése. 
A külhoni magyar régiók versenyképességének növelése. 
Az egységes nemzetben való gondolkodás elősegítése, a külhoni magyarsággal kapcsolatos 
tudás megerősítése.  
A külhoni magyarság jogvédelmének és jogérvényesítésének erősítése az Európa Tanácsban 
és az Európai Unióban. 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-
medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos  

Közreműködik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzatainak bevonásával a 
gazdaságélénkítő regionális fejlesztési, valamint terület- és településfejlesztési programok 
kidolgozásában és megvalósításában, továbbá figyelemmel kíséri a kárpátaljai kis- és 
középvállalkozások versenyképességének növekedését, valamint a kárpátaljai mezőgazdaság 
megerősödését és fejlesztését. Részt vesz a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első 
üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat, illetve a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program második üteméről szóló 1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokban. 
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Területi közigazgatás működtetéséért felelős szakterület 

A hatékony, erős és ügyfélbarát közigazgatás kialakítása és működtetése, amelyhez 
kapcsolódóan a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladata a „Szolgáltató Állam” 
megjelenítése, illetve magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása az állampolgárok és a 
vállalkozások számára. Közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
szervezetfejlesztési feladataiban. 

A területi közigazgatás átalakításának és fejlesztésének részeként 2010-ben indult el a 
Kormányablak Program. Az országos kormányablak-hálózat kialakítását és fejlesztését 
követően, a jelenleg folyamatban lévő beruházások (pl. vasútállomási helyszínek, mobilizált 
ügyfélszolgálatok) és az egyedi fejlesztési igények (pl. önkormányzatokkal közös fejlesztési 
beruházások) körében kerülhet sor újabb kormányablakok kialakítására.  

 
Üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős 
szakterület kiemelt szakmai céljai 
A szakterület tevékenységének fő célja az Európára nehezedő nemzetközi migrációs nyomás 
enyhítése és csökkentése a helyben történő, közvetlen humanitárius segítségnyújtáson 
keresztül. A válságövezetekben élő veszélyeztetett, üldöztetést és szükséget szenvedő 
keresztény emberek és közösségek megsegítése, a közösségek szülőföldön maradásának, 
vallási, kulturális és gazdasági értelemben vett megmaradásának zálogai azok az oktatási, 
egészségügyi és humanitárius projektek, amelyek a Hungary Helps Programon keresztül 
valósulnak meg világszerte és amik egyúttal a különböző vallási és etnikai csoportok közti 
megbékélést erősítik. A nemzetközi közösség figyelmének felhívása a keresztényüldözés 
tényére és mértékére annak érdekében, hogy Magyarország mellett más kormányok és 
szervezetek is részt vegyenek a sürgős és határozott cselekvést igénylő humanitárius és 
értékmentő munkában. A sikeres hazai és külföldi szemléletformálás elvárt eredménye tehát 
nem csupán a keresztények szenvedéstörténeteinek a lehető legszélesebb körben való 
megismertetése és a humanitárius gondolkodás erősítése, hanem konkrét szerepvállalásra 
sarkallás és együttműködések életre hívása a segítségnyújtás jegyében.  
 
  

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban  

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő)  

Intézmények 270.075,3 46.214,1 223.861,2 35.312 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  392.893,8 340,0 392.553,8 - 

Központi kezelésű előirányzatok 89.395,3 - - - 
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

a)  az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid bemutatása 
 

A 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnökséget az alábbi változások 
érintették: 

� A 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének 3. pontja értelmében 
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe kerültek, 
amelyek egy része korábban – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet) 
109. § 2. pontjában foglaltak alapján az állami infrastruktúra-beruházásokért való 
feladatkörben – a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozott. 

� A 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés 1. és 3. pontjaiban foglaltak 
alapján a miniszterelnök általános helyettese a Kormány egyházakkal való 
kapcsolattartás koordinációjáért, és – a 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 92.§ (2) 
bekezdésében foglalt kivétellel – a nemzetiségpolitikáért felelős tagja. A 94/2018. 
(V.22.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök általános 
helyettesének tevékenységét a Miniszterelnökség segíti. Az egyházakkal való 
kapcsolattartás koordinációjával, a nemzetiségpolitikával kapcsolatos feladatok 
vonatkozásában az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogutódja a Miniszterelnökség. 

� A 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének 18. pontja alapján a 
Kormány társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős tagja a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter, amely felelősségi kör keretében ellátja a 
94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 30.§-ában foglalt feladatokat, továbbá a Nemzeti 
Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 7. § (3) bekezdése 
alapján gondoskodik a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács titkárságával 
kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. A civil kapcsolatok 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok vonatkozásában az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma jogutódja a Miniszterelnökség. 

� A 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 4. § értelmében a korábban – a 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 4. § (1) pontja alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
hatáskörébe tartozó kormányzati tevékenység összehangolásával kapcsolatos feladatok 
a Miniszterelnöki Kormányirodához kerültek. 

� A 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 7. § 1. pontja alapján az általános politikai 
koordinációért való felelősség keretében az egyes kormányrendeleteknek a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 
306/2015. (X. 26.) Korm. rendelet 8-9. §-ában foglalt feladatok ellátása – mely 
korábban a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 1. pontjában foglaltak alapján a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter kormányzati tevékenység összehangolásáért 
való feladatkörébe tartozott – a miniszterelnök kabinetfőnöke szakpolitikai feladat- és 
hatáskörébe került. A kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelősségi 
körhöz kapcsolódó, a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos 
politikájának egységes megvalósításával, az általános politikai koordinációval, 
valamint a miniszterelnök és a miniszterek parlamenti kapcsolattartási feladatainak az 
összehangolásával kapcsolatos feladatok egyes elemei vonatkozásában a 
Miniszterelnökség jogutódja a Miniszterelnöki Kabinetiroda. 
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� A 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 138. § 3. pontjában foglaltak alapján a korábban a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe tartozó polgári hírszerzési 
tevékenység irányításáért kapcsolatos feladatok a külgazdasági és külügyminiszterhez 
kerültek. Fentiekkel összefüggésben a külgazdasági és külügyminiszter irányítása alá 
került az Információs Hivatal. 

� A 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 138. § 1. pontjában foglaltak és a 94/2018. (V.22.) 
Korm. rendelet 140. § n.) pontjában foglaltak értelmében a Miniszterelnökségtől a 
Külgazdasági- és Külügyminisztériumhoz kerültek a külgazdasági ügyek felelősségi 
kört érintően a határ menti operatív programok tervezésével és megvalósításával 
összefüggő feladatok, valamint a regionális és határ menti gazdaságfejlesztési 
programok végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása. 

� A 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 116. § 7., 8. és 22. pontjában foglaltak értelmében 
az európai uniós források felhasználásáért, építésgazdaságért, valamint a 
tudománypolitika koordinációjáért való felelősség, ennek keretében a 94/2018. (V.22.) 
Korm. rendelet 123. §, 124. § és 136. §-ában meghatározott feladatok ellátása – 
melyek korábban a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartoztak – az 
innovációért és technológiáért felelős miniszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe 
került. 

� A 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 79. § 2. pontja értelmében a korábban a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe tartozó agrár-vidékfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatok az agrárminiszterhez kerültek. 

� A Kormány a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. 
(VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában foglaltak szerint Magyarország 2018. 
évi központi költségvetésének címrendjét – 2018. július 1-i fordulónappal – a 
határozat 1. és 2. melléklete szerint módosította. 
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b) az intézményrendszer összetétele, a címen belüli intézmények tételes felsorolása, a 
tervezett átlagos statisztikai állományi létszám feltüntetése 

1. cím Miniszterelnökség igazgatása 1.350 

3. cím Nemzetstratégiai Kutató Intézet 80 

5. cím  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének 
igazgatása 

137 

7. cím Nemzeti Örökség Intézete 117 

12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási 
kormányhivatalok 

32.568 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 1.750 

 Baranya Megyei Kormányhivatal 1.447 

 Békés Megyei Kormányhivatal 1.330 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2.356 

 Budapest Főváros Kormányhivatala 5.162 

 Csongrád Megyei Kormányhivatal 1.448 

 Fejér Megyei Kormányhivatal 1.351 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 1.385 

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 1.763 

 Heves Megyei Kormányhivatal 1.111 

 Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal 1.362 

 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 965 

 Nógrád Megyei Kormányhivatal  814 

 Pest Megyei Kormányhivatal 3.001 

 Somogy Megyei Kormányhivatal 1.205 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 1.836 

 Tolna Megyei Kormányhivatal 870 

 Vas Megyei Kormányhivatal 1.028 

 Veszprém Megyei Kormányhivatal 1.323 

 Zala Megyei Kormányhivatal 1.061 

14. cím Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1.020 

18. cím Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 

 

 

 

 

 

40 
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c) az intézményrendszer által ellátandó általános és 2020-as új feladatok bemutatása, az 
intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 

 

1. cím Miniszterelnökség igazgatása 

A Miniszterelnökség feladata az állományába tartozó miniszter, tárca nélküli miniszterek, 
államtitkárok, miniszterelnöki biztosok, helyettes államtitkárok, valamint a közvetlen 
irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és 
technikai feltételek biztosítása.  

millió forintban, egy tizedessel 

Miniszterelnökség igazgatása Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat  
 

25.788,2 6.590,3 19.197,9 1.850 

Változások jogcímenként:     
Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés 

    

Elektronikus közbeszerzési rendszer 
2018-2021. évi továbbfejlesztési 
feladataihoz szükséges forrás 
biztosítása (1079/2018. (III. 13.) 
Korm. határozat 

-2.950,0  -2.950,0  

Kormányzati Rejtjelezett 
Gerinchálózat (2128/2017. (XII. 
29.) Korm. határozat) 

-10,0  -10,0  

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
    

Innovációs és Technológiai 
Minisztérium és Miniszterelnökség 
fejezetek közötti megállapodás 
alapján az EU-s források 
felhasználása, az építésgazdasági és 
tudománypolitikai feladatkör 
átadása 

-192,2  -192,2 -33 

Agrárminisztérium és 
Miniszterelnökség fejezetek közötti 
megállapodás alapján az agrár-
vidékfejlesztési feladatkör átadása 

-202,4  -202,4 -130 

Miniszterelnöki Kabinetiroda és 
Miniszterelnökség fejezetek közötti 
megállapodás alapján az általános 
politikai koordinációs feladatkör 
átadása 

-182,7  -182,7 -23 

Innovációs és Technológiai 
Minisztérium és Miniszterelnökség 
fejezetek közötti megállapodás 
alapján a Budapest és főváros 
agglomeráció fejlesztése feladatkör 
átvétele 

440,8  440,8 3 
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Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és Miniszterelnökség fejezetek 
közötti megállapodás alapján az 
egyházakkal való kapcsolattartás 
koordinációja, nemzetiségpolitika 
feladatkör, társadalmi és civil 
kapcsolatok feladatok átvétele 

647,5  647,5 81 

Miniszterelnöki Kormányiroda és 
Miniszterelnökség fejezetek közötti 
megállapodás alapján kormányzati 
igazgatási feladatok átadása 

-722,1  -722,1 -105 

Külgazdasági és 
Külügyminisztérium és 
Miniszterelnökség fejezetek közötti 
megállapodás alapján a határ menti 
operatív programok tervezésével és 
megvalósításával összefüggő 
feladatok, valamint a regionális és 
határ menti gazdaságfejlesztési 
programok végrehajtása feladatok 
átadása 

-136,9  -136,9 -22 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és Miniszterelnökség fejezetek 
közötti megállapodás alapján a 
RETÖRKI, VERITAS irányítószerv 
váltásból adódó feladatok átadása 

-18,4  -18,4 -3 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és Miniszterelnökség fejezetek 
közötti megállapodás alapján a 
Nemzetiségekért Díj fedezetének 
átvétele 

10,0  10,0  

Irányító Hatóságok bázis bér és 
járulék előirányzatának beépítése az 
Uniós fejlesztések fejezettől 

1.786,9  1.786,9  

Pénzügyminisztérium és 
Miniszterelnökség fejezetek között, 
a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság részére 1027 Bp. 
Horváth utca 12-26 szám alatti iroda 
2020. évi bérleti díj átadása 

-33,3  -33,3  

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és Miniszterelnökség fejezetek 
közötti megállapodás alapján a 
miniszter által adományozható 
Károli Gáspár- díj, Fraknói Vilmos-
díj, Scheiber Sándor-díj, Pro Cultura 
Minoritatum Hungariae díj 
fedezetének átvétele 

3,3  3,3  

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és Miniszterelnökség fejezetek 
közötti megállapodás alapján a 
Népművészet Mestere díj 

-79,0  -79,0 
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fedezetének átadása 
 
Agrárminisztérium és  
Miniszterelnökség fejezetek közötti 
megállapodás alapján ingatlan-
nyilvántartás és térképészeti 
feladatok átvétele 

24,4  24,4 3 

Belügyminisztérium és 
Miniszterelnökség fejezetek közötti 
átrendezés központosított irattári 
szolgáltatások nyújtása kapcsán 

-20,2  -20,2  

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
Pro Cultura Minoritatum Hungariae 
díj fedezetének átrendezése a 
30/1/31/1 Nemzetiségi támogatások 
fejezeti kezelésű előirányzatról 

6,5  6,5  

Nemzetiségekért Díj fedezetének 
átrendezése a 30/1/31/1 Nemzetiségi 
támogatások fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

15,0  15,0  

Csökkentés     

Szociális hozzájárulási adó 1,5% 
pontos csökkentése 

-151,0  -151,0  

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-79,7  -79,7  

Egyéb csökkenés -476,5  -476,5  

Többlet     

Kormánytisztviselői életpálya 2019. 
évi ütem 

3.573,8  3.573,8  

2019. évi minimálbér és garantált 
bérminimum emelés, valamint a 
2018. évi emelés beépítésének 
korrekciója 

7,7  7,7  

Hazai forrásból megvalósuló 
közbeszerzések központi ellenőrzése 
(1406/2018. (VIII. 31.) Korm. 
határozat) 

1.080,3  1.080,3  

Elektronikus közbeszerzési rendszer 
2018-2021. évi továbbfejlesztési 
feladataihoz szükséges forrás 
biztosítása (1079/2018. (III. 13.) 
Korm. határozat) 2020. évi ütem 

1.086,0  1.086,0  

Az 1748/2018. (XII. 20.) Korm. 
határozat 5. pontja alapján a Paks II. 
projekthez kapcsolódó pénzügyi, 
jogi és energetikai tanácsadási 
szerződések megkötésére (2020. évi 
ütem) 

1.560,0  1.560,0  
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Bevételi előirányzatok változása -5.280,4 -5.280,4  -518 

Álláshely változása    247 

2020. évi javasolt előirányzat  25.495,6 1.309,9  24.185,7 1.350 
 

3. cím Nemzetstratégiai Kutató Intézet  

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

Az NSKI kiemelt szakmai célja a hazai, valamint a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki és 
a diaszpórában élő magyar közösségek, családok vonatkozásában a nemzeti összetartozás 
erősítése, a kulturális, társadalmi és gazdasági összekapcsolódás elősegítése, lehetőséget 
kínálva az összmagyarságot érintő összefogás létrehozására, a külhoni magyarsággal 
kapcsolatos tudásismeretek és az egységes nemzetben való gondolkodás megerősítése, 
valamint a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki magyarok jogvédelmének és 
jogérvényesítésének erősítése. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Nemzetstratégiai Kutató Intézet Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi törvényi előirányzat  1.193,5 - 1.193,5 93 

Változások jogcímenként:     

Csökkentés     

Szociális hozzájárulási adó 1,5% 
pontos csökkentése 

-9,7  -9,7  

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés -2,1  -2,1  

Egyéb csökkenés -19,6  -19,6  

Bevételi előirányzatok változása 4,4 4,4   

Többlet     

Kormánytisztviselői életpálya 2019. 
évi ütem 193,0  193,0  

Álláshely változása    -13 

2020. évi javasolt előirányzat 1.359,5 4,4 1.355,1 80 
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5. cím Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 

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

Az EU ÁK az Uniós tagságból eredő jogok gyakorlása, a kötelezettségek teljesítése, a magyar 
érdekek hatékony képviselete szempontjából a központi külképviselet. Elsődleges feladata az 
Európai Unió döntéshozatali eljárásaiban a magyar álláspont kialakításában és képviseletében 
való részvétel. 

millió forintban, egy tizedessel  

Magyarország Európai Unió 
melletti Állandó Képviseletének 

igazgatása 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat  5.514,4  5.514,4 106 
Változások jogcímenként:     
Fejezetek közötti átcsoportosítás     
1449/2018. (IX. 21.) Korm. 
határozat alapján 
Belügyminisztérium és 
Miniszterelnökség fejezetek között, 
Magyarország EU melletti Állandó 
Képviseletén egy új 
kiberbiztonságért felelős 
szakdiplomata álláshely  

55,4  55,4 1 

1597/2018. (XI. 26.) Korm. 
határozat alapján Agrárminisztérium 
és Miniszterelnökség fejezetek 
között Magyarország EU melletti 
Állandó Képviseletén egy új 
agrárpolitikai szakdiplomata 
álláshely  

58,1  58,1 1 

Csökkentés     

Szociális hozzájárulási adó 1,5% 
pontos csökkentése 

-47,8  -47,8  

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-9,1  -9,1  

 Álláshely változása    29 
2020. évi javasolt előirányzat 5.571,0  5.571,0 137 
 
 
7. cím Nemzeti Örökség Intézete 

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 
144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény (a továbbiakban: Ttv.), a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény (a továbbiakban: Kötv.), valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (a továbbiakban: Ntv.) által meghatározott feladatok ellátását a Nemzeti Örökség 
Intézete (a továbbiakban: NÖRI) részére.  
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A NÖRI ellátja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működésének operatív és 
adminisztratív feladatait, a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív 
és ellenőrzési feladatokat, a nemzeti emlékhelyek használati terveinek előkészítésével és 
felülvizsgálatával, valamint a nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésével kapcsolatos 
feladatokat, a nemzeti sírkertbe sorolt országosan több, mint 6000 sír nyilvántartásával, 
gondozásával összefüggő, valamint a Fiumei úti temető értékeinek bemutatásával kapcsolatos 
feladatokat, továbbá a Ttv-ből eredő temető üzemeltetési és fenntartási feladatokat összesen 
66 hektár temetői területen, a Kötv-ből és a Ntv-ből eredő, műemléki védelem hatálya alá eső 
állami tulajdonú sírkertekkel, és a múzeumi vagyontárgyakkal összefüggő vagyonkezelői 
feladatokat. 

A NÖRI kiemelt szakmai céljai a magyarság szellemi örökségének a megőrzése és átadása a 
jelen és az eljövendő nemzedékek számára, a nemzeti emlékezés magyarságidentitásának 
megőrzése, a nemzeti összetartozás érzésének növelése. 

millió forintban, egy tizedessel 

Nemzeti Örökség Intézete Kiadás Bevétel Támogatás 

 Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi törvényi előirányzat  2.721,1 90,2 2.630,9 117 

Változások jogcímenként:     

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés 

    

Salgótarján úti Zsidó Temető 
helyreállítása 

-1.100,0  -1.100,0  

Csökkentés     

Szociális hozzájárulási adó 1,5% 
pontos csökkentése 

-9,1  -9,1  

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés -10,1  -10,1  

Bevételi előirányzatok változása 49,8 49,8   

Többlet     

2019. évi minimálbér és garantált 
bérminimum emelés, valamint a 
2018. évi emelés beépítésének 
korrekciója 

5,0  5,0 

 

Fiumei úti Nemzeti Sírkert és 
Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni 
utcai zsidó temető, a Kegyeleti 
Múzeum, valamint a 
Rákoskeresztúri Új Köztemető 
Nemzeti Gyászpark üzemeltetés 
(1270/2018. (VI. 14.) Korm. 
határozat) 

192,9  192,9 

 

483



Nemzeti Örökség Intézet 
feladatainak ellátásához szükséges 
többlet 

400,0  400,0 
 

2020. évi javasolt előirányzat 2.249,6 140,0 2.109,6 117 

 
12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 

A cím javasolt költségvetési kiadási előirányzata biztosítja a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását a 
kormányhivatalok részére. 

A fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek 
megfelelően részt vesz a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában, ennek keretében 
többek között hatósági, koordinációs, ellenőrzési, működtetési és felügyeleti, informatikai 
tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat lát el. A 
járási hivatal a kormánymegbízott irányítása mellett közreműködik a fenti feladatok 
ellátásában. 
 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségeiként járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
működnek, amelyek a kormánymegbízott irányítása mellett közreműködnek a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok számára meghatározott feladatok ellátásában. A járási (fővárosi 
kerületi) hivatalok a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának 
elősegítése érdekében ellátják a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, 
valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges 
koordinációs és kommunikációs feladatokat.  

millió forintban, egy tizedessel  

Fővárosi, megyei 
kormányhivatalok és járási 

kormányhivatalok 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő)  
2019. évi törvényi előirányzat  224.253,5 41.527,5 182.726,0 36.188 
Változások jogcímenként:     
Fejezetek közötti átcsoportosítás     
Miniszterelnökség 
(Kormányhivatalok) és 
Pénzügyminisztérium (Magyar 
Államkincstár) fejezetek közötti 
megállapodás alapján a kötelező 
egészségbiztosítási ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. 
(XII. 1.) Korm. rendelet szerinti 
egészségbiztosítási ellátási 
folyósítási feladatok átadása 

-150,9  -150,9 -32 
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1667/2018. (XII. 10.) Korm. 
határozat – Belügyminisztérium 
és Miniszterelnökség fejezetek 
között a közösségi 
foglalkoztatók működésének 
biztosítása feladat átvétele 

25,6  25,6 3 

Miniszterelnökség (Heves 
Megyei Kormányhivatal) és 
Pénzügyminisztérium (Magyar 
Államkincstár) fejezetek közötti 
megállapodás, családtámogatási 
és egyéb szociális 
támogatásokkal kapcsolatos, 
valamint a fogyatékossági 
támogatás iránti eljárásokat 
segítő országos telefonos 
ügyfélszolgálat működtetése 
feladat átadása 

-148,1  -148,1 -32 

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Bács- Kiskun Megyei 
Kormányhivatal javára a NOÉ 
szolgáltatások biztosítása 
céljából a 30/1/66. 
Kormányablak program 
megvalósítása előirányzat 
terhére 

901,7  901,7  

Egyszeri feladatok kivétele 
miatti báziscsökkentés 

    

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 
Hivatal elhelyezésével 
kapcsolatos beruházás 
előkészítés 

-500,0  -500,0  

Bevételi előirányzatok változása 116,0 116,0  51 

Csökkentés     

Szociális hozzájárulási adó 1,5% 
pontos csökkentése 

-2.333,9  -2.333,9   

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-300,8  -300,8  

Kormányhivatalok 
támogatásának csökkentése 
Közlekedési Alkalmassági és 
Vizsgaközpont okán 

-1.500,0  -1.500,0 -204 

Egyéb csökkenés -1.381,7  -1.381,7  
Többlet      
2019. évi minimálbér és 
garantált bérminimum emelés, 
valamint a 2018. évi emelés 
beépítésének korrekciója 

87,4  87,4  
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Bértöbblet 288,9  288,9  

Álláshely változása    -3.406 

2020. évi javasolt előirányzat 219.357,7 41.643,5 177.714,2 32.568 
 

14. cím Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiadás Bevétel Támogatás 

 Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi törvényi előirányzat  9.291,5 3.006,1 6.285,4 870 

Változások jogcímenként:     

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés 

    

Támogatáscsökkentés bevétel 
növekedés miatt 

0,0 100,0 -100,0  

Csökkentés:     

Szociális hozzájárulási adó 1,5% 
pontos csökkentése 

-57,9  -57,9  

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-47,2  -47,2  

Többlet     

2019. évi minimálbér és garantált 
bérminimum emelés, valamint a 
2018. évi emelés beépítésének 
korrekciója 

3,8  3,8  

Kutatói/oktatói munkakört betöltő 
közalkalmazottak garantált 
illetményének támogatása 

190,4  190,4  

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
megvalósuló, a jó kormányzást és a 
közigazgatás modernizációját 
szolgáló felsőoktatási képzés- és 
kutatásfejlesztési feladatok 
támogatása (1657/2018. (XII. 6.) 
Korm. határozat) 

 6.000,0   6.000,0 150 
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Nemzeti felsőoktatási törvény 
módosításából eredő doktorandusz 
hallgatói létszám változásának 
többlete  

45,7  45,7  

2020. évi javasolt előirányzat 15.426,3 3.106,1 12.320,2 1.020 

 
 

18. cím Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Kiadás Bevétel Támogatás 

 Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi törvényi előirányzat  671,2 59,0 612,2 48 

Változások jogcímenként: 
    

Csökkentés:     

Szociális hozzájárulási adó 1,5% 
pontos csökkentése 

-5,4  -5,4  

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-1,2  -1,2  

2019. évi minimálbér és garantált 
bérminimum emelés, valamint a 2018. 
évi emelés beépítésének korrekciója 

-0,2  -0,2  

Bevételi előirányzatok változása -48,8 -48,8   

Álláshely változása    -8 

2020. évi javasolt előirányzat 615,6 10,2 605,4 40 
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III.2. Fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

 

30. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1. alcím Célelőirányzatok 

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

Az előirányzat a nemzeti sírkert és a történelmi, nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhelyek 
gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. 
Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, a nemzeti sírkert részeként 
megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  74,2 - 74,2 

Változások jogcímenként:    

Csökkentés:    

Szociális hozzájárulási adó 1,5% 
pontos csökkentése -0,1 - -0,1 

2020. évi javasolt előirányzat 74,1 - 74,1 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  600,0 - 600,0 

2020. évi javasolt előirányzat 600,0 - 600,0 

 

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

Az előirányzat kiadási összege fedezetet nyújt az Alapítvány működési és tudományos 
céljainak megvalósítására. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  850,0 - 850,0 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés 

   

Antall József Politika- és 
Társadalomtudományi 
Tudásközpont Alapítvány 
programjainak és célkitűzéseinek 
támogatása (2136/2017. (XII. 29.) 
Korm. határozat) 

-25,8  -25,8 

2020. évi javasolt előirányzat 824,2 - 824,2 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 70,0 - 70,0 

2020. évi javasolt előirányzat 70,0 - 70,0 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  450,0 - 450,0 

2020. évi javasolt előirányzat 450,0 - 450,0 

 
 
11. jogcímcsoport Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése 

1. jogcím KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai 
feladatainak ellátása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos 
feladatkörébe tartozó, továbbá a Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe utalt egyes 
beruházások felügyeletét és a megvalósítás koordinálását – állami tulajdonú nonprofit 
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gazdasági társaságként – a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. 
(továbbiakban: KKBK NZrt.) látja el. 

Az előirányzat a KKBK NZrt. szakmai feladatainak ellátására és az annak kapcsán felmerülő 
működési költségeinek fedezetére szolgál. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  2.031,0 - 2.031,0 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés    

Kemény Ferenc Sportlétesítmény-
fejlesztési Program – 2016/2017. 
(XII. 22.) Korm. határozat 13. pont 
b.) alpontja)  

-1.042,0  -1.042,0 

Csökkentés:    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés -3,0  -3,0 

2020. évi javasolt előirányzat 986,0 - 986,0 

 

2. jogcím Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja az ún. kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások 
előkészítéséhez szükséges, 2020. évben felmerülő forrásigények finanszírozása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  2.057,0 - 2.057,0 

Változások jogcímenként:    

Csökkentés:    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-11,6  -11,6 

Többlet:    

Kulcsfontosságú budapesti 
közlekedés beruházások előkészítése 
az 1693/2018. (IX. 18.) Korm. 
határozat alapján 

1.935,9  1.935,9 

2020. évi javasolt előirányzat 3.981,3 - 3.981,3 
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3. jogcím Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a 
Bozsik Stadion fejlesztésével összefüggő 2020. évi feladatok ellátásához. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  3.438,8 - 3.438,8 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Nemzeti Stadionfejlesztési Program 
keretében megvalósítandó új Bozsik 
Stadion fejlesztése (1518/2018. (X. 
17.) Korm. határozat) 

760,8  760,8 

2020. évi javasolt előirányzat 4.199,6  4.199,6 

 

4. jogcím Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez 
szükséges egyes intézkedésekről szóló 1726/2018. (XII. 18.) Korm. határozat rendelkezett a 
2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság (a továbbiakban: Európa-bajnokság) megrendezése 
érdekében – a Magyar Labdarúgó Szövetség kezdeményezésére és javaslatának megfelelően – 
az Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó szerződésekben, többek között az UEFA 
által előírt, az Európa-bajnokság megrendezéséhez és lebonyolításához szükséges, a 
rendezvényhelyszín tágabb környezetének rendezését megvalósító beruházásokról, valamint 
ideiglenes létesítmények beszerzéséről és telepítéséről, eszközök és kapcsolódó szolgáltatások 
beszerzéséről. 

Az előirányzat célja a beruházás 2020. évi támogatásának biztosítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  

 90.758,2 - 90.758,2 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés    

Nemzeti Olimpiai Központ 
beruházás (1098/2017. (III. 6.) 
Korm. határozat) 

-65.058,0  -65.058,0 

Nemzeti Olimpiai Központ 
beruházás (1857/2016. (XII. 27.) 
Korm. határozat) 

-25.700,2  -25.700,2 

Többlet    
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UEFA 2020 labdarúgó Európa-
bajnokság budapesti mérkőzéseinek 
megrendezése (1726/2018. (XII. 18.) 
Korm. határozat)  

2.426,4  2.426,4 

2020. évi javasolt előirányzat 2.426,4  2.426,4 

 

5. jogcím Kemény Ferenc Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló  
1839/2016. (XII.23.) Korm. határozatban és a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési 
Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozatban, illetve 
a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Kemény 
Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli 
beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról szóló 1502/2018. (X. 12.) Korm. 
határozatban foglaltak alapján az előirányzat célja a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-
fejlesztési Program megvalósításához szükséges 2020. évi források biztosítása.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  9.600,0 - 9.600,0 

Változások jogcímenként:    

Csökkentés:    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés -41,4  -41,4 

Kemény Ferenc Sportlétesítmény-
fejlesztési Program -4.397,6  -4.397,6 

Többlet    

Budapest és a fővárosi agglomeráció 
fejlesztése, illetve a nemzetközi 
sportesemények megrendezését 
célzó pályázatok előkészítése 
/Visszapótlás a Kemény Ferenc 
Programra/ (1502/2018. (X. 12.) 
Korm. határozat) 

1.151,0  1.151,0 

Kemény Ferenc Sportlétesítmény-
fejlesztési Program (2016/2017. 
(XII. 22.) Korm. határozat 13. pont 
a) alpontja, 1502/2018. (X. 12.) 
Korm. határozat 3. pontja) 

658,0  658,0 

Kemény Ferenc Sportlétesítmény-
fejlesztési Program (2016/2017. 
(XII. 22.) Korm. határozat 13. pont 
a) alpontja) 

2.630,0  2.630,0 

2020. évi javasolt előirányzat 9.600,0 - 9.600,0 
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6. jogcím Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat a Nemzeti Korcsolyázó Központ kialakításával összefüggő beruházás 
2020. évi feladatainak megvalósítására biztosít forrást. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  900,0 - 900,0 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés    

Korcsolya Központ beruházás 2019. 
évi ütem kivezetése 

-900,0  -900,0 

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés -3,2  -3,2 

Többlet    

Nemzeti Korcsolyázó Központ 
fejlesztése az 1795/2018. (XII. 21.) 
Korm. határozat alapján 

1.081,0  1.081,0 

2020. évi javasolt előirányzat 1.077,8 - 1.077,8 

 

8. jogcím A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi, és külterületi, valamint a 
közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat 
nélküli utak szilárd burkolattal történ ő ellátása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat fedezetül szolgál a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, 
valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat 
nélküli utak szilárd burkolattal történő támogatására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  10.000,0 - 10.000,0 

Változások jogcímenként:    

Csökkentés    

A fővárosi kerületi szilárd burkolat 
nélküli utak szilárd burkolattal 
történő ellátásának támogatása 

-4.979,0  -4.979,0 

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-21,0  -21,0 

2020. évi javasolt előirányzat 5.000,0 - 5.000,0 
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10. jogcím Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 
megvalósításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat támogatást nyújt az új budapesti multifunkcionális sport- és 
rendezvénycsarnok megvalósulását célzó beruházás és a 2022. évi magyar-szlovák közös 
rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezését szolgáló, budapesti 
létesítményfejlesztések megvalósításához. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Új budapesti multifunkcionális 
sport- és rendezvénycsarnok 
megvalósításának támogatása  

35.000,0  35.000,0 

2020. évi javasolt előirányzat 35.000,0  35.000,0 

  

11. jogcím Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat támogatást nyújt Budapest Főváros fejlesztéséhez kapcsolódóan a Fővárosi 
Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott egyes fejlesztésekre.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

A Széchenyi lánchíd, a budai 
Váralagút és a hozzájuk kapcsolódó 
közterületek értékeinek megőrzése, 
teljes körű rekonstrukciója, valamint 
közösségi és turisztikai funkcióik 
fejlesztése (1447/2018. (IX. 18.)  
Korm. határozat) 

3.500,0  3.500,0 

2020. évi javasolt előirányzat 3.500,0 - 3.500,0 

 

13. jogcím Cziffra György Roma Oktatási és Kulturális Központ beruházása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a Cziffra György Roma Oktatási és Kulturális Központ 
beruházás támogatására. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Cziffra György Roma Oktatási és 
Kulturális Központ beruházása 

2.500,0  2.500,0 

2020. évi javasolt előirányzat 2.500,0 - 2.500,0 

 

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

Az előirányzat kiadási összege nyújt fedezetet a Közalapítvány támogatására. Az előirányzat 
forrást biztosít továbbá a Közalapítvány által megvalósításra kerülő Zsidótemető-
rekonstrukciós program támogatására, mely program elsődleges célja a magyarországi zsidó 
temetők fennmaradását veszélyeztető helyzet elhárítását és a síremlékek halaszthatatlan 
állagmegóvását szolgáló felújítások megvalósítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  58,0 - 58,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlésének 2012. évben 
elfogadott 1883. számú 
határozatában foglalt egyes 
ajánlások végrehajtása (sírkertek, 
sírhelyek rekonstrukciós programja) 
1833/2014. (XII. 29.) Korm. 
határozat 

532,0  532,0 

2020. évi javasolt előirányzat 590,0 - 590,0 

 

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

Az előirányzat kiadási összege nyújt fedezetet a Közalapítvány támogatására. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  220,0 - 220,0 

2020. évi javasolt előirányzat 220,0 - 220,0 

 

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

Az előirányzat kiadási összege nyújt fedezetet az Alapítvány támogatására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  150,0 - 150,0 

2020. évi javasolt előirányzat 150,0 - 150,0 

 

26. jogcímcsoport Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

Az előirányzat biztosít fedezetet a Karitatív Tanács tagszervezetei részére a Karitatív Tanács 
tagságból eredő, valamint egyéb felmerülő feladataik megvalósításának támogatására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  18,0 - 18,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Latin-amerikai térségből 
hazaérkezők megsegítését célzó 
intézkedések  

998,5  998,5 

2020. évi javasolt előirányzat 1.016,5 - 1.016,5 

 

28. jogcímcsoport Üldözött keresztények segítésének feladatai 

1. jogcím Ösztöndíjprogram támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja, hogy lehetőséget biztosítson felsőfokú tanulmányok folytatására 
magyarországi képzési helyeken olyan keresztény fiatalok (18-30 év) számára, akik saját 
országukban vallási üldöztetésnek vagy fenyegetésnek vannak kitéve. Az előirányzat 
felhasználása az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról 
és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. 
rendelet rendelkezései szerint történik. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  

 
620,0 - 620,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Ösztöndíjprogram támogatása 300,0  300,0 

2020. évi javasolt előirányzat 920,0 - 920,0 

 

2. jogcím Intervenciós Támogatási Keret fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 224,0 - 224,0 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés: 

-224,0 - -224,0 

2020. évi javasolt előirányzat - - - 

 

3. jogcím Hungary Helps Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a Hungary Helps Programmal összefüggésben történő 
nemzetközi humanitárius segítségnyújtás keretében ellenérték, valamint elszámolási és 
visszafizetési kötelezettség nélkül, adományként biztosított forrás biztosítására azzal a céllal, 
hogy közvetlen és azonnali segítségnyújtásra kerülhessen sor a szükséget szenvedő, 
üldöztetésnek kitett vagy humanitárius katasztrófák sújtotta területen élő emberek és 
közösségek részére, hogy segítse a helyben megmaradásukat támogató, a szabad 
vallásgyakorlás védelmét előmozdító projektek, különös tekintettel az üldözött keresztény és 
más vallási kisebbségek, továbbá veszélyeztetett közösségek értékmegőrzése, helyben 
maradása érdekében. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-5,7  -5,7 

Többlet    

Hungary Helps Program  3.005,7  3.005,7 

2020. évi javasolt előirányzat 3.000,0  3.000,0 
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5. jogcím Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. törvény értelmében a Hungary Helps 
Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közhasznú jogállású, 100%-os 
állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság, amely közfeladatként látja el a Hungary 
Helps Program keretében odaítélt költségvetési támogatások, adományok nyújtásával 
kapcsolatos kezelő szervi feladatokat. Az Ügynökség működési feltételeinek biztosításával 
lehetővé válik a nem kormányzati szektorban történő megjelenés és együttműködések 
kialakítása, a bilaterális alapú nemzetközi fejlesztési tevékenység, valamint a közvetlen és 
azonnali segítségnyújtási tevékenység gyorsaságának és hatékonyságának javítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Hungary Helps Ügynökség Zrt. 
működési támogatása  

300,0  300,0 

2020. évi javasolt előirányzat 300,0 - 300,0 

 

29. jogcímcsoport Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 

Az előirányzat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 
alapján a civil szervezetek támogatásához, a civil szervezetek működési alapjainak 
megteremtéséhez, társadalmilag hasznos és közösségteremtő tevékenységük elismeréséhez, 
közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük támogatásához biztosít fedezetet. 

A Nemzeti Együttműködési Alap forrása biztosít fedezetet a pályázati rendszeren, valamint az 
egyedi támogatási kérelmeken keresztül a civil szervezetek működését és szakmai 
programjaik megvalósítását célzó támogatásokra. Az előirányzat a Civil tv. 58. § (5) bekezdés 
alapján kerül megállapításra, amely szerint a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben az 
Alap támogatásaként meghatározott összeg az adott költségvetési évet megelőző második 
évben a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti 
kedvezményezetteknek felajánlható és ténylegesen kiutalt összeg különbsége. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  5.927,7 - 5.927,7 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

1001/2019. (I. 9.) Korm. határozat 
alapján Emberi Erőforrások 

352,9  352,9 
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Minisztérium fejezet, Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő cím 
terhére a Nemzeti Együttműködési 
Alap kezelési költségének 
átrendezése a kezelő szerv változása 
okán 

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-17,5  -17,5 

Többlet    

Törvényi determináció a Civil tv. 
58. § (5) bekezdése alapján 

1.460,1  1.460,1 

2020. évi javasolt előirányzat 7.723,2 - 7.723,2 

 
 
30. jogcímcsoport Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 

1. jogcím Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 
1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 7. § (1) bekezdése, továbbá az egyházi 
költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM 
rendelet alapján az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási 
feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók 
illetménykiegészítésére, eszközbeszerzésre, az egyházi közművelődési intézmények általános 
működtetésére, valamint a szorosan ehhez kapcsolódó beruházásokra, felújításokra és 
fejlesztésekre biztosít fedezetet.  

Az előirányzat összege az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a 
Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, 
valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás 
módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény 3. cikke 
alapján került megállapításra, amely szerint a támogatás összegét évente valorizálni 
szükséges. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  3.086,2 - 3.086,2 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Törvényi determináció (valorizáció) 86,4  86,4 

2020. évi javasolt előirányzat 3.172,6 - 3.172,6 
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2. jogcím Hittanoktatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 19/A. § (1) 
bekezdése alapján az egyházi jogi személy az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi 
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben és az állam vagy az országos 
nemzetiségi önkormányzat által fenntartott felsőoktatási intézményben – törvényben 
meghatározott módon – hitéleti oktatást szervezhet. Az Ehtv. 19/A. § (3) bekezdése alapján a 
hitéleti oktatás költségeit - ideértve az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően 
szervezett hitéleti oktatás költségeit is - a bevett egyházzal, a bejegyzett egyházzal vagy a 
nyilvántartásba vett egyházzal kötött megállapodás alapján az állam biztosítja. A 19/A. § (3) 
bekezdés vonatkoztatható a gyülekezeti, illetve a más egyházi fenntartó iskolájában végzett 
fakultatív hitoktatásra. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  35. § (1) bekezdése alapján az állam, 
a települési önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményben a szülő, tanuló kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai foglalkozások 
részét képező hitoktatást (fakultatív hitoktatás) egyházi jogi személy szervezhet. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  3.600,0 - 3.600,0 

2020. évi javasolt előirányzat 3.600,0 - 3.600,0 

 

3. jogcím Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

 
Az Eftv. 4. § (1) bekezdése értelmében a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség 
jogosult - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározottak 
szerint - rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi 
jövedelemadó egy százalékára, amely a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség belső 
szabályában meghatározott módon használható fel. Az Eftv. 4. § (2) bekezdése biztosítja, 
hogy a bevett és a bejegyzett egyházakat megillető összeget – a jogszabályban meghatározott 
kritériumok alapján – ki kell egészíteni. A támogatás (felajánlás és annak kiegészítése) az 
Ehtv. hatályos meghatározása szerinti, bevett és bejegyzett egyházként működő szervezetek 
részére kerül átutalásra. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  10.500,0 - 10.500,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

30/1/30/11. Egyházak hitéleti 
támogatásának kiegészítése 
előirányzatról átrendezés 

1.698,2  1.698,2 

Csökkentés    

500



Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés -429,6  -429,6 

Többlet    

Egyházi és költségvetési cél SZJA 
1% fel nem ajánlott részére 
vonatkozó szabályok miatti 
többletek 

1.745,0  1.745,0 

2020. évi javasolt előirányzat 13.513,6 - 13.513,6 

 

4. jogcím Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az Eftv. 3. §-a alapján, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 
1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Etv.) hatálya alá tartozó, az egyház által nem 
természetben visszakért, számára át nem adott, vagy az Etv. 2. § (4) bekezdése szerint nem 
rendezett egyházi ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igény közös megegyezés esetében járadék 
forrásává alakítható, amely az egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszírozására 
használható fel. Azon egyházak, amelyek egykori ingatlanjaik természetbeni igényléséről 
járadék ellenében, közös megegyezéssel, a Kormánnyal kötött megállapodásokban 
lemondtak, ún. ingatlanjáradékban részesülnek. A Magyar Katolikus Egyház, a 
Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi 
Baptista Egyház, zsidó felekezetek, valamint a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye kiemelt 
közfeladat átvállalásai miatt ún. kiegészítő járadékra is jogosultak, amelynek fedezetét az 
előirányzat biztosítja. 

Az előirányzat összege az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a 
Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, 
valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt 
Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. 
törvény 6. cikke alapján került megállapításra (a támogatás összegét évente valorizálni 
szükséges). 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  18.770,0 - 18.770,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Törvényi determináció (valorizáció)  560,0  560,0 

2020. évi javasolt előirányzat 19.330,0 - 19.330,0 
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5. jogcím Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótléka – Bevett egyházak fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat fedezetet biztosít az 5.000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők 
vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó 
hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temető fenntartásának, és – kivételesen – 
használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására. A Magyar Köztársaság 
Kormánya, valamint a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a 
Magyarországi Evangélikus Egyház között az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot 
teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékáról szóló megállapodások megkötéséről szóló 
1138/2001. (XII. 26.) Korm. határozat, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi 
Zsidó Hitközségek Szövetsége között a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási 
előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek 
tulajdonában álló lezárt zsidó temető fenntartásának, és - kivételesen - használatban lévő zsidó 
temető felújításának támogatásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 1140/2001. (XII. 
26.) Korm. határozat és a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Magyarországi Baptista 
Egyház, a Magyarországi Unitárius Egyház, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség, a 
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa, a Budai 
Szerb Ortodox Egyházmegye és a Magyarországi Román Ortodox Egyház között az 5000 
lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékáról 
szóló megállapodások megkötéséről szóló 1039/2002. (IV. 19.) Korm. határozat rendelkezett 
10 magyarországi egyház esetében a megállapodások megkötéséről. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  2.600,0 - 2.600,0 

2020. évi javasolt előirányzat 2.600,0 - 2.600,0 
 

6. jogcím Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – Határon túli 
egyház és annak belső egyházi jogi személye fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben magyar 
nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatására, valamint a nemzetmegtartó 
tevékenységük kiegészítő támogatására. A Miniszterelnöki Hivatal, valamint tizenkét határon 
túli egyházi jogi személy között az 5000 lakosnál kisebb magyar szórványú települések 
gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő 
támogatásáról szóló megállapodások megkötéséről szóló 2172/2004. (VII. 12.) Korm. 
határozat rendelkezik 12 egyházi jogi személy esetében a megállapodások megkötéséről. 
  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  420,0 - 420,0 

2020. évi javasolt előirányzat 420,0 - 420,0 
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7. jogcím Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

Az előirányzat az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási, 
valamint egyházi fenntartású, hitéleti, illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási 
feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1.450,0 - 1.450,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

A hitéleti tevékenységhez 
kapcsolódó működési támogatás 
biztosításához és egyes beruházások 
megvalósításához szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló 
1173/2019. (IV. 1.) Korm. határozat 
alapján  

2.008,2  2.008,2 

A Kolozsvári Szent Mihály templom 
rekonstrukciójának támogatásához 
szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló 2059/2019. 
Korm. határozat alapján 137,0  137,0 

Kisbéri katolikus plébánia 
épületének és környezetének 
megújítása 

300,0  300,0 

2020. évi javasolt előirányzat 3.895,2 - 3.895,2 

 

8. jogcím Egyházi közösségi célú programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat célja a közösségépítést, a közfeladat-ellátást szolgáló, valamint hitéleti, 
kulturális, oktatási, szociális és vallásturisztikai projektek támogatása. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  27.886,1 - 27.886,1 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés     

A hazai és határon túli egyházi 
fejlesztések támogatásáról szóló 
2071/2017. (XII. 28.) Korm. 
határozat alapján 

-382,2  -382,2 
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Az egyes szerzetesrendi fejlesztések 
megvalósításához szükséges 
intézkedésekről szóló 1390/2016. 
(VII. 21.) Korm. határozat alapján 

-1.300,0  -1.300,0 

Az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye egyes 
fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti 
Eucharisztikus Világkongresszussal 
összefüggő támogatásáról szóló 
2002/2017. (XII. 22.) Korm. 
határozat alapján 

-2.450,0  -2.450,0 

A ciszterci rend rendi alapokmánya 
kihirdetésének 900. évfordulójához 
kapcsolódóan a Ciszterci Rend 
egyes fejlesztései megvalósításához 
szükséges feladatokról szóló 
1393/2017. (VI. 27.) Korm. 
határozat alapján 

-1.200,0  -1.200,0 

A premontrei rend alapításának 900. 
évfordulójához kapcsolódó 
fejlesztésekkel összefüggő 
feladatokról szóló 1726/2017. (X. 
10.) Korm. határozat alapján 

-3.217,1  -3.217,1 

A torontói Magyar Diaszpóra 
Missziós Központ létrehozatalához 
szükséges forrás biztosításáról szóló 
1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat 
alapján  

-250,0  -250,0 

A váci Munkaerő-piaci 
Elhelyezkedést Segítő Speciális 
Fejlesztő Központ létrehozásával 
összefüggő egyes további 
intézkedésekről szóló 2038/2017. 
(XII. 27.) Korm. határozat alapján 

-569,8  -569,8 

A Veresegyházi Katolikus 
Gimnázium építésének 
támogatásáról szóló 1066/2018. (III. 
2.) Korm. határozat alapján 

-1.300,0  -1.300,0 

A Szent Korona és a magyar királyi 
koronázási jelvények 
megismertetését célzó programokról 
szóló 1185/2018. (IV. 4.) Korm. 
határozat alapján 

-7,0  -7,0 

A Magyar Pálos Rend Első Remete 
Szent Pál Rendje Boldog Özséb 
Programjának, illetve hargitafürdői 
további fejlesztésének támogatásával 
összefüggő feladatokról szóló 

-1.510,0  -1.510,0 
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1200/2018. (IV. 4.) Korm. határozat 
alapján 

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Az óvodafejlesztési program 
támogatásáról szóló 1212/2018. (IV. 
6.) Korm. határozat szerint a Magyar 
Katolikus Egyház óvodafejlesztési 
program forrása átrendezésre kerül a 
30/1/30/28. Egyházi 
közfeladatellátási és közösségi célú 
beruházások támogatása 
előirányzatra 

-12.000,0  -12.000,0 

A hazai és határon túli egyházi 
fejlesztések támogatásáról szóló 
2071/2017. (XII. 28.) Korm. 
határozat forrása átrendezésre kerül 
a 30/1/30/13. Görögkatolikus 
Metropólia támogatása előirányzatra 

-3.050,0  -3.050,0 

Többlet    

A geszti Tisza-kastély és 
környezetének rekonstrukciójához, 
valamint hosszú távú 
működtetéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1347/2017. 
(VI. 9.) Korm. határozat alapján 

160,0  160,0 

2020. évi javasolt előirányzat 810,0 - 810,0 

 

9. jogcím Vallási közösségek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat terhére a nem bevett egyháznak minősülő vallási közösségek – a vallási 
tevékenységet végző szervezetek – külön támogatási keretben részesülnek, amely a 
működésüket, és működésükhöz közvetlenül kapcsolódó felújítási, beruházási tevékenységük 
támogatását – ezzel a lelkiismereti és vallásszabadság jogának gyakorlását – segíti elő. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  121,2 - 121,2 

2020. évi javasolt előirányzat 121,2 - 121,2 

 
10. jogcím Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

Az előirányzat alapvető feladata a hosszú távú nemzetpolitikai stratégiai célok 
megvalósításához való hozzájárulás a hitélet területén, továbbá lehetőséget biztosít a külhoni 
egyházi fenntartású létesítmények felújítási költségeinek és egyes beruházásainak 
támogatására, ezen belül az egyházi szervezetek feladatellátási tevékenységével szorosan 
összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására, esetenként 
rendezvények, programok, azok technikai infrastruktúrája támogatására. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  300,0 - 300,0 

2020. évi javasolt előirányzat 300,0 - 300,0 

 

11. jogcím Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1.720,0 - 1.720,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás    

Az 1670/2018. (XII.10.) Korm. 
határozat alapján BGA fejezet 
javára történő átrendezés 

-21,8  -21,8 

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

30/1/30/3 Egyházi alapintézmény-
működés, SZJA rendelkezés és 
kiegészítése fejezeti kezelésű 
előirányzat javára történő 
átrendezés 

-1.698,2 - -1.698,2 

2020. évi javasolt előirányzat - - - 

 

12. jogcím Egyházi személyek eszközellátásának támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

Az előirányzat biztosítja az egyházi személyek hitéleti, karitatív, szociális és oktatási 
munkáját segítő eszközök beszerzésének elősegítését, különös tekintettel a mobilitás 
biztosításának támogatását. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  200,0 - 200,0 

2020. évi javasolt előirányzat 200,0 - 200,0 

 

13. jogcím Görögkatolikus Metropólia támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat célja a Görögkatolikus Metropólia működésének támogatása. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  300,0 - 300,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

A hazai és határon túli egyházi 
fejlesztések támogatásáról szóló 
2071/2017. (XII. 28.) Korm. 
határozat szerinti forrás átrendezésre 
kerül a 30/1/30/8. Egyházi közösségi 
célú programok támogatása 
előirányzatról 

3.050,0  3.050,0 

2020. évi javasolt előirányzat 3.350,0 - 3.350,0 

 

15. jogcím Reformáció Park kialakítása II. ütem fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  395,0 - 395,0 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés -395,0 - -395,0 

2020. évi javasolt előirányzat - - - 

 

16. jogcím Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve lelkigondozói 
szolgálatot végzők támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat fedezetet biztosít kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi vagy 
lelkigondozói szolgálatot végzők támogatására az egyházi elismerésről és az egyházi jogi 
személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) 
Korm. rendelet rendelkezései, valamint az egyházi költségvetési céltámogatások 
folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet szerint. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  800,0  800,0 

2020. évi javasolt előirányzat 800,0 - 800,0 

 

17. jogcím A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti 
tevékenységének támogatására az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek 
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jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 
rendelkezései, valamint az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és 
elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet szerint. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  500,0 - 500,0 

2020. évi javasolt előirányzat 500,0 - 500,0 

 

28. jogcím Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat fedezetet biztosít az egyházi fenntartású, hitéleti illetve közfeladatokat ellátó 
intézmények beruházási feladatainak megvalósítására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Az óvodafejlesztési program 
támogatásáról szóló 1212/2018 (IV. 
6.) Korm. határozat szerint a Magyar 
Katolikus Egyház óvodafejlesztési 
program támogatásának átrendezése 
a 30/1/30/8. Egyházi közösségi célú 
programok támogatása 
előirányzatról 

12.000,0  12.000,0 

2020. évi javasolt előirányzat 12.000,0 - 12.000,0 

 

 

31. jogcímcsoport Nemzetiségi célú költségvetési támogatások 

1. jogcím Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat felhasználása kiterjed – a roma nemzetiség kivételével – a nemzetiségi civil 
szervezetek működési támogatására, a nemzetiségi intézmények kiegészítő működési és 
fejlesztési támogatására, a nemzetiségi kultúra, a nemzetiségi nevelés és oktatás támogatására, 
a Nemzetiségekért Díj átadására, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj forrásigényének 
fedezetére, a nemzetiségi szervezetek intervenciós támogatására, a nem tervezhető események 
miatt finanszírozási nehézségekkel küzdő nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi 
intézmények támogatására. Az előirányzat terhére nyújtott támogatások megítélésekor kiemelt 
prioritással jelennek meg a kisebbségi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben foglalt, a magyar 
fél által vállalt kötelezettségek. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 3.397,8 - 3.397,8 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás    

Belügyminisztérium és a 
Miniszterelnökség fejezetek közötti 
átrendezés - roma nemzetiséghez 
kapcsolódó Nemzetiségi 
Tanulmányi Ösztöndíj és kulturális 
illetménypótlék 

-6,5  -6,5 

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Pro Cultura Minoritatum Hungariae 
díj fedezetének átrendezése a 1. 
Miniszterelnökség igazgatása címre 

-6,5  -6,5 

Nemzetiségekért Díj fedezetének 
átrendezése a 1. Miniszterelnökség 
igazgatása címre 

-15,0  -15,0 

A Barátság című folyóirat 
működtetésére forrás átrendezése a 
30/1/31/2 Országos nemzetiségi 
önkormányzatok és média 
előirányzatra 

-4,0  -4,0 

Zornica katolikus folyóirat 
működtetésére forrás átrendezése a 
30/1/31/2 Országos nemzetiségi 
önkormányzatok és média 
előirányzatra 

-3,0  -3,0 

Csökkentés    

Szociális hozzájárulási adó 1,5% 
pontos csökkentése -5,6  -5,6 

2020. évi javasolt előirányzat 3.357,2  3.357,2 

 

 

2. jogcím Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

Az országos nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi közfeladataik ellátására, hivatalaik 
működtetésére, valamint a nemzetiségi médiához kapcsolódó feladatok ellátására részesülnek 
működési támogatásban. 

 

 

 

509



millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1.697,9 - 1.697,9 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

A Barátság című folyóirat 
működtetésére forrás átrendezése a 
30/1/31/1 Nemzetiségi támogatások 
előirányzatról 

4,0  4,0 

Zornica katolikus folyóirat 
működtetésére forrás átrendezése a 
30/1/31/1 Nemzetiségi támogatások 
előirányzatról 

3,0  3,0 

2020. évi javasolt előirányzat 1.704,9  1.704,9 
 

 

3. jogcím Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat biztosít fedezetet az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott, 
illetve átvett intézmények nemzetiségi kulturális, oktatási intézmények működésének, 
fejlesztésének, valamint ezek kapcsán keletkezett feladatbővülés költségeire. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1.159,7 - 1.159,7 

2020. évi javasolt előirányzat 1.159,7  1.159,7 

 
 
4. jogcím Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati 
önrészre fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat fedezetet nyújt az egyes, a nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában 
működő nemzetiségi intézmények beruházási, felújítási, illetve e célokhoz kapcsolódó 
költségeinek támogatására, valamint pályázati önrészre. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  2.511,0 - 2.511,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás    

A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Nonprofit Zrt. működési célú 
kiadásainak fedezete céljából a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, a XI. Miniszterelnökség 
fejezet és a LXV. Bethlen Gábor 
Alap fejezet közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1670/2018. 
(XII. 10.) Korm. határozat alapján a 
BGA fejezet javára (BGA Zrt. 
kezelési költségének fedezetére)   

-100,0  -100,0 

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkenés    

A magyarországi szerb nemzetiség 
köznevelési fejlesztési céljainak 
támogatásáról szóló 1285/2019. (V. 
15.) Korm. határozat -154,0  -154,0 

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés -16,3  -16,3 

2020. évi javasolt előirányzat 2.240,7  2.240,7 

 

32. jogcímcsoport Bocuse d'Or versenyek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  50,0 - 50,0 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés -50,0 - -50,0 

2020. évi javasolt előirányzat - - - 
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35. jogcímcsoport Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat támogatást nyújt a Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok 
megvalósításához. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Lakitelek Népfőiskola beruházásával 
összefüggő feladatok 

6.000,0  6.000,0 

2020. évi javasolt előirányzat 6.000,0  6.000,0 

 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  353,3 - 353,3 

Változások jogcímenként:    

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-1,1  -1,1 

2020. évi javasolt előirányzat 352,2  352,2 

 

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

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

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  689,0 - 689,0 

Változások jogcímenként:    

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-2,1  -2,1 

2020. évi javasolt előirányzat 686,9  686,9 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  148,5 - 148,5 

Változások jogcímenként:    

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-0,4  -0,4 

2020. évi javasolt előirányzat 148,1  148,1 

 

41. jogcímcsoport Magyar Falu Program 

1. jogcím Falusi Útalap fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat nyújt fedezetet a Magyar Falu Program keretében megvalósuló alsóbbrendű 
utak felújítására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Falusi Útalap 50.000,0  50.000,0 

2020. évi javasolt előirányzat 50.000,0  50.000,0 
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2. jogcím Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

A 2020-as évre tervezett Magyar Falu Program célja az 5000 fő és az alatti lakosságszámú 
kistelepülések hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések 
megvalósítása, amelyekkel az egyes területek, települések közötti fejlettségi különbség 
felszámolható, és az elvándorlás folyamata megállítható.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Magyar Falu Program 40.000,0  40.000,0 

2020. évi javasolt előirányzat 40.000,0  40.000,0 

 

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

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

Az előirányzat felhasználásának célja a Közalapítvány, továbbá az általa fenntartott Terror 
Háza Múzeum, a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, a 
Kommunizmuskutató Intézet működésének biztosítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 320,0 - 320,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Alapítvány működési kiadásaira 500,0 - 500,0 

2020. évi javasolt előirányzat 820,0 - 820,0 
 

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

Az előirányzat felhasználásának célja a Közalapítvány, továbbá az általa fenntartott Terror 
Háza Múzeum, a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, a 
Kommunizmuskutató Intézet szakmai feladatainak, a „30 éve szabadon” emlékévhez, 
valamint a Puskás Kiállítási Központhoz kapcsolódó feladatok ellátásának biztosítása. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 240,0 - 240,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

a „30 éve szabadon” emlékév 
programja (1124/2019. (III. 13.) 
Korm. határozat) 

3.000,0  3.000,0 

Puskás Kiállítási Központ 
(1186/2019. (IV. 5.) Korm. határozat) 

1.500,0  1.500,0 

Alapítvány szakmai feladatainak 
ellátására (beruházás) 

1.000,0  1.000,0 

2020. évi javasolt előirányzat 5.740,0  5.740,0 

 

3. jogcím Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával kapcsolatos kiadások 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a 2016-ban elhunyt Nobel-díjas író, Kertész Imre hagyatékának gondozására 
és írói emlékének ápolására létrehozott Kertész Imre Intézet feladatellátásához és 
működéséhez biztosít forrást. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  650,0 - 650,0 

2020. évi javasolt előirányzat 650,0 - 650,0 

 

43. jogcímcsoport Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1.163,6 - 1.163,6 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés    

Jáki apátság templom restaurálása 
(2071/2017. (XII. 28.) Korm. 
határozat) 

-658,9  -658,9 

Csökkentés    
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Szociális hozzájárulási adó 1,5% 
pontos csökkentése -0,1  -0,1 

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés -2,5  -2,5 

2020. évi javasolt előirányzat 502,1  502,1 

 

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

Az előirányzat a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a magyarországi 
világörökségi és világörökségi várományos területek megóvásával, kezelésével, 
bemutatásával és fennmaradását nem veszélyeztető fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok 
ellátását szolgálja. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  154,5 - 154,5 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átrendezés    

1172/2019. (IV. 1.) Korm. határozat 
alapján a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet javára 
átcsoportosítás 

-14,9  -14,9 

Csökkentés    

Szociális hozzájárulási adó 1,5% 
pontos csökkentése -0,3  -0,3 

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés -0,4  -0,4 

2020. évi javasolt előirányzat 138,9  138,9 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  79,8 - 79,8 

2020. évi javasolt előirányzat 79,8  79,8 
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46. jogcímcsoport Ludovika Campus fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1.800,0 - 1.800,0 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés 

-1.800,0 - -1.800,0 

2020. évi javasolt előirányzat - - - 

 

47. jogcímcsoport Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása 

Az előirányzat célja a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tevékenységének támogatása.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Kék Bolygó Klímavédelmi 
Alapítvány támogatása - 1507/2018. 
(X. 15.) Korm. határozat 

1.200,0 - 1.200,0 

2020. évi javasolt előirányzat 1.200,0 - 1.200,0 

 

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

Az előirányzat terhére kerül biztosításra a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény alapján és a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet alapján a magyarországi nemzeti emlékhelyek fenntartható használatával 
és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátása.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  49,5 - 49,5 

Változások jogcímenként:    

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-0,1  -0,1 

2020. évi javasolt előirányzat 49,4  49,4 
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49. jogcímcsoport Európai Tett és Védelem Ligával kapcsolatos kiadások 

Az előirányzat fedezetet biztosít az Európai Tett és Védelem Liga (APLE - Action and 
Protection League of Europe) szakmai feladatai ellátásának támogatására.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Európai Tett és Védelem Liga 
támogatása - 1623/2018. (XI. 29.) 
Korm. határozat 

500,0  500,0 

2020. évi javasolt előirányzat 500,0  500,0 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  249,5 - 249,5 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Rómer Flóris Terv megvalósítását 
elősegítő forrás növelése - 
1019/2019. (II. 5.) Korm. határozat  

0,5  0,5 

2020. évi javasolt előirányzat 250,0  250,0 

 

55. jogcímcsoport Területrendezési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat kiadási összege nyújt fedezetet a területfejlesztésről és a területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvényben, valamint a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben lévő, a területrendezési 
közfeladatok támogatása, valamint e szakmai feladatokhoz kapcsolódó egyéb projektek és 
feladatarányos működési költségek támogatására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  49,5 - 49,5 

Változás jogcímenként:    

Csökkentés    
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Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés -0,2  -0,2 

2020. évi javasolt előirányzat 49,3  49,3 

 

57. jogcímcsoport Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának 
támogatása gazdasági társaságok részére 

1. jogcím Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturál is fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 
Az előirányzat a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott szakmai 
feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános költségeinek támogatásához biztosít forrást.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  246,3 - 246,3 

2020. évi javasolt előirányzat 246,3  246,3 

 

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

Az előirányzat a Helikon Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal 
kapcsolatos általános költségeinek támogatásához biztosít forrást. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  356,6 - 356,6 

2020. évi javasolt előirányzat 356,6  356,6 

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  524,0 - 524,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Az 1035/2019. (II.13.) Korm. 
határozat alapján a 30/1/57/9. 
Várkapitányság Nonprofit Zrt. 
kulturális fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat javára történő 
átvezetés 

-524,0 - -524,0 

2020. évi javasolt előirányzat - - - 
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4. jogcím Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  676,1 - 676,1 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Az 1035/2019. (II.13.) Korm. 
határozat alapján a 30/1/57/9. 
Várkapitányság Nonprofit Zrt. 
kulturális fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat javára történő 
átvezetés 

-493,4 - -493,4 

A 378/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet módosítás alapján a vidéki 
kastélyokkal és egyéb műemléki 
jelentőségű ingatlanokkal 
kapcsolatos feladatok átadása a 
30/1/57/7 Nemzeti Örökségvédelmi 
Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális, 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb 
feladatai ellátásának támogatása 
jogcím javára 

-182,7 - -182,7 

2020. évi javasolt előirányzat - - - 

 

5. jogcím Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 
Az előirányzat a Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott 
szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános költségeinek támogatásához biztosít 
forrást. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1.048,9 - 1.048,9 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés    

Startup Campus Millenáris - 
1488/2017. (VII. 31.) Korm. 
határozat  

-1.030,0 - -1.030,0 

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés -13,6  -13,6 

2020. évi javasolt előirányzat 5,3  5,3 

 
 
6. jogcím Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 
kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 
Az előirányzat az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit 
Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános költségeinek 
támogatásához biztosít forrást. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1.978,8 - 1.978,8 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés    

Fertőd- eszterházai Eszterházy kastély 
értékeinek megőrzése -1199/2017. 
(IV. 10.) Korm. határozat 

-978,5  -978,5 

2020. évi javasolt előirányzat 1.000,3  1.000,3 

 

7. jogcím Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. által ellátott szakmai 
feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános költségeinek támogatásához biztosít forrást. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  7.368,5  7.368,5 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés:    

Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes 
felsőoktatási célú hasznosítása 
érdekében történő átfogó, 
állagmegóvó felújítás - 1846/2016. 
(XII. 23.) Korm. határozat, korrigálva 
1759/2017. (X. 31.) Korm. 
határozattal 

-5.436,0  -5.436,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
módosítás vidéki kastélyokkal és 
egyéb műemléki jelentőségű 
ingatlanokkal kapcsolatos feladatok 
átadása a NÖF részére (30/1/57/4 
Budavári Ingatlanfejlesztő és 
Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb 
feladatok ellátásának támogatása 
előirányzatról) 

182,7  182,7 

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés -32,5  -32,5 

Többlet    

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi 
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság feladatainak 
ellátása (1053/2019. (II. 21.) Korm. 
határozat) 

1.440,0  1.440,0 

2020. évi javasolt előirányzat 3.522,7 - 3.522,7 

 

9. jogcím Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb 
feladatok ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a Várkapitányság Nonprofit Zrt. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal 
kapcsolatos általános költségeinek támogatásához biztosít forrást. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

1035/2019. (II.13.) Korm. határozat 
alapján a 30/1/57/3 Várgondnokság 
Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb 
feladatok ellátásának támogatása 
előirányzatról   

524,0  524,0 

1035/2019. (II.13.) Korm. határozat 
alapján a 30/1/57/4 Budavári 
Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 
Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása előirányzatról 

493,4  493,4 

Többlet    

A Várkapitányság Integrált 
Területfejlesztési Központ Nonprofit 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság feladatainak 
ellátása érdekében szükséges forrás 
biztosításáról - 1035/2019. (II. 13.) 
Korm. határozat 

3.945,0  3.945,0 

2020. évi javasolt előirányzat 4.962,4  4.962,4 

 

58. jogcímcsoport Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja a kulturális örökség védelmét, ismertté tételét segítő örökségvédelmi civil 
szervezetek támogatása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  3,7 - 3,7 

2020. évi javasolt előirányzat 3,7 - 3,7 

 

59. jogcímcsoport Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos 
feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat fedezetet biztosít az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével 
kapcsolatos feladatok költségeire. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Európa Kulturális Fővárosa 
(Veszprém) 

5.000,0 - 5.000,0 

2020. évi javasolt előirányzat 5.000,0 - 5.000,0 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  740,0 - 740,0 

Változások jogcímenként:    

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-22,5  -22,5 

Szociális hozzájárulási adó 1,5% 
pontos változásából adódó 
csökkentése 

-3,1  -3,1 

2020. évi javasolt előirányzat 714,4  714,4 

 

63. jogcímcsoport Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  200,0 - 200,0 

2020. évi javasolt előirányzat 200,0 - 200,0 
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66. jogcímcsoport Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat célja a Kormányablak Program fizikai megvalósítása, új kormányablakok 
létrehozása, teljes körű kialakítása, a már működő kormányablakok állagmegóvása (beleértve 
a fizikai infrastruktúrát és az ingóságokat is) és fejlesztése, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
számítógép szoftver licencek beszerzése, informatikai infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, 
fenntartása, üzemeltetése, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóügyi ügyfélszolgálatainak 
kormányablakokba integrálása, vagy más ügyfélszolgálat kormányablakká történő átalakítása, 
egyes ügyfélszolgálati feladatok kormányablakokba integrálása, települési ügysegédi rendszer 
kialakítása és fejlesztése, mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat kialakítása, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalon kívüli szervezet által történő üzemeltetése. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  2.385,9 - 2.385,9 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés 

   

Kormányablak program 
megvalósítása 

-1.382,2  -1.382,2 

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

A Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal javára a NOÉ 
szolgáltatások biztosítása céljából 
fejezeten belüli átrendezés 

-901,7  -901,7 

Csökkentés    

Szociális hozzájárulási adó 1,5% 
pontos változásából adódó 
csökkentése 

-3,7  -3,7 

2020. évi javasolt előirányzat 98,3  98,3 

 

68. jogcímcsoport Károlyi József Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  60,0 - 60,0 

2020. évi javasolt előirányzat 60,0 - 60,0 
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73. jogcímcsoport Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat fedezetet biztosít az EASTR Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete és 
az IHRA Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség felé fennálló nemzetközi 
kötelezettségek, valamint az URBACT, UNESCO, ICCROM tagdíjak teljesítésére. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  20,0 - 20,0 

2020. évi javasolt előirányzat 20,0  20,0 

 

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

Az előirányzat célja az egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása, 
valamint támogatás nyújtása a magyarországi zsidó temetők felújítása céljából a temetők 
tulajdonosainak, fenntartóinak, gondozóinak vagy a tulajdonos megbízásából eljáró civil 
szervezeteknek az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. 
számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) 
Korm. határozatban foglalt szempontok érvényesítésével. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  50,0 - 50,0 

2020. évi javasolt előirányzat 50,0 - 50,0 

 

75. jogcímcsoport Nemzeti Hauszmann Terv fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a Nemzeti Hauszmann Terv (2014-2024) előkészítéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozat alapján a „Nemzeti Hauszmann-
terv a budai Várnegyed megújításáért” címmel indított átfogó rekonstrukciós program, annak 
keretében a Palotanegyed és a Polgárváros nagyszabású rekonstrukciója támogatására szolgál. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  10.628,0 - 10.628,0 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés 

   

Nemzeti Hauszmann Terv keretében 
a Lovarda út és a Hunyadi udvar 
közötti rámpa, valamint a Várgarázs 
II. és istálló beruházásához 
szükséges további források 
biztosítása - 2137/2017. (XII. 29.) 
Korm. határozat 

-7.197,5  -7.197,5 
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Nemzeti Hauszmann Terv keretében 
megvalósuló egyes beruházásokhoz 
szükséges további források 
biztosítása - 1981/2017. (XII. 19.) 
Korm. határozat 

-2.030,5  -2.030,5 

Nemzeti Hauszmann Terv 
előirányzat bázis kivétel (tekintettel 
az 1034/2019. (II. 13.) Korm. 
határozat szerinti források 
biztosítására)  

-1.400 - -1.400,0 

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-2,5  -2,5 

Többlet    

Nemzeti Hauszmann Program 
(1034/2019. (II. 13.) Korm. 
határozat) 

11.199,1  11.199,1 

2020. évi javasolt előirányzat 11.196,6  11.196,6 

 

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  150,0 - 150,0 

2020. évi javasolt előirányzat 150,0 - 150,0 

 

77. jogcímcsoport Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. 
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  50,0 - 50,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

32/7/4. Széchenyi Programiroda 
Tanácsadó és Szolgáltató Nkft. 
működéséhez szükséges hozzájárulás 
központi kezelésű előirányzat javára 
történő átvezetés 

-50,0 - -50,0 

2020. évi javasolt előirányzat - - - 
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78. jogcímcsoport Modern Városok Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között, a megyei jogú 
város további fejlődése és megújulása érdekében létrejött együttműködési megállapodások, 
valamint a megállapodások alapján kiadott Korm. határozatokban rögzített feladatok 
megvalósításához szükséges források biztosítása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 135.000,0 - 135.000,0 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés 

   

Modern Városok Program -30.000,0  -30.000,0 

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-542,4  -542,4 

Egyéb csökkentés -19.457,6  -19.457,6 

2020. évi javasolt előirányzat 85.000,0  85.000,0 

 

80. jogcímcsoport Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat célja a borsi Rákóczi-kastély helyreállítása, illetve közös hasznosítása 
érdekében az épületegyüttes helyreállításának folytatása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Borsi Rákóczi-kastély felújítás II. 
üteme - 1050/2019. (II. 18.) Korm. 
határozat 

250,9  250,9 

2020. évi javasolt előirányzat 250,9  250,9 

 

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

Az előirányzat célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladataival 
összefüggő kiadások fedezetének biztosítása. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  850,0 - 850,0 

Változások jogcímenként:    

Csökkentés    

Szociális hozzájárulási adó 1,5% 
pontos változásából adódó 
csökkentése 

-1,5  -1,5 

Többlet    

A kárpátaljai művelődési 
intézmények fejlesztési programja 

1.200,0  1.200,0 

2020. évi javasolt előirányzat 2.048,5  2.048,5 

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  200,0 - 200,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

32/7/2. Miniszterelnökség 
tulajdonosi joggyakorlásába tartozó 
gazdasági társaságok működéséhez 
szükséges hozzájárulás központi 
kezelésű előirányzat javára történő 
átvezetés  

-200,0 - -200,0 

2020. évi javasolt előirányzat - - - 

 

85. jogcímcsoport Az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztése és 
hasznosítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  650,0 - 650,0 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés -650,0 - -650,0 

2020. évi javasolt előirányzat - - - 
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86. jogcímcsoport Népi Építészeti Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Népi Építészeti Program folytatása - 
1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat 

500,0  500,0 

2020. évi javasolt előirányzat 500,0  500,0 

 

88. jogcímcsoport Nemzeti Kastélyprogram fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  3.359,1 - 3.359,1 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés 

   

Nemzeti Kastélyprogram -3.159,1  -3.159,1 

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-11,8  -11,8 

Többlet    

Szabadkígyósi Wenckheim-kastély - 
1702/2018. (XII.17.) Korm. 
határozat alapján 

943,3  943,3 

2020. évi javasolt előirányzat 1.131,5 - 1.131,5 

 

90. jogcímcsoport Nemzeti Várprogram fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  435,0 - 435,0 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés 

   

Nemzeti Várprogram -435,0  -435,0 

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-0,5  -0,5 

Többlet    

1702/2018. (XII. 17.) Korm. 
határozat – egri vár állagmegóvó 
munkái 

461,6  461,6 

2020. évi javasolt előirányzat 461,1  461,1 

 

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

Az előirányzat célja a Habsburg Ottó Alapítvány szakmai feladatainak és működésének 
támogatása.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  400,0 - 400,0 

2020. évi javasolt előirányzat 400,0 - 400,0 

 

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

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

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  60,0 - 60,0 

2020. évi javasolt előirányzat 60,0 - 60,0 

 

94. jogcím Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat a Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok megvalósításához nyújt 
fedezetet. A Közép-Duna menti térségbe érkező nagyszámú munkavállaló elhelyezésével, 
lakhatásának biztosításával, továbbá a térségbe érkező vállalkozások számára a szükséges 
térségi infrastruktúra fejlesztésével, vállalkozási telephely fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
forrását biztosítja. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  32.850,0 - 32.850,0 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok miatti 
báziscsökkentés 

   

Paks II. projekthez kapcsolódó 
egyéb beruházások 

-14.850,0  -14.850,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

32/5/2 A PIP Közép-Duna Menti 
Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 
tőkeemelése központi kezelésű 
előirányzat javára történő átvezetés 

-14.850,0  -14.850,0 

2020. évi javasolt előirányzat 3.150,0  3.150,0 

 

95. jogcím Magyarország Barátai Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

A Kormány az Alkotmányban lefektetett irányvonalak mentén az egységes magyar nemzet 
összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, 
elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére 
irányuló törekvéseiket. A fentiekkel összhangban az előirányzat terhére kerül sor a 
Magyarország Barátai Alapítvány (a továbbiakban: MBA) szakmai feladatainak és 
működésének nemzetpolitikai célú támogatására. 

A MBA célja a világon szétszórva élő magyarok, magyar származású személyek és azok 
közösségei, valamint Magyarországgal rokonszenvező személyek összefogásának, illetve a 
Magyarországhoz fűződő kapcsolatuk erősítésének elősegítése, továbbá a nemzetközi 
kapcsolatok építésének elősegítése az előzőekben említett személyekkel és közösségekkel, 
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illetve a Magyarországgal rokonszenvezők közösségének külföldön történő megjelenítésének 
elősegítése. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  100,0 - 100,0 

2020. évi javasolt előirányzat 100,0 - 100,0 

 

2. alcím Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  2.105,0 - 2.105,0 

Változások jogcímenként:    

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-110,7  -110,7 

2020. évi javasolt előirányzat 1.994,3  1.994,3 

 

3. alcím Határon túli magyarok programjainak támogatása 
1. jogcímcsoport Nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

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

Erdély 
– Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem működési támogatása;  
– Szórványkollégiumi programok támogatása; 
– Erdélyi Református Egyházkerület működési támogatása;  
– Erdélyi rendezvények, tematikus évek szervezése;  
– Eurotrans Alapítvány és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Demokrácia Központ hálózat 

Honosítási programjának támogatása;  
– Nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása.  
 

Kárpátalja 
– II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és Felsőfokú Szakképzési Intézete 

működésének és fejlesztésének támogatása;  
– Kárpátaljai magyar egyházi líceumok működési támogatása;  
– Kárpátaljai nemzeti jelentőségű intézmények és programok működésének, programjainak 

és célkitűzéseinek támogatása;  
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– Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok 
folytatásának támogatása;  

– Kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programja folytatásának támogatása;  
– Kárpátaljai magyar oktatási, kulturális, egyházi és civil szervezetek programjainak és 

célkitűzéseinek támogatása; 
  

Délvidék és diaszpóra 
– Vajdasági, horvátországi és muravidéki nemzeti jelentőségű intézmények és programok 

támogatása;  
– Vajdasági, horvátországi és muravidéki magyar oktatási, kulturális, egyházi és civil 

szervezetek programjainak és célkitűzéseinek támogatása; 
– A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű programjainak támogatása;  
– A vajdasági egyházi diákotthonok működésének támogatása;  
– A Magyar Diaszpóra Tanács által kezdeményezett programok és támogatások 

folyamatosságának biztosítása;  
– A diaszpóra fiataljainak megszólítását célzó programok folytatása.  
 

Felvidék 
– Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása;  
– Oktatási és kulturális programok, egyházi intézmények, jogvédő, közösségépítő 

kisebbségvédelmi tevékenységek támogatásának finanszírozása;  
– A felsőoktatási intézmények támogatása;  
– Általános és középiskolák esetében az alacsony létszámmal működő intézmények 

működéséhez való kiegészítő támogatás nyújtása;  
– MA7 médiacsaládot működtető Pro Média Alapítvány további támogatása;  
– Beruházások, (oktatási, kulturális) ingatlanfejlesztések.  
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  6.886,4 - 6.886,4 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás    

Külgazdasági és 
Külügyminisztérium részére 
átrendezés - 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet módosítás (Csángók) 

-150,0  -150,0 

Bethlen Gábor Alap javára történő 
átrendezés 

-590,0  -590,0 

Csökkentés    

Szociális hozzájárulási adó 1,5% 
pontos változásából adódó 
csökkentése 

-23,5  -23,5 

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-24,4  -24,4 

Egyéb csökkentés -688,5  -688,5 

2020. évi javasolt előirányzat 5.410,0  5.410,0 
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5. alcím Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  10,0 - 10,0 

2020. évi javasolt előirányzat 10,0 - 10,0 

 

7. alcím Európai uniós fejlesztési programok 

1. jogcímcsoport EU utazási költségtérítések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az Európai Unió Tanácsa által biztosított utazási költségtérítést tartalmazza, 
mely forrást nyújt az Európai Unió tanácsi ülésein való részvétellel kapcsolatban felmerülő 
utazási költségek egy részének megtérítésére a Magyarország számára évente előre rögzített 
összeg erejéig.   

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  340,2 340,0 0,2 

Változások jogcímenként:    

Csökkentés    

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-0,2  -0,2 

2020. évi javasolt előirányzat 340,0 340,0 0,0 

 

32. cím Központi kezelésű előirányzatok 

4. alcím Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

Az előirányzat összege a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési 
költségvetési, valamint feladatalapú költségvetési támogatására szolgál. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  2.145,3 - - 

2020. évi javasolt előirányzat 2.145,3 - - 
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5. alcím A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások  

1. jogcímcsoport Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. t őkeemelése központi kezelésű 
előirányzat alakulása 

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

A Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság célja, új atomerőművi blokkok 
létesítésének előkészítésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatok. A tervezett összeg 
részben e feladatok kifizetéseit, a társaság tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokat, 
továbbá az atomerőművi blokkok létesítésével összefüggő költségeket is magában foglalja. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  106.123,0 - - 

Változások jogcímenként:    

Csökkentés -29.123,0 - - 

2020. évi javasolt előirányzat 77.000,0 - - 

 

2. jogcímcsoport A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelése 
központi kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságban az állam nevében végrehajtott tőkeemelésre szolgál. 

A Közép-Duna menti térségben a társaság szakmai (térségfejlesztési) feladataként 
megvalósítandó feladatok, továbbá a társaság tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 
forrását adja az előirányzaton tervezett összeg. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

30/1/94 Közép-Duna menti 
térségfejlesztési feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére történő 
átrendezés 

14.850,0   

Csökkentés -4.850,0 - - 

2020. évi javasolt előirányzat 10.000,0 - - 
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7. alcím A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

2. jogcímcsoport Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás 

A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok egyéb módon 
nem fedezett, nem szakmai jellegű, működési költségeinek finanszírozása.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

30/1/83 Miniszterelnökség 
tulajdonosi joggyakorlásába tartozó 
társaságok működéséhez és 
feladatainak ellátásához szükséges 
hozzájárulás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére történő 
átrendezés 

200,0   

2020. évi javasolt előirányzat 200,0 - - 

 

4. jogcímcsoport Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez 
szükséges hozzájárulás 

Az előirányzat célja a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. egyéb módon 
nem fedezett, nem szakmai jellegű, működési költségeinek finanszírozása.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

30/1/77 Széchenyi Programiroda 
Tanácsadó és Szolgáltató NKft. 
működéséhez és feladatainak 
ellátásához szükséges hozzájárulás 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
történő átrendezés 

50,0 - - 

2020. évi javasolt előirányzat 50,0 - - 
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III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések 
későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

millió forintban, egy tizedessel 

Program, beruházás 
fejlesztés megnevezése 

Időtartam 
2020. 

Támogatás 
2021. 

Támogatás 
2022. 

Támogatás 
2023. 

Támogatás 

További 
évek 

Támogatá
s 

 

Új budapesti 
multifunkcionális sport- 
és rendezvénycsarnok 
megvalósításának 
támogatása 

2019-
2021. 

35.000,0* 

 

65.951,0     

Kulcsfontosságú 
budapesti közlekedési 
beruházások 
előkészítése  

2018-
2022. 

3.981,3 1.354,7     

Kemény Ferenc 
Program előkészítése 

2018-
2022. 

9.600,0 10.164,0 1.270,0    

Modern Városok 
Program 

2016.- 
2025. 

85.000,0 évenkénti 
meghatároz

ás 

évenkénti 
meghatáro

zás 

évenkénti 
meghatároz

ás 

évenkénti 
meghatáro

zás 

 

Magyar Falu Program 2018. 
évtől 
folyamato
s 

40.000,0 évenkénti 
meghatároz

ás 

évenkénti 
meghatáro

zás 

évenkénti 
meghatároz

ás 

évenkénti 
meghatáro

zás 

 

Geszti Tisza-kastély 
hosszútávú 
működtetése 
(1347/2017. (VI. 9.) 
Korm. határozat) 

5 év 

2020-
2024. 

160,0 160,0 160,0 160,0 160,0  

Magyar Katolikus 
Egyház 
óvodafejlesztési 
program (1212/2018. 
(IV. 6.) Korm. 
határozat) 

2 év 

2020-
2021 

12.000,0 38.348,4***
* 

    

Az esztergomi 
Nagyboldogasszony és 
Szent Adalbert 
Főszékesegyház 
rekonstrukciójának 
további támogatása 
(1756/2018. (XII. 20.) 
Korm. határozat) 

2 év 

2021-
2022. 

 6.499,7 860,3    

A „30 éve szabadon” 
emlékév programja 
(1124/2019. (III. 13.) 
Korm. határozat) 

2019-
2021 

3000,0*** 3000,0     

Árpád-ház Program (I. 
ütem) 

2018-
2023 

33,3 33,3 33,3 33,5   

Népi Építészeti 
Program 

folyamato
san 2022. 
dec. 31-ig 

500,0***** 1500,0 1500,0 -   

Rómer Flóris Terv folyamato
san 

250,0*****
* 

500,0 500,0 500,0   

A borsi Rákóczi-
kastély felújításának II. 
üteme 

2019 
május – 
2020 I. 
fele 

250,9 - - - -  
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*Annak érdekében, hogy a Multifunkcionális sport és rendezvényközpont létesítmény a 2022-es kézilabda Európa 
bajnoksághoz megvalósuljon 2020-ban összesen 70.000 millió forint forrás biztosítása szükséges. 

*** A 30 éve szabadon emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat alapján a 2020. évre biztosítandó 
fedezet összege összesen 6.000,0 millió forint. 

**** A Kormány döntése nyomán a 2018-2021 közötti időszakban évente 16.837.092.750 Ft támogatás biztosítása szükséges. 
Az elmúlt évekből (2018-2021) kieső összegeket a 2021. évi ütemhez kerültek beírásra. 

   ***** A Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozata alapján a 2020. évre 
biztosítandó fedezet összege összesen 1.500,0 millió forint. 

****** A Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő forrás növeléséről, valamint további szükséges intézkedésekről szóló 
1019/2019. (II. 5.) Korm. határozat alapján a 2020. évre biztosítandó fedezet összege összesen 500,0 millió forint. 

 

Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása: 

A Magyar Kézilabda Szövetség a 2022. évi kézilabda Európa-bajnokság rendezési jogát 2018. 
június 20-án nyerte el az Európai Kézilabda Szövetség glasgow-i kongresszusán 
társrendezésben Szlovákiával. 

A rendezési jog elnyerésére irányuló pályázat során tett garanciavállalásának megfelelően 
szükségessé vált a hiányzó több tízezer ember befogadására alkalmas, multifunkcionális 
sport- és rendezvénycsarnok megvalósítása. 

A Kormány döntött arról, hogy Budapesten egy húszezer-huszonkét fő befogadására, illetve 
az Európa-bajnoki döntő megrendezésére alkalmas megaaréna épüljön. A létesítmény 
megvalósításánál döntő szempont, hogy az ne csak a sportesemények megrendezéséhez 
szükséges teret biztosítsa, de helyet adjon a sportesemények kísérő programjainak is. A 
tervezett multifunkcionális csarnok olyan kulturális programoknak (pl.: cirkuszfesztiválok) és 
sztárfellépőknek is helyet kínálhat, amelyek meghívására a jelenleg rendelkezésre álló 
infrastruktúra mellett nincs lehetőség.  

 

Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 

A Kormány a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat 
fejlesztésének egyes elemeiről szóló 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozatban egyetértett a 
fővárosi közúthálózatának rendszerszintű fejlesztése érdekében a Magyarország rövid- és 
középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és 
azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. pont 
1.9. alpontja szerinti, a Galvani utca–Illatos út vonalában megépítendő új, kötöttpályás 
közlekedéssel együtt 2x3 forgalmi sáv szélességű Duna-híd (a továbbiakban: Új Duna-híd), 
valamint a Fehérvári út és az Üllői út–Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési 
infrastruktúrája teljes körű, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindításához 
szükséges tartalmú és részletezettségű terveinek előkészítésével, valamint a Budapest Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér (a továbbiakban: Repülőtér) közúti elérhetőségének javítása 
érdekében a Repülőtérre vezető út fejlesztésével. 

Az Új Duna-híd közvetlen összeköttetést hivatott teremteni Újbuda, Csepel, Ferencváros, 
valamint Kispest és Kőbánya között. Megépülésével várhatóan naponta több mint 40 ezer 
gépjárművel csökkenti a belvárosi hidak, valamint napi csaknem 8 ezer járművel 
tehermentesíti az Üllői út forgalmát. 

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésével 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1194/2018. (IV. 4.) Korm. határozattal elrendelt vonatkozó 
feladat előkészítésekor lehetőség nyílik arra, hogy az Új Duna híd és kapcsolódó úthálózat 
fejlesztésével összehangolva összefüggő és átjárható közlekedési rendszer jöjjön létre az 
M1/M7 közös szakaszától a Repülőtérig, elkerülve, ezáltal tehermentesítve a belvárost és 
felfűzve a dél-budai, valamint dél-pesti kerületeket. 
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Kemény Ferenc Program 

A KKBK Nonprofit Zrt. és a Miniszterelnökség jogelőde között Déli Városkapu Fejlesztési 
Program (korábbi nevén: Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program) kapcsán 
Támogatási szerződés jött létre, annak érdekében, hogy a 2023-as atlétikai világbajnokság 
megrendezéséhez kapcsolódó atlétikai stadion és kapcsolódó edzőpályák megvalósulását 
célzó tervezési és előkészítési munkák végrehajtásra kerüljenek. 

 

Modern Városok Program 

A Modern Városok Program elősegíti a fejlesztések megvalósítását. A gyorsforgalmi 
úthálózatba történő bekapcsolódással, mely az úttól 50 km-es sávban mindkét irányban 
gazdaságfejlődést eredményez, elősegíti a munkaerő mobilitást. Tömegközlekedés fejlesztése 
keretében, az elektromos hajtású buszbeszerzés, autóbusz telephely- és pályaudvar kialakítás, 
valamint intelligens közlekedésvezérlés kialakításának elősegítése. Ipari parkok kialakítása a 
helyi gazdaság fejlesztését elősegítő, a közmű-infrastruktúra és energetikai fejlesztések, 
munkahelyteremtő beruházások megvalósításával, illetve a vállalkozásokat segítő 
inkubátorházak építésével hozzájárul a megyei jogú városok gazdasági erejének erősítéséhez, 
valamint a munkaerő-állomány minőségének javításához és a vállalkozások megjelenéséhez. 
Oktatási infrastruktúra fejlesztése az országos, illetve a helyi gazdaság alapját és fejlődését 
többek között a felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztési tevékenységét, valamint a 
képzett munkaerő megjelenését biztosítja, a helyi és az országos igényeknek megfelelő 
szakképzés kialakításával és a közoktatás infrastruktúrájának fejlesztésével. Egészségügyi 
szolgáltatások fejlesztése a városban élők helyben maradásának elősegítése, életminőségének 
javítása a megfelelő színvonalú egészségügyi ellátást biztosítja. Településképet és az 
életminőséget javító további fejlesztések, az épített örökség felújítására (várprogram) irányuló 
intézkedések során kulturális és sport beruházások – színház, múzeum, könyvtár felújítás, 
uszodaépítés, multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnokok építése. 

 

Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP, Program) 

A Program a 2020-as évben 3 fő pillérre terjed ki: szolgáltatásfejlesztés, infrastrukturális 
beruházások, és az identitástudat erősítés. Az intézkedések szoros kapcsolatban állnak 
egymással, így komplexitásukban erősítik a kistelepülések fejlődését.  

Szolgáltatásfejlesztés intézkedései tovább kívánják javítani a vidéki közszolgáltatások 
minőségét. A szolgáltatásfejlesztés témájú alprogramok célja többek között a falu,- és 
tanyagondnoki szolgáltatások fejlesztése, ennek szélesítése, a 2019-es évben elindult 
szolgálati lakás program folytatása, valamint a szociális- és közétkeztetés javítása. 

Az infrastrukturális fejlesztések sürgető pótlása az MFP egyik kiemelt feladata. A 2019-es 
évben meghirdetett Program előnyben részesítette a belterületi úthálózat fejlesztését, a 
közlekedés javítása mellett az önkormányzati alapfeladatok fejlesztését segítő infrastrukturális 
beruházásokat, amelyek a 2020-as évre is áthúzódnak. 

Az identitástudat fejlesztésére továbbra is nagy hangsúlyt fektet az MFP, hiszen ennek 
szellemi, lelki közösségteremtő ereje legfőbb forrása a helyben tartásnak, az elvándorlás 
megakadályozásának. Az alprogram célja a 2019. évi kiírásban és felhívásban 
megfogalmazott célok továbbvitele, az ez évi pályázati eredmények fényében esetleges 
bővítése. Cél, hogy a funkció nélküli, használaton kívüli, vagy éppen alig működtetett egyházi 
és világi közösségi terek újra megteljenek élettel. 

 

540



A geszti Tisza-kastély hosszú távú működtetése  

A geszti Tisza-kastélyegyüttes a család több generációja számára működött családi 
rezidenciaként, így helyreállításával és a kastélyban kialakított, a család jeles alakjait 
bemutató kiállítással méltóképpen mutatható be a magyar történelemben meghatározó 
szerepet játszó személyiségek élete és munkássága, különös tekintettel Tisza Kálmán és gróf 
Tisza István miniszterelnökök politikai pályafutására. A kastélyt a megvalósuló 
örökségvédelmi szempontú, oktatási és kulturális célú rekonstrukciót követően a 
Magyarországi Református Egyház kívánja működtetni, s a feladatai ellátásához további 
forrás biztosítása szükséges. 

 

Magyar Katolikus Egyház óvodafejlesztési program  

Az óvodafejlesztési program megvalósításában valamennyi katolikus egyházmegye és számos 
szerzetesrend részt vesz. A program közel 200 óvoda fejlesztését, illetve létrehozását érinti 
szerte az országban. A cél nem csupán az elegendő számú óvodai férőhely rendelkezésre 
állása, hanem a korszerű, megfelelően felszerelt, hívogató intézmények létrejötte, ahol 
minden feltétel adott a legmagasabb színvonalú játékos neveléshez és fejlesztéshez. 

 

Az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház rekonstrukciójának 
további támogatása 

Az esztergomi főszékesegyház nemcsak az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
székesegyháza, hanem prímási bazilikaként a Magyar Katolikus Egyház első temploma, 
melyet rengeteg zarándok és turista keres fel. A bazilikában a II. világháborúban jelentős 
károk keletkeztek, ezek teljes körű helyreállítására máig nem került sor. A bazilika belső 
falfelületeinek és kupolájának balesetveszélyes állapota miatt az illetékes kormányhivatal az 
elmúlt években több intézkedés megtételére kötelezte az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegyét. Ezt követően elkészült a főszékesegyház teljes felújítási koncepciója. A 
felújítás jelentősen hozzájárul Esztergom turisztikai vonzerejének növeléséhez, valamint a 
bazilikában zajló hitéleti, kulturális és közösségi élet erősítéséhez, a liturgikus, kulturális és 
közösségi programok méltó körülmények közötti megtartásához. 

 
„30 éve szabadon” emlékév 

A „30 éve szabadon” emlékév programja során az állami és közösségi programok részben 
központi megvalósítására, részben közösségek támogatása útján történő megvalósítására kerül 
sor az 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat alapján. 

 
Árpád-ház Program első üteme 

Az Árpád-ház Program első üteme keretében az Árpádok kulturális örökségével kapcsolatos 
tudományos-szakmai alprogramok megvalósulását támogatja, azon belül egyes határon túli 
Árpád-kori műemlék templomok felújítása történik meg, annak érdekében, hogy az Árpádok 
korára irányuló ismeretterjesztés ezekre a megmaradt örökségi helyszínekre is kiterjedjen, és 
ezzel tágabb összefüggésbe helyezze a Programot. 

 
 

Népi Építészeti Program 

A Népi Építészeti Program (Továbbiakban: Program) legfontosabb célkitűzése a 
veszélyeztetett népi építészeti örökség megmentése. A Program tágabb célkitűzése a meglévő 
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műemlékállomány megőrzése mellett a védett műemlékek körének bővítése annak érdekében, 
hogy lehetőség szerint hazánk minden falujában, régiójában egyenletesen fennmaradjon az 
arra a területre, településre jellemző kulturális örökséget hordozó hiteles népi építészeti elem. 

 A Népi Építészeti Program keretében, magán és közösségi tulajdonban álló, veszélyeztetett, 
műemléki értékkel bíró népi építészeti emlékek megmentésére, helyreállítására nyílik 
lehetőség. 

 
Rómer Flóris Terv  

A Rómer Flóris Tervet 2015-ben hívta életre a Magyar Kormány a határon túli, elsősorban 
egyházi műemlékállomány felmérése, megőrzése és megismertetése érdekében. A Program a 
határon túli épített örökségnek azon részére irányul, amely a magyar történelem és kultúra 
szempontjából megőrzendő értékeket hordoz és a Program megvalósítása mentén jelentős 
szerepet tölthet be a külhoni magyar közösségek életében. A Rómer Flóris Terv célja a 
határon túli, elsősorban egyházi műemlékállomány felmérése, megőrzése és megismertetése, 
ami együttesen elősegíti a társadalom széles rétegeiben a nemzeti örökségünkért érzett 
felelősség növelését. 

 
Borsi Rákóczi-kastély helyreállítása 

A felújítás második üteme során megvalósulhat a kastély belső tereinek megújítása, amely 
elsősorban az ingatlan kulturális hasznosítására, ugyanakkor turisztikai-idegenforgalmi 
funkció kialakítására is irányul. Ez magában foglalja egy II. Rákóczi Ferencet és korát 
bemutató állandó kiállítás létrehozását, valamint rendezvény- és konferenciaközpont 
feltételeinek kialakítását. 

 

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

A 2019. évi kormányzati struktúraváltás a Miniszterelnökség feladatellátásában jelentős 
változást hozott az uniós források felhasználásában betöltött szerepe tekintetében.  

– Az európai uniós források központi koordinációs feladatai és az ezzel kapcsolatos uniós 
finanszírozású projektek átkerültek az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz. 

– Az európai uniós agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokat érintő feladatok 
és projektek az Agrárminisztériumhoz kerültek.   

A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett 2020. évben technikai segítségnyújtási 
projektekben vesz részt, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (a 
továbbiakban: KÖFOP) keretében.  

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

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

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

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

A Miniszterelnökség 2020. évben az alábbi kettő projekt végrehajtásában érintett: 

– a KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment 
feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-
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fejlesztés Operatív Program végrehajtásánál” elnevezésű projekt, amely a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 2014-2020. évek programozási időszak 
végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátását, az Irányító Hatósági és a Közreműködő 
Szervezeti tevékenységeket biztosítja,  

– illetve a KÖFOP-3.2.7-15-2015-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés 
menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség  
közbeszerzési szabályossági ellenőrzési feladatainak ellátásánál” elnevezésű projekt, amely 
a 2014-2020. évek programozási időszakban a Miniszterelnökség központi közbeszerzési 
szabályossági ellenőrzési feladatellátását teszi lehetővé az európai uniós finanszírozású 
fejlesztésekhez, az európai uniós fejlesztéspolitikai programokhoz és projektekhez 
kapcsolódóan. 

A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett a fent megjelölt projekteket, többek között külső 
szakértők igénybevételével, az uniós programokhoz kapcsolódó tanulmányok készítésével, a 
humán erőforrások szakmai képzéseinek és továbbképzéseinek finanszírozásával valósítja 
meg.  

 

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint 
költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2021. évekre tervezett összegéről 
szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozat a Miniszterelnökség fejezet 2020. évi kiadási 
főösszegét 904.132,6 millió forintban, míg a bevételi főösszegét 51.613,1 millió forintban 
határozta meg. A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől 
151,8 milliárd forinttal, a bevételi főösszegtől 5,1 milliárd forinttal tér el, melynek főbb okai a 
következők: 

 

Kiadások tekintetében: 

– 14,6 milliárd forint támogatási előirányzat került áttervezésre egyrészről más fejezet 
terhére a fejezetek közötti feladat-átrendezéshez kapcsolódóan, melynek döntő része a 
Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő 
szerkezeti változásból adódik; 

– 2,7 milliárd forint támogatási előirányzat csökkentésére került sor a szociális 
hozzájárulási adó változásából adódóan; 

– 1,8 milliárd forint támogatási előirányzat csökkentésére került sor a pénzügyi 
tranzakciós illeték megszüntetése okán; 

– 5,1 milliárd forint kiadási előirányzat csökkentéssel járt az 5,1 milliárd forintos bevételi 
előirányzat változás; 

– 127,6 milliárd forint egyéb kormánydöntésből, egyszeri feladatkivételekből, és 
feladatváltozásból adódó kiadási előirányzat változás. 

Bevételek tekintetében a bevételi főösszegtől történő változás legfőbb oka a szerkezeti 
változásokhoz kapcsolódó feladatváltozáshoz kapcsolódó bevételi előirányzat változása. 
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III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében 

          millió forintban egy tizedessel 

Fejezeti 
kezelésű 

előirányzat 
besorolása 

Fejezeti 
kezelésű 

előirányzat 
megnevezése 

Finanszírozott feladat megnevezése* 
2020. évi 
tervezett 
kiadás 

30/1/29 
Nemzeti 
Együttműködési 
Alap 

A Civil tv. 59. § (4) alapján: Határon túli civil 
szervezet önállóan lehet támogatás 
kedvezményezettje a civil szervezeteket érintő 
évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli 
rendezvények támogatása támogatási cél 
esetén. 

A határon túli civil szervezet Magyarországon 
nyilvántartásba vett civil szervezettel 
együttesen lehet támogatás kedvezményezettje 
az alábbi támogatási célok esetében: 

– civil szervezeteket, határon túli civil 
szervezeteket érintő szakmai programok, 
különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és 
határon túli rendezvények, valamint a 
programok megvalósításához közvetlenül 
kapcsolódó költségek támogatása;  

– civil szférával kapcsolatos szolgáltató, 
tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve 
esélyegyenlőséget és akadálymentességet 
elősegítő tevékenység és intézmények 
támogatása; 

– civil szférát bemutató kiadványok, 
elektronikus és írott szakmai sajtó 
támogatása; 

– civil érdek-képviseleti tevékenység 
támogatása. 

330,0 

30/1/30/6 

 

Külhonban 
szolgálatot 
teljesítő egyházi 
személyek 
támogatása - 
Határon túli 
egyház és annak 
belső egyházi 
jogi személye  

 

420,0 

30/1/30/7 

Egyházi épített 
örökség védelme 
és egyéb 
beruházások 

Az egyházi műemlék ingatlanok 
állagmegóvási, felújítási és egyéb kapcsolódó 
fejlesztéseknek a támogatása. 

 

145,0 

30/1/30/8 

Egyházi 
közösségi célú 
programok 
támogatása 

A közösségépítő, valamint hitéleti, kulturális, 
oktatási, szociális, és vallásturisztikai 
programok támogatása. 

65,0 
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30/1/30/10 

Határon túli 
egyházi 
intézmények 
fejlesztésének 
támogatása 

 

300,0 

30/1/30/17 

A külhoni és 
diaszpórában élő 
magyarság 
hitéleti 
tevékenységének 
támogatása 

 

500,0 

30/1/50 

Határontúli 
műemlék-
felújítási 
program 

 

250,0 

30/1/80 A borsi Rákóczi-
kastély 
helyreállítása 

 250,9 

30/1/81 

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 
megye és 
Kárpátalja 
fejlesztési 
feladatok 

 

2.048,5 

30/1/95 

Magyarország 
Barátai 
Alapítvány 
támogatása 

 

100,0 

30/3/1  
Nemzetpolitikai 
tevékenység 
támogatása 

 
5.410,0 

*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását szolgálja, elegendő az 
adott előirányzat megnevezését beírni. 

 

Budapest, 2019. június 11. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

Az Agrárminisztérium fő feladata az agrárium, az agrár-vidékfejlesztés, az élelmiszer-
feldolgozás, a fenntartható hal- és vadgazdálkodás, az erdőgazdálkodás, a földügy,, földügy- 
és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészet, a természet- és 
környezetvédelem támogatása és szabályozása, valamint a teljes élelmiszerlánc felügyelete, az 
élelmezés-biztonság megteremtése és fenntartása. 

A Statútum rendelet alapján az agárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozik az agár-
vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása, kivéve a kifizetések végrehajtásával 
és a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.  

A 2020. év során a tárca kiemelt célja a tudásalapú fenntartható és versenyképes 
agrárgazdálkodás, a stabil élelmiszer-előállítás, egyúttal az élhető vidék felvirágoztatásához 
szükséges intézkedések meghozatala és azok támogatása. A rendelkezésre álló támogatási 
lehetőségek kihasználásával a tárca olyan programot kíván megvalósítani, amely a változó 
igényekhez igazodóan elősegíti a minőségi, a megbízható és fenntartható mezőgazdaság 
kialakulását és alkalmazkodik a tájak eltérő természeti adottságaihoz, biztosítja a megtermelt 
mezőgazdasági termékeket legnagyobb arányban feldolgozó és a hozzáadott érték 
szempontjából jelentős élelmiszeripar versenyképességét, elősegíti a tisztességes 
kereskedelmi feltételeket, környezettudatos és figyelembe veszi a termelés és feldolgozás 
gazdaságosságának folyamatos fenntartásával kapcsolatos alapelveket, valamint a 
gazdálkodási tradíciókat, továbbá az egyéni és családi kis- és középbirtokok meghatározó 
szerepére épül.  

A fenntartható agrárszerkezetnek és termeléspolitikának a többfunkciós mezőgazdaság 
minőségi termelési, élelmezés- és élelmiszer-biztonsági, energetikai, környezetbiztonsági és 
foglalkoztatási céljait kell szolgálnia. A többfunkciós mezőgazdaság céljainak elérése 
érdekében szükséges, hogy a fiatalok perspektívát, jövőképet találjanak a mezőgazdaságban, a 
vidéki életformában, ezáltal a vidéki fiatalok helyben maradása is biztosítható. Kiemelt 
kormányzati cél az állattenyésztési és egyéb munkaigényes ágazatokban (kertészet, 
vetőmagtermelés) a foglalkoztatottság növelése, melyhez mind uniós, mind nemzeti forrásból 
jelentős összegű támogatás nyújtható. Általános célkitűzés a mezőgazdasági ágazatok 
szervezettségének és önszabályozó képességének növelése, annak érdekében, hogy az ellátási 
láncokban a viselt kockázatok és a megtermelt értékek arányosan oszoljanak meg, így 
erősíteni kell a termelői szerveződések szerepét, egyrészt az európai piacokon is mind 
nagyobb és összefogottabb, teljes termékláncot lefedő integrált cégcsoportokkal való verseny 
miatt, másrészt pedig valamennyi piacunkon is szükségletként jelentkező biztonságos, 
minőségi és mennyiségi árualap biztosítása érdekében. Ösztönözni kell az egyes ágazatokban 
a szakmaközi szervezetek létrejöttét, valamint azok önszabályozási eszközeiben rejlő 
potenciál kihasználását. Törekedni kell arra, hogy minél több friss és feldolgozott hazai 
alapanyag kerüljön be a közétkeztetésbe és vendéglátásba. 

A tárca további célja hazánk GMO-mentességének fenntartása, a környezet állapotának 
javítása, a természeti erőforrások fenntartható használatának előmozdítása és a biológiai 
sokféleség védelme. Emellett további támogatásra, és egy védjegy bevezetésével 
terméktanúsítási rendszerrel is előmozdításra kerül a GMO-mentes élelmiszer-előállítás. 

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

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

Összhangban a Kormány agrárpolitikai célkitűzéseivel a közösségi agrármarketing, mint 
közfeladat elősegíti az agrárium és az élelmiszergazdaság nemzetközi szintű 
versenyképességét, termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését. Célja, hogy belpiacon 
segítse a hazai termékek piaci részesedésének visszaszerzését, ezzel a vállalkozások 
stabilitásának, életben maradásának megőrzését, erősítse a tudatos és elkötelezett fogyasztói 
magatartást, külpiacon pedig támogassa a hazai termelők és feldolgozók piacra jutását, a 
magyar élelmiszerek megismertetését, erősíti piaci pozíciójukat és jó hírnevüket, a tudatos 
fogyasztói magatartás, az egészséges táplálkozás elterjesztését, a környezettudatos 
termékválasztást, a hazai élelmiszertermékek preferenciájának, valamint a hagyományos és 
kézműves termékek ismertségének és kedveltségének erősítését; részt vállalva a hazai 
gazdaság versenyképességének és munkahelyteremtő képességének erősítésében. 

 

A Közös Agrárpolitika (KAP) reformjának hazai megvalósítása a 2014 és 2020 közötti 
időszakban 

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

− 2014 és 2020 között a korábban megismert SAPS elven működő alaptámogatás 
(Egységes területalapú támogatás), valamint az ehhez kapcsolódó zöldítési komponens 
működik. Ezeken a jogcímeken összesen mintegy 172 ezer termelő közel 229 euró 
hektáronkénti támogatásra lehet jogosult. 

− Bevezette a termeléshez kötött támogatások rendszerét. (A bruttó nemzeti éves keret 
13%-a fordítható az állattenyésztési (szarvasmarha, juh, tej) és a munkaigényes 
növénytermesztési (cukorrépa, rizs, zöldség, gyümölcs) ágazatokra, további 2%-ból 
fehérjenövények támogatása biztosítható.)  

− Bevezette a kisgazdaságok egyszerűsített támogatását. Erre a konstrukcióra, az első 
évben mintegy 50 ezer termelő jelentkezett be, 2018-ban 25 ezren kérelmeztek 
támogatást. A támogatás legalacsonyabb összege 500 euró, legmagasabb értéke 1.250 
euró. 

− Alkalmazta a fiatal gazdáknak juttatható plusztámogatást. A jogcím keretében az első 
évben közel 8 ezer termelő, 2018-ban mintegy 12 ezer termelő nyújtott be kérelmet, 
hektáronként csaknem 67 euró összegű támogatást kaphatnak. 

Magyarország 2019. évi közvetlen támogatási kerete bruttó 1.342,87 millió euró és nettó 
1.273,9 millió euro, míg 2020. évben – 2020. évtől a bruttó összeg megegyezik a nettó 
összeggel - 1.269,2 millió euró áll rendelkezésre. A területalapú támogatás (SAPS), valamint 
a termeléshez kötött támogatások meghatározott jogcímeinél tárgyévi előleg, illetve 
részfizetés alkalmazására kerül sor. Így 2020. évben a 2019. évi keret második részlete, 
valamint a 2020. évi keret első részlete kerül kifizetésre. 

 

Több munkahelyet a mezőgazdaságban program 

Magyarországon az állattenyésztésben és a kézimunka-igényes növénytermesztési, kertészeti 
ágazatokban működik az agrárvállalkozások jelentős része. Köztük az átlagot meghaladó 
gyakorisággal fordulnak elő őstermelők, egyéni vállalkozók, családi gazdaságok, akiknek 
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pénzügyi ereje és hitelképessége szerényebb a nagyobb tőkeerejű társas vállalkozásokénál. A 
Kormány olyan mezőgazdasági rendszer kialakítását tűzte ki célul, amely több embernek 
biztosít megélhetést, ezért a 2020. évben is folytatódó „Több munkahelyet a 
mezőgazdaságban” program kiemelten támogatja az állattenyésztést, valamint a zöldség- és 
gyümölcstermesztést. 

A program keretében biztosított többletforrások lehetővé teszik az átmeneti nemzeti 
támogatás (ÁNT) állattenyésztéshez kapcsolódó jogcímeinek (anyatehén, hízottbika, 
szarvasmarha extenzifikáció, anyajuh, anyajuh kiegészítő, tej) az EU Bizottság által 
engedélyezett maximumon történő kifizetését. Habár az ÁNT jogcímei korábban a tárgyévet 
követő évben kerültek kifizetésre, egyes jogcímeken – az elmúlt évek gyakorlatához 
hasonlóan – 2020-ban is a tárgyévre előrehozott kifizetésekre kerülhet sor. Így az ÁNT 
esetében is elmondható, hogy a 2020. év két jogosultsági időszakot érint. Egyrészt a 2019. évi 
jogosultságok utáni kifizetések, másrészt a 2020. évi jogosultságok alapján történő 
előlegfizetés révén. A dohányágazat támogatása 2020. évben is – az elmúlt évekhez 
hasonlóan – ezen intézkedés keretében kerül finanszírozásra, egyrészt az ÁNT Virginia és 
Burley dohány jogcímén, másrészt a dohánytermesztők csekély összegű támogatásán 
keresztül. Az uniós anyajuh támogatás mintájára évente meghirdetetésre kerül az anyakecske 
de minimis támogatás is.  

Az uniós közvetlen finanszírozásban nem részesülő baromfi- és sertéságazat részére – az 
Európai Bizottság jóváhagyását követően 2019. évtől – elindultak a termelőket közvetlenül 
segítő új állatjóléti támogatási programok. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok és 
tenyészbaromfi fajok, valamint a tenyészkoca állatjóléti támogatások 2020-ban is tovább 
folytatódnak. 

 

Állategészségügy 

Az állategészségügyi intézkedésekre, ezen belül az állatbetegségek megelőzésének és 
leküzdésének, valamint az állati hulla elszállításának és megsemmisítésének támogatására is 
jelentős forrásokat különít el a tárca, ami az ország élőállat és állati termék 
exportképességének megőrzését és javítását is szolgálja. 

Az afrikai sertéspestis magyarországi vaddisznóállományban való megjelenése szükségessé 
teszi azoknak a támogatási lehetőségeknek a felülvizsgálatát, kidolgozását és megnyitását, 
amelyek segítségével a kisebb sertéstartók is a biológiai biztonság növelését célzó 
fejlesztéseket tudnak végrehajtani a telepeiken a betegség házi sertés állományokba történő 
behurcolásának megelőzése céljából (sertéstelepek körbekerítése, fertőtlenítés a telep 
bejáratánál, stb.). 

 

Csekély összegű támogatások 

Számos csekély összegű támogatás segíti a mezőgazdasági termelőket, így a szárított 
takarmány, a zöldség, gyümölcs valamint gyógy- és fűszernövény szárítmány-előállítók, a 
fűszerpaprika minőségi árutermelésének, a nyúltenyésztésnek, az árutermelő galamb-
tenyésztésnek, a méhészet ágazatnak, a rendezett piaci kapcsolatok kialakításának, a 
tenyészkos, tenyészbak, a húshasznú szarvasmarha- és bivaly bikák tenyésztésbe állításának, 
valamint a szőlőkben és gyümölcsösökben felhasznált gázolaj támogatásán keresztül. A 
csekély összegű támogatásra beérkező igények száma, ezzel együtt a kifizetés összege évről 
évre növekszik.  
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Agrárgazdasági hitelek 

A tárca fontos célkitűzései között szerepel 2020. évben is az agrárgazdaság finanszírozási 
feltételeinek kedvezményes hitelezési eszközökkel történő javítása, az elérhető kedvezményes 
konstrukciók továbbvitele és fejlesztése. A kisebb üzemméretű gazdaságok forgóeszköz 
finanszírozásában fontos szerepet betöltő, 2011. évben indult, immár 100,0 millió forint 
összegű Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez elérhető költségvetési kamattámogatás, 
valamint a kezességvállalási díjhoz kapcsolódóan nyújtott költségvetési támogatás a 
továbbiakban is biztosításra kerül. A kis- és középvállalkozói (KKV) szektor hitelezésének 
elősegítése érdekében változatlanul fennmarad a 2013. év második félévétől bevezetett 
kezességvállalási díjtámogatás, a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése 
érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM 
rendeletnek megfelelően, mely alapján a tárca kezességvállalási díjtámogatást nyújt (mértéke 
a kezességvállalás mértékéhez igazodóan, a teljes hitelösszeg 0,4%-a) a vállalkozásoknak 
szabad csekély összegű (de minimis) támogatási keretük terhére, továbbá az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról (EMVA) szóló rendelet hatálya alá tartozó 
támogatások is igénybe vehetők a rendelet alapján.  

 

Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer 

Az agrárkár-enyhítési rendszerből és a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatásból álló 
kétpilléres mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer 2012. évtől indult, amelynek alapját a 
2011. évi CLXVIII. törvény teremtette meg. A törvény célja a termelői kockázatközösségek 
kialakítása és fenntartása, a termelők öngondoskodói felelősségének megerősítése és a 
hatékonyabb állami szerepvállalás. A mezőgazdasági kockázatkezelési eszköztár 2018 
májusától egészült ki a harmadik pillérrel, az országos jégkármegelőzéssel, amelynek éves 
működtetési forrásait a Kárenyhítési Alap biztosítja, de az önkéntes befizetések lehetősége is 
nyitva áll. A 2018. május 1-jével elindult rendszer meteorológiai kiszolgálását az Országos 
Meteorológiai Szolgálat végzi, amely saját infrastruktúráját is folyamatosan fejleszti 
(„szuperszámítógép”, új időjárási radar beszerzése) az országos rendszer hatékony 
kiszolgálása érdekében. 

 

Állattenyésztési feladatok támogatása 

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

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

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

Magyarország és a vásárlók érdeke az élelmezés-biztonság fenntartása továbbá, hogy a 
lakosság ellátása megbízható, biztonságos és minőségi élelmiszerekkel történjen, lehetőleg 
hazai forrásból. Jelenleg az élelmiszeripar még mindig versenyhátrányban van a többi 
ágazathoz képest, melynek oka, hogy a rendszerváltást követő időszakban alapvetően az 
alapanyag-termelés támogatása volt preferált, továbbá a feldolgozóiparban jelentkező 
tőkeszegénység, valamint a fogyasztók kedvezőtlen jövedelmi viszonyai mélypontot 
eredményeztek az ágazat működésében. 2010 óta a Kormány az élelmiszeriparra kiemelt 
figyelmet fordít, tekintettel arra, hogy mind kibocsátás, mind foglalkoztatás és az itt realizált 
árbevétel tekintetében is a legjelentősebb feldolgozóipari ágazatok között szerepel, másrészt 
pedig a mezőgazdaság által előállított termékek feldolgozása révén megkerülhetetlen iparág, 
továbbá a hazai szükségletet meghaladó magasabb hozzáadott értékű élelmiszer-termékek 
exportjával javítja a nemzetgazdaság helyzetét, és munkahelyeket teremt.  

Ennek köszönhetően a Kormány stratégiai ágazattá minősítette, helyzetének javítása és 
hosszú távú fejlesztése érdekében pedig 2015 májusában elfogadta Magyarország 2014-2020 
időszakra vonatkozó közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiáját. 

A hazai élelmiszeripar kettős kihívás előtt áll, egyrészt a hazai piacok visszaszerzése az egyik 
stratégiai cél, másrészt az exportpiacok felfedezése, a bekerülés és tartós kapcsolatok 
kiépítése. A két cél más és más vállalati méretet preferál. Az exportpiacoknál megfelelő 
mennyiségű, állandó minőséget képviselő homogén termékekre van a leginkább igény, melyet 
legkönnyebben a közepes és a nagyvállalatok tudnak prezentálni, míg a hazai piacok 
ellátásánál a mikro- és kisvállalkozások, őstermelők és családi gazdaságok létjogosultsága 
sem kérdőjelezhető meg. Az elmúlt években a fejlesztés elsősorban a családi gazdaságokra, 
őstermelőkre és mikro vállalkozásokra fókuszált, most a közepes és nagyvállalatok kerültek 
fókuszba. Itt a cél a technológiai fejlesztés, az innováció, a modernizáció/robotizáció 
fokozása, ezáltal hatékonyságnövelés. Ehhez szükség van az innovatív élelmiszeripari 
vállalkozások egyedi támogatására. Az élelmiszeripar szereplői számára mind eu-s (a 
jelenlegi támogatási időszakban elsősorban Vidékfejlesztési Programban (VP) és 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP)), mind több, a központi 
költségvetést terhelő forrás is rendelkezésre áll (pl.: részben a PM által kezelt nagyvállalati 
beruházási támogatás, az ITM meglévő gazdaságfejlesztési/vállalatfejlesztési programjai 
valamint a KKM által kezelt beruházás ösztönzési célelőirányzat is).  

Az ipar szereplői számára fontos, hogy egyértelmű szabályozás megteremtésére kerüljön sor; 
ebben kiemelt szerepe van az élelmiszerláncról szóló törvényben is megerősített Magyar 
Élelmiszerkönyvnek. A Magyar Élelmiszerkönyv a hazai forgalmazású élelmiszerekre 
vonatkozó előírások, irányelvek gyűjteménye, amely lehetőséget biztosít olyan nemzeti 
előírásokra, amelyet az uniós jog még nem fedett le. Alapvetően az élelmiszerek minőségét 
szabályozza úgy, hogy figyelembe veszi az egészséges táplálkozás szempontjait. 
Folyamatosan bővül, illetve folyamatos felülvizsgálata szükséges.  

Egyik legfontosabb célkitűzése a tárcának, hogy a magyar fogyasztók biztonságos, jó 
minőségű, az egészség megőrzését támogató élelmiszerekhez jussanak hozzá, és ezen 
élelmiszerek minél nagyobb részét a magyar élelmiszeripar állítsa elő a magyar 
mezőgazdaság által megtermelt alapanyagokból. 

A fent leírt célok elérését a „20 pontos akcióterv” néven közismert komplex intézkedési 
csomag hivatott megvalósítani, amelynek három fő „alappillére” minőségszabályozási-, 
hatóságot fejlesztő-, vásárlói szemléletformáló feladatokat fogalmaz meg. A felsorolt három 
feladatcsoport közül a fő hangsúly a fogyasztók megfelelő, alapos tájékoztatásán, a tudatos 
vásárlói szemlélet kialakításán van. Az alapvető vásárlói, táplálkozási és élelmiszerhigiéniai 
ismeretek átadását már kisgyermekkorban érdemes elkezdeni, illetve ennek az alap- és 
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középfokú iskolai nevelési programba történő beillesztésével, az iskolatej és iskolagyümölcs 
program segítségével várhatóan jelentős eredményeket lehet elérni.  

 

Élelmiszerlánc-biztonság 

A nemzeti élelmiszerellátási lánc legmagasabb szintű védelme, a biztonságos és jó minőségű 
élelmiszerhez való jog biztosítása stratégiai kérdéssé vált. Minőségi és biztonságos 
élelmiszer-előállítás pedig nem képzelhető el hatékony élelmiszerlánc-felügyelet nélkül. Ezt 
alapul véve döntött úgy a Kormány az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia elfogadásával, 
hogy az értéklánc erősítése és védelme kiemelt feladat. A lokális szereplők nagy száma és a 
globális összefonódás miatt az értéklánc kitettsége, sérülékenysége jelentős, a benne 
jelentkező hibák (különösen állat- és növényjárványok; élelmiszerbotrányok) hatásai 
sokrétűen jelentkeznek, általában egyidejűleg generálnak gazdasági, egészségügyi, környezeti 
és politikai kockázatokat. Ezeket a kockázatokat meg kell ismerni, törekedni kell a 
megelőzésükre, ugyanakkor fel kell készülni a minél gyorsabb és hatékonyabb kezelésükre. A 
hatékony kockázatkezelés érdekében a tárca a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) közreműködésével kiemelt figyelmet fordít az élelmiszerlánc szereplőivel, 
élelmiszervállalkozásokkal, kereskedelmi láncokkal való folyamatos kapcsolattartásra. 
Különösen a kereskedelemben azonnali intézkedésre van szükség annak megakadályozására, 
hogy a nem biztonságosnak bizonyult élelmiszerek a fogyasztók asztalára kerüljenek. A 
kifogásolható termékek kiszűrését segítik elő a tagállami riasztó rendszerek, melyek kezelése 
állandó készültséget, azonnali reagálást igényel.  

A magyar élelmiszerlánc-felügyelet nélkülözhetetlen eleme a megfelelő szakmai jártassággal, 
tanúsítással (akkreditációval) rendelkező központi hatósági laboratórium, mely által 
kibocsátott vizsgálati eredmények képezik az alapját az igazgatási eljárásoknak, valamint 
adatot szolgáltatnak a kockázatelemzés és a termékminősítés valamennyi lépéséhez. Az 
ellenőrzések és létesítmény-minősítések elvégzéséhez, a hamisítások visszaszorításához a 
nemzeti önrendelkezés megtartását figyelembe véve a piaci érdekektől független, állami 
kézben lévő, központosított hatóságot kell fenntartani, valamint laboratóriumi rendszert 
létrehozni és működtetni a NÉBIH keretein belül. A megvalósításhoz nem csupán 
infrastrukturális beruházás szükséges, hanem a hozzá kapcsolódó folyamatok racionalizálása, 
valamint informatikai egységesítése is. A központi hatósági feladatellátást kiegészíti a 
nyilvánosság folyamatos tájékoztatása, a létesítmény minősítések eredményeinek közzététele. 

Az élelmiszerbiztonság garantálásához az ellenőrzések mellett a termelők, előállítók és 
forgalmazók, valamint a fogyasztók megfelelő ismeretekkel való ellátása is hozzájárul, 
amelyek mind a NÉBIH kiemelt céljai közé tartoznak. 

A kapcsolódó hatósági feladatellátás egyszerűsítése, valamint az ügyfél oldali folyamatok 
elektronizálása érdekében a meglévő hatósági rendszerek optimalizálása, korszerűsítése, 
továbbfejlesztése szükséges, mely révén egy átfogó informatikai alapokon nyugvó, láncszintű 
elemezhetőséget biztosító rendszer valósulhat meg. Az ágazati adatintegráció megvalósulása, 
az adatok közötti kapcsolatok feltárása, elemzése, az adatok újrahasznosítása, valamint a 
tartalomszolgáltatási funkciók megerősítése nem csak az állami stratégiai döntéshozatalt 
segíti, de a vállalkozók részére is hasznos információt tud biztosítani. Az 
élelmiszervállalkozók valós, gyakorlatban is érezhető adminisztratív terheinek csökkentése 
érdekében az államnak meg kell bíznia a tisztességes vállalkozókban, míg a tilosban 
tevékenykedőkre és a kritikus tevékenységekre erőteljesebben kell fókuszálnia. 

Magyarország célja a GMO-mentes élelmiszerlánc kialakítása, amely felöleli a vetőmagtól a 
takarmányozás kérdéskörén túl az állati termék előállítást is. Ennek biztosításához is 
szükséges az ellenőrzések, mintavételek elvégzéséhez és a hamisítások visszaszorításához 
kapcsolódó hatósági feladatellátás erősítése és a meglévő hatósági rendszerek fejlesztése. 
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Legfontosabb cél a 2020. évben is az, hogy minél több család asztalára, valamint a 
közétkeztetésbe és vendéglátásba biztonságos, kiváló minőségű magyar élelmiszer kerüljön. 
Ezt egyrészt az esetenként külföldi, nem megfelelő minőségű élelmiszerek fokozatos 
kiszorításával, másrészt az álőstermelők kiszűrésével, tényleges őstermelői tevékenység 
végzésének támogatásával érhető el. A NÉBIH vezeti és folyamatosan fejleszti a közhiteles 
országos Őstermelő Nyilvántartást, melyből adatot is szolgáltat az őstermelők 
tevékenységének vonatkozásában más szervezetek felé. Az ellenőrzésekkel kapcsolatos 
fejlesztéseknek és jogszabály-módosítási kezdeményezéseknek célja, hogy a rendszer által 
tárolt adatokból is kiszűrhetővé váljon, hogy mely őstermelők végeznek tényleges őstermelői 
tevékenységet. További kiemelkedő törekvése pedig a pozitív reprezentáció is, mely egyfajta 
minőséget is biztosítana a fogyasztók felé, hogy a nyilvántartásban rögzítésre került és 
hatóságilag ellenőrzött őstermelők termékei nyomon követhetők, garantáltan saját 
gazdaságukból származnak „eredeti” – azaz ellenőrzött – őstermelőtől. Hangsúlyozandó 
továbbá a nemzeti élelmiszerlánc-minősítési és eredetvizsgálati rendszer létrehozása és 
működtetése, hiszen fontos szempont, hogy a minősítések mögött ki áll és milyen ellenőrzési 
rendszer biztosítja annak hitelességét. A hazai piac védelmének, valamint a minőségi 
élelmiszerek kivitelének növelése érdekében egy hatóság által garantált, állami védjegyet kell 
létrehozni. A rendszer célja a nyomonkövetéssel megtámogatott ellenőrzések kiterjesztése, 
valamint a termékek és szolgáltatások piaci érdektől független, hatóság általi minősítésének 
megvalósítása. Az eredetvédelmi rendszer jogi és intézményi megerősítése minőségi garanciát 
nyújt a fogyasztóknak. Az Európai Unió több év után felismerte és elfogadta a „kettős 
minőség” jelenség meglétét az Egységes Piacon. Ennek felméréséhez szükséges laboratóriumi 
vizsgálati program kidolgozásában aktívan vett részt a hivatal. 

Folytatni kell a már megkezdett tematikus programokat, mint az „Ételt csak okosan” vagy a 
„Szupermenta” termékteszt, a közétkeztetési ételek érzékszervi minősítését, a mozgó 
bírálóállomás üzemeltetését, és az eredmények folyamatos közzétételét, a NÉBIH 
szervezésében megvalósuló hasonló programok (Bor és Pálinka Országkóstoló-rendezvények 
és kiadványok) megvalósítását, a fogyasztók felé történő közérthető kommunikáció 
biztosítását, a tudatos fogyasztó hiteles információkkal történő ellátását, elektronikus 
tudástárak megvalósítását. Mindezek miatt szükséges az ügyfélbarát, szolgáltató 
kockázatkommunikációs tevékenység és a kockázatkezelés erősítése, melynek keretében már 
az általános iskolás gyermekek élelmiszerlánc-biztonsági ismereteinek bővítésére is kiemelt 
hangsúlyt kell fektetni. 

Az eddigieknél is erőteljesebb fellépés szükséges a hamisítás, élelmiszerbűnözés és az 
álőstermelők ellen, és meg kell tenni minden szükséges lépést a feketekereskedelem 
visszaszorítására, a tisztességes piaci magatartás kialakítására. Ennek érdekében az 
ellenőrzések még nagyobb hányadát kell központi szinten végezni, míg területi szinten a 
támogatói funkciókat indokolt erősíteni.  

A hazai állati eredetű élelmiszer-előállítók megnövekedett harmadik országi export 
igényeinek és azok sikeres teljesítésének elősegítése érdekében továbbra is szükséges 
folytatni a vállalkozások segítő felkészítését. Ennek során a jelentkező vállalkozásoknál már a 
helyszínen ismertetni kell az adott harmadik országi exporttal kapcsolatos különleges 
követelményeket annak érdekében, hogy a vállalkozás dönteni tudjon, hogy képes-e vállalni 
az ehhez kapcsolódó feltételek megteremtését, fenntartását és a követelmények teljesítését. 
Ehhez a vállalkozások és a létesítmény felügyeletét végző hatóság szakemberei számára 
útmutatók kiadása és központilag szervezett képzések tartása szükséges az Agrárminisztérium 
és a NÉBIH szakemberei által. Kiemelten fontos a harmadik országi export követelmények 
folyamatos fenntartásához a vállalkozásoknál a hatósági személyzet (állatorvos, szaksegéd) 
számának biztosítása. 
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Mezőgazdasági genetikai erőforrásaink megőrzése  

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

 

Növénygenetikai erőforrások 

Adott növényfajok, fajták, tájfajták és változatok, valamint vadrokon fajaik genetikai 
erőforrásainak megőrzését jelenti (növényanyagai: vetőmag, szaporítóanyag), melyek a 
természetes szelekció és az értékteremtő nemesítő munka eredményeként jöttek létre, és 
amelyek a jövő gazdasági és környezeti változásaihoz alkalmazkodva, alternatív fejlesztési 
irányt jelenthetnek. A növényi génforrások természetes előfordulásukban vagy mesterségesen 
létrehozott gyűjteményekben megőrizve biztosítják a genetikai sokféleséget, a biológiai 
sokféleség fenntartását, az agrártermelés folyamatosságát és a génmódosított szervezetektől 
mentes mezőgazdaság feltételeit szolgálják. A klímaváltozás, a globális felmelegedés, a 
szélsőséges időjárási viszonyok miatt, új, a megváltozott környezethez alkalmazkodni tudó, 
szárazságtűrő és betegség rezisztens fajtákra van szükség, amelyhez a növényi génbankok jó 
kiindulási lehetőséget szolgáltatnak. Ez fontos élelmezés- és élelmiszerbiztonsági stratégiai 
kérdés, hiszen ezáltal csökken a külföldi szaporítóanyagok iránti kiszolgáltatottság és 
megteremthető a magyar mezőgazdaság függetlensége.  

Biztosítani szükséges a hazai nemesítési programokban előállított növény fajtaújdonságok 
szellemi tulajdonjogainak hatékony védelmét, oltalmazását és a jogérvényesítést hazai és 
nemzetközi szinten. Fontos kérdés továbbá a genetikai erőforrások hasznosításából származó 
előnyök méltányos megosztása. Az eredetvédelmi rendszer alá tartozó termékek 
előállításának és forgalmazásának ellenőrzése további eszközt jelentenek az agrárgazdaság 
számára a magyar termékek védelmének és piacra jutásának tekintetében. 

Fontos a korszerű ismeretek megosztása a kiskerti termesztés, házi kerti mozgalom számára 
is. Az egyedi, különleges értékeket hordozó hagyományos termékek előállításában tevékeny 
szerepet vállaló családi, házi gazdaságok támogatása is hangsúlyt kap a biztonságosabb és 
hatékonyabb élelmiszer előállításban.  

 

Állatgenetikai erőforrások 

Az élelmezési és mezőgazdasági célú genetikai erőforrások védelme az egész világon, így 
hazánkban is kiemelt állami feladat, amelyet konkrét kötelezettségeket tartalmazó nemzetközi 
egyezmények is rögzítenek. Az állatgenetikai erőforrások napjainkban a meg nem újítható, 
meg nem újuló természeti erőforrások között egyre nagyobb jelentőséget nyernek. Egy adott 
fajta eltűnése adott esetben egyúttal a tulajdonságait meghatározó génállomány örökre történő 
elvesztésével jár, amely többé nem rekonstruálható és mással nem pótolható. A 
génbankokban tárolt génkészleteknek a fontossága a közvetlen és közvetett felhasználók 
körében, mind a biológiai sokféleség védelme szempontjából, mind az állattenyésztés és -
nemesítés, az állati szaporítóanyag kereskedelem, valamint speciális tulajdonságokkal 
rendelkező termékek előállítása szempontjából rendkívüli mértékben megnőtt. 

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

A fajták fenntartása az eredeti tartási termelési környezetben in situ módon, valamint a 
szaporítóanyagok begyűjtésével és mélyhűtve tárolásával történik. A lótenyésztés területén 

556



kiemelt szerepe van az állami méneseknek, melyek a leginkább veszélyeztetett hagyományos 
lófajták megőrzésének bázisát adják. Magyarország sajátos történelem-földrajzi helyzetéből 
adódóan idetartoznak a Kárpát-medencében szórványban fellelhető, fajtaelismeréssel nem 
rendelkező, régi magyar mezőgazdasági állatfajták állományainak begyűjtésével és 
rekonstrukciójával kapcsolatos feladatok is. 

 

A mezőgazdaság biológiai alapjainak fejlesztése 

A fenntarthatóság jegyében a genetikai anyagok megőrzésén túl a legkorszerűbb növényfajták 
állami elismerésével, a vetőmagok, vegetatív szaporítóanyagok és ültetési anyagok 
minőségének felügyeletével az AM hozzájárul a magyar mezőgazdaság és a biztonságos 
növényi élelmiszer-előállítás sikeréhez. Az élelmiszerlánc első elemeként a hazai vizsgálatok 
alapján köztermesztésbe kerülő növényfajták jelentik a garanciát arra, hogy a termelők, 
gazdálkodók gazdaságosan, a környezetet és az egészséget kímélő fajtákat termesszenek, 
amely a minősített vetőmaggal együtt az alapja annak, hogy egészséges, jóízű élelmiszerek 
kerüljenek a fogyasztók asztalára. Továbbra is feladatként jelenik meg a magyar ebfajták 
genetikai állományának fenntartása, a tenyésztési alapadatok molekulárbiológiai tesztekkel 
történő megalapozottság vizsgálata. 

 

Sertésstratégia 

Az AM számára kiemelten fontos az állattenyésztés és növénytermesztés helyes arányainak 
elérése, ennek érdekében a magyar állatfajtákból készülő hazai termékek piaci pozíciójának 
megerősítése. Így továbbra is cél a sertéságazat helyzetét javító, 2013. évben megkezdett 
stratégiai intézkedések keretében megvalósuló támogatási rendszer fenntartása. A program 
célja a tenyésztési, termelési, továbbá kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, 
figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a magyar sertésfajtákra. 
További célkitűzés a termékfejlesztés, a termékek eredetigazolása, minőségbiztosítása és 
piacra juttatása, valamint a sertéságazati felügyeleti hálózaton keresztül szakmai támogatás, 
segítségnyújtás az ágazat szereplőinek.  

 

Tanyafejlesztési Program 

Továbbra is folytatódik a 2011 óta minden évben nagy sikerrel és érdeklődéssel meghirdetett 
Tanyafejlesztési Program, amelynek célja a tanyai gazdálkodás megújításával, sajátos 
értékeinek megmentésével és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos 
tevékenységek, valamint a tanyai életmód minőségének javításával kapcsolatos 
tevékenységek finanszírozása. A tapasztalatok és a visszajelzések alapján 2020-tól új 
célterületként megjelenik a majorságok fejlesztése, amelybe beletartoznak a majori 
gazdálkodás megújításával, a majori életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos 
tevékenységek, valamint a majori életmód minőségének javításával kapcsolatos 
tevékenységek finanszírozása. A Tanyafejlesztési Program célterületei – a megfelelő és 
hatékony forrásfelhasználás, valamint a minél szélesebb körben történő támogatás érdekében 
– a Vidékfejlesztési Program célkitűzéseivel összhangban kerülnek kialakításra. 

 

Osztatlan földtulajdon megszüntetése 

A föld- és birtokrendezés célja az 1990-es években végrehajtott részarány földkiadás során 
keletkezett osztatlan közös földtulajdonok megszüntetésének, a megosztást kérelmező 
tulajdonosok részére történő önálló ingatlanok kialakításának, és a tulajdonosok birtokba 
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helyezésének végrehajtása, ezáltal az termőföldek használatának, adásvételének, 
megkönnyítése.  

 

Mezőgazdasági vízgazdálkodás 

Nemzetpolitikai szempontból kiemelkedően fontos cél a mezőgazdasági termelés, valamint a 
vízgazdálkodás egymást nem veszélyeztető, összehangolt fejlesztése. Cél a mezőgazdaság 
környezeti szempontból is fenntartható vízgazdálkodásának fejlesztése, a biztonságos 
élelmiszertermelés fenntartása. Hazánkban az öntözött területek aránya jelentősen elmarad 
mind a rendszerváltozás előtti szinttől, mind az európai átlagtól. A kormányzat ennek 
megoldására célul tűzte ki, hogy 2024-ig további 100 ezer hektár területet von be az 
öntözésbe. Ennek érdekében az öntözésfejlesztést számos döntésével támogatta. 2018 
szeptemberében a Kormány úgy döntött, hogy a gazdálkodók számára elérhető öntözővíz 
mennyiségének növelése érdekében 2020 és 2030 között – várhatóan – összesen 170 milliárd 
forint fejlesztési forrást biztosít az öntözéshez kapcsolódó vízgazdálkodási művek 
fejlesztésére, amely több tárca együttműködésében valósulhat meg. Kormányzati szándék 
alapján 2019. évben létrehozásra kerül az öntözési igazgatási szerv a vízkeresleti oldal 
erősítése és a termelők öntözési tevékenységének szakmai támogatása érdekében. A termelők 
ismereteinek fejlesztése érdekében a Kormány elhatározta egy öntözésfejlesztési bemutató 
gazdaság és képzési központ kialakítását. 

 

Fenntartható erdőgazdálkodás 

A tárca nagy hangsúlyt fektet a Nemzeti Erdőstratégiában foglalt célok teljesítésére, az 
erdővagyon megőrzésére és gyarapítására, valamint a természetközeli erdőgazdálkodási 
módszerek fejlesztésére. Emellett fokozott figyelmet fordít az erdők védelmére, ellenálló- és 
alkalmazkodóképességének javítására, elsősorban a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak 
mérséklésére. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének kiemelt célja a közérdek 
szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása a jövő 
nemzedékek szükségleteinek figyelembevételével. Az ennek érdekében elrendelt 
erdőgazdálkodási tevékenységek költségvetési forrásból történő támogatása kiemelt feladat. 

A társadalom igényei jelentősen növekednek az erdők sokrétű szolgáltatásai iránt, ezért a 
tárca a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektet az erdők gazdasági, védelmi és közjóléti 
szolgáltatásainak fejlesztésére, továbbá az ember és az erdő viszonyának javítása érdekében is 
a környezeti nevelésre, valamint az erdő rekreációs szerepének erősítésére. Ehhez 
elengedhetetlen az erdészeti ágazat kormányzati képviseletének megszilárdítása, fokozása, 
kiegészítése a magán erdőgazdálkodással. Továbbra is kiemelt feladat a társadalom 
tájékoztatása és a magán tulajdonosok által igénybe vehető támogatások kidolgozása 

 

Vadgazdálkodás  

Valamennyi vadon élő állatfaj hazánk megújuló természeti erőforrásainak, valamint a 
biológiai életközösségnek pótolhatatlan része. A vadgazdálkodási törvény szem előtt tartja a 
biológiai sokféleség megőrzését és a fenntartható vadgazdálkodást. Ezen célok 
megvalósulását tovább szolgálja a tájegységi rendszer bevezetése, aminek a révén a 
vadgazdálkodási tervezés és végrehajtás során az eddigieknél is jobban figyelembe lehet 
venni a vadászterületek egymástól eltérő helyi adottságait, természetesen a vadászható fajok 
ökológiai és etológiai sajátosságaira is tekintettel. A vadgazdálkodási ágazat kiemelt feladata 
és célja a vadgazdálkodási kutatások, valamint a hagyományos vadászati módok 
népszerűsítése és támogatása.  
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Halgazdálkodás és halvédelem 

Az állat- és növényvilág természetes sokféleségének fenntartása, folyamatos megújulása, a 
halgazdálkodási jognak és a haltermelésnek a piacgazdaság követelményeivel, valamint a vízi 
élővilág és a vizek természeti környezete védelmével összhangban való gyakorlása, továbbá a 
természetes vízi ökoszisztémák halállományának megóvása, fenntartható hasznosítása és a 
haltermelés fejlesztése, valamint a horgászat, mint sport és a halfogyasztás emelése kiemelt 
ágazati cél.  

 

„Zöldebb Magyarország”, a települési életminőség és a települési környezetminőség 
javítása 

A lakosság életminőségének javításához, az egészséges környezethez való alkotmányos jog 
érvényesítéséhez, a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez kulcsfontosságú feltételeket jelent 
a természeti erőforrások hosszútávon fenntartható használata, a környezet minőségének 
javítása, a természeti örökség megőrzése és a környezeti biztonság megerősítése, melyek a 
környezetvédelmi szakterület legfőbb cselekvési területeit képezik.  

Az AM a tervek szerint egyrészt folytatja a korábbi években megkezdett programok 
megvalósítását, biztosítja a hazai, EU-s és nemzetközi jogszabályokból adódó kötelezettségek 
teljesítését, másrészt számos területen tervez előrelépést a Nemzeti Környezetvédelmi 
Program céljainak elősegítése és megvalósítása érdekében.  

Kiemelt célként jelenik meg a környezeti tudatosság fejlesztését és a környezeti nevelést 
szolgáló, több éve folyó és 2020-ban is folytatódó programok lebonyolítása, úgy mint a Zöld 
Óvoda Program, Ökoiskola Program, erdei óvoda és erdei iskola programok, valamint 
ismeretterjesztő és szemléletformáló akciók és kampányok. A 2015–2020 közötti időszakra 
szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról szóló beszámoló és a Fenntartható 
Fejlődés Keretstratégia legutóbbi két évének kormányzati beszámolója is aktuális feladat.  

A tárca további feladata a környezettechnológiai előrelépések ösztönzése, valamint a tárca a 
felelőse a környezet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, 
ellenőrző-, értékelő- és információs rendszer összehangolásának is. 

Az AM további kiemelt feladata a levegőminőség javításával és a zajterhelés csökkentésével 
összefüggő intézkedések megvalósítása. Fő célkitűzés a környezeti levegő minőségének 
javítása, az emberi egészséget és a természeti környezetet veszélyeztető légszennyezettség 
kialakulásának megelőzése. A levegőminőség tekintetében kiemelt jelentőségű hazánk 
kisméretű részecsketerheltségének csökkentése, amelyet a kisméretű szálló por (PM10) 
csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat 
végrehajtása biztosít. A közlekedés, az ipar és a lakosság által kibocsátott 
részecskeszennyezés csökkentésére szolgáló intézkedések célja az emberi egészség és az 
ökoszisztémák megóvása, a környezet védelme, a gazdaság működése és fejlődése, a 
társadalom anyagi-szellemi fejlődésének hosszú távú biztosítása mellett. A kisméretű szálló 
por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjának végrehajtása mellett az egyes 
légköri szennyező anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről szóló uniós irányelvből 
eredő kötelezettség teljesítésére 2019 tavaszán készült el Magyarország levegőterhelés-
csökkentési programja (OLP). Az új program minden lényeges légszennyező anyag 
kibocsátásának csökkentésére országos célértékeket tűz ki, melyek elérése érdekében 
intézkedéseket fogalmaz meg. Az OLP-hez kapcsolódó új feladatként az ökoszisztémára 
gyakorolt hatások változását is évente értékelni kell monitoring mérések, vizsgálatok 
elvégzésével. A levegő minőségének változását az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 
monitorozza. A kibocsátások nyomon követési és hatás-monitoring vizsgálatai az OLP 
végrehajtása értékelésének az alapját jelentik. Fentieken túl, azokkal összefüggésben vált 
szükségessé az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat felülvizsgálatának megalapozása, 
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országos mintavételi és mérési program keretében. Ennek eredményeként pontosabb képet 
kaphatunk az ország levegőminőségéről, valamint hatékonyabb intézkedések előkészítését és 
végrehajtását is lehetővé teszi. A felülvizsgálat eredményeként beazonosításra kerülnek azon 
műszerek, melyek cseréje, fejlesztése elengedhetetlen, a korábbi, projekt alapú fejlesztés 
ugyanis egy idő után már nem garantálja a folyamatos megfelelést az uniós előírásoknak. A 
műszerek joghatással járó hatósági mérést végeznek, mérési pontosságuk nem lehet 
megkérdőjelezhető. 

A zajvédelem tekintetében kiemelt jelentőségű feladat az elkészült zajtérképek 
felhasználásának elősegítése és nyomon követése, továbbá a stratégiai zajtérképek új 
számítási módszerének bevezetéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása. További kiemelt 
feladat az elmúlt évek tapasztalatai alapján a hazai zajvédelmi szabályozás teljes 
felülvizsgálata, korszerűsítése, valamint az uniós zajvédelmi szabályozás változásainak hazai 
jogszabályi környezetbe való átültetése. 

 

A természeti értékek megőrzése 

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

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

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

 

A fenntartható fogyasztás és termelés elősegítése 

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

 

Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 

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

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

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

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

 

Vidékfejlesztési és Halászati Programok 

Az EMVA terhére finanszírozott vidékfejlesztési támogatásokra 2014-2020 között 1 300 
milliárd forint fordítható. A VP középpontjában a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
vállalkozások vissza nem térítendő beruházási támogatásai állnak. Ezek fő célja az ágazat 
versenyképességének növelése, technológiai modernizációjának, innovációjának elősegítése 
(a beruházások a teljes VP forrás 52%-át teszik ki). A támogatások másik fontos csoportja a 
valamely környezetvédelmi, vagy állatjóléti többletvállalás kompenzálását célzó terület- és 
állatlétszám alapú kifizetések (ideértve az erdészeti kifizetéseket is, ez a VP forrásainak 42%-
a). A VP-ben ezen kívül számos szerteágazó célokat szolgáló kisebb intézkedés található 
(szaktanácsadás, szakképzés, LEADER stb.). 
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A VP hangsúlyos elemét képezi a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, azzal 
összefüggésben a környezetkímélő, fenntartható gazdálkodás, agrár-környezetgazdálkodás, 
kiemelt szempontja és beavatkozási területe a vidéki térségek és közösségek lehetőségeinek 
bővítése, a vidéki gazdaság és helyi közösségek fejlesztése. A VP beavatkozásai a 
kormányzati tervek szerint szorosan kapcsolódnak a többi Operatív Program intézkedéseihez, 
a vidékfejlesztés szempontját érvényesítve azokkal szinergiában valósulnak meg, mind a 
központi intézkedéseket, mind a helyi és térségi programokat tekintve, ezért forrásai a 
költségvetés XIX Uniós Fejlesztések fejezetében találhatóak. A VP stratégiáját az EMVA 
prioritások és az azokon belüli fókuszterületek kereteibe illeszkedve, azokat teljes mértékben 
figyelembe véve a nemzeti fejlesztési szükségletekre és speciális fejlesztési feladatokra 
reagálva állította fel a tárca. 

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott Magyar Halgazdálkodási Operatív 
Program (MAHOP) támogatási rendszere Magyarország esetében 4 unós prioritás köré épül. 
Magyarország számára a halgazdálkodás fejlesztésére valamivel több, mint 16 milliárd forint 
áll rendelkezésre, amelynek keretében kiemelt cél a Halászati Operatív Program (HOP 2007-
2013) által megteremtett termelői bázisok és a halgazdálkodási kkv-k fejlesztése, a 
hagyományos tógazdasági haltermelés versenyképességének növelése, valamint a 
biodiverzitás megőrzése vagy növelése mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív 
energiaforrások használatával, illetve a környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása.  

A program további fontos célja az új fajok termelésbe vonásának segítése, az intenzív, 
innovatív technológiákat alkalmazó haltermelés fejlesztése és a halfeldolgozás támogatása. A 
halfogyasztás ösztönzése érdekében a MAHOP Irányító Hatóság folytatja az előző 
programozási időszakban megkezdett Kapj rá! halfogyasztást népszerűsítő marketing 
kampányt. 

A programban meghatározott prioritások összhangban vannak a magyar halgazdálkodás 
sajátosságaival, így ezek támogatása egyértelműen hozzájárul a haltermelés fejlesztéséhez, az 
egyedi célkitűzések pedig összefonódnak az EU prioritásaival. A MAHOP megvalósítása az 
adminisztratív terhek további növelése nélkül történik, javítja az ágazatra vonatkozó 
adatgyűjtést, emellett támogatást nyújt az uniós szintű monitoring és ellenőrzési feladatok 
végrehajtásához. A MAHOP 2020. évi költségvetési tervezésénél figyelembe vette a tárca az 
aktuális beérkezett támogatási igényt, a tervezett kötelezettségvállalásokat, a működő kiemelt 
projektek mérföldköveihez tervezett kifizetések ütemezését. A MAHOP forrásai szintén a 
költségvetés XIX Uniós Fejlesztések fejezetében kerültek megtervezésre. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám* 

(fő) 

Intézmények 83 661,6 28 629,3 55 032,3 9 112 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 134 671,9 4 300,0 130 371,9 0 

AM fejezet összesen 218 333,5 32 929,3 185 404,2 9 112 

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma 
együttesen. 

562



III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

 

1. cím Agrárminisztérium igazgatása 

Az AM igazgatása a hatályos Statútum rendelet alapján a Kormány agrárpolitikáért, agrár-
vidékfejlesztésért, élelmiszerlánc-felügyeletért, élelmiszeriparért, erdőgazdálkodásért, 
földügyért, halgazdálkodásért, környezetvédelemért, természetvédelemért, földügyi és agrár-
vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért, valamint vadgazdálkodásért 
felelős tagjának a munkaszervezete, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához 
szükséges hivatali feladatokat látja el. 

2018. május 22-től az agrár-vidékfejlesztési feladatok ellátása ismét a tárca hatáskörébe 
tartozik, míg a hulladékgazdálkodási feladatok a fenti Korm. rendelet alapján az innovációért 
és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe kerültek. A fenti 
struktúraváltozások az AM igazgatásának 2020. évi költségvetésén kerültek átvezetésre, mivel 
az átrendezés alapjául szolgáló fejezetek közötti megállapodások a 2019. évi tervezés során 
még nem álltak rendelkezésre. Az agrár-vidékfejlesztési feladatokat ellátó foglalkoztatottak 
személyi juttatási és munkaadókat terhelő járulék kiadásai az ITM felügyelete alatt álló XIX. 
Uniós fejlesztések fejezetből kerülnek a 2020. évben bázis jelleggel az AM igazgatása 
költségvetésébe átcsoportosításra. 

A Statútum rendelet módosításával 2019. április 1-jétől a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter a Kormány ingatlan-nyilvántartásért és térképészetért felelős tagja. Az átadás-
átvétel alapján ennek költségvetési hatása a 2020. évi tervezés menetében bázis jelleggel 
érvényesítésre került. 

A tárca 2017-től működteti a tájegységi fővadász rendszert, ezzel összefüggésben a tájegységi 
fővadászok gépjárműveinek üzemeltetése a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) 
feladata. A gépjármű-üzemeltetési költségek forrása a 2020. évi tervezés keretében került 
bázis jelleggel átcsoportosításra a KEF költségvetésébe. 

A központi közigazgatási szervek által irattározott iratanyagok elhelyezéséről szóló 
1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat alapján a központi államigazgatási szervek 
iratanyagának hosszú távú megőrzését és tárolását a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NEDOK NZrt.) által nyújtott szolgáltatás 
igénybevételével kell megoldani. Az AM a NEDOK Zrt-nek már átadott iratanyag 
irattárazási, tárolási költségének fedezetére bázis jelleggel 14,3 millió forint került 
átcsoportosításra a Belügyminisztérium fejezetbe. 

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezete (FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- 
és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról 
szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján a 
Kormány a FAO munkáját segítő 11 fő foglalkozatását vállalta. Tekintettel arra, hogy ezen 
foglalkoztatottak nem minisztériumi feladatot látnak el, a tárca döntése alapján a feladatot 
2019-től a NÉBIH tulajdonosi jogkörébe tartozó Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum 
Nonprofit Kft. részére delegálta. A tervezés menetében a felmerülő kiadások fedezete bázis 
jelleggel átcsoportosításra került a NÉBIH költségvetésébe. 

A tárca minden évben támogatja a rejteki természetvédelmi tábor megrendezését, amelynek 
megszervezésével kapcsolatos feladatok jelentős részét a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
látja el. A felmerülő költségek fedezetére a szükséges forrás 2020. évtől bázis jelleggel 
beépítésre került az intézmény költségvetésébe 
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Az EMVA tekintetében a tanúsító szervi feladatok, valamint az EMVA és az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) tekintetében az illetékes hatósági közreműködés, 
annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 2020. évi 
források az 1377/2017. (VI. 15.) Korm. határozat alapján kerülnek biztosításra, figyelembe 
véve a 2019. évben már beépült forrásokat. 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével kapcsolatos 
illetményfejlesztés többletkiadásainak finanszírozása érdekében az AM igazgatásának 2020. 
évi költségvetésébe összesen 1 175,4 millió forint többlettámogatás került beépítésre. 

A korábbi évekből származó munkáltatói lakáskölcsön tartozások jelentős része megtérült, 
ezért a bevételek jelentős visszaesése várható. Az utóbbi években folyósított, a korábbinál 
nagyságrendekkel kisebb összegű kölcsönkihelyezések megtérülése a felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök bevételi előirányzat csökkentését indokolta. 

Az AM igazgatása 2019. évre tervezett állományi létszáma 948 fő volt. 2019. évben a Kit. 
által rögzített álláshely keretek bevezetésével, illetve a Kit.-hez kacsolódó 
létszámváltozásokkal, továbbá a lentiekben részletezett feladatváltozásokkal összefüggésben 
az AM igazgatása álláshely száma összességében 2020. évre 718 álláshelyre módosult 
(alaplétszám).  

 

millió forintban, egy tizedessel 

1. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi eredeti előirányzat 8 242,9 149,0 8 093,9 

 

948 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

    

Agrár-vidékfejlesztési feladatok 
átvétele Miniszterelnökség 
igazgatásától 

202,4  202,4 130 

Hulladékgazdálkodási feladatok 
átadása ITM igazgatása részére 

-655,6  -655,6 -105 

Ingatlan-nyilvántartás és 
térképészeti feladatok átadása 
Miniszterelnökség igazgatása 
részére 

-24,4  -24,4 -3 

Tájegységi fővadász rendszer 
gépjármű-üzemeltetési kiadásainak 
átadása KEF részére 

-75,0  -75,0  

FAO feladatok átadása NÉBIH 
részére 

-52,2  -52,2  

Rejteki természetvédelmi tábor 
szervezési feladatai Bükki Nemzeti 

-0,9  -0,9  
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Park Igazgatóság részére 

Hosszú távú iratmegőrzés és tárolás 
finanszírozására átcsoportosítás BM 
részére 

-14,3  -14,3  

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

    

Agrár-vidékfejlesztési feladatok 
átvétele kapcsán a személyi 
juttatások fedezete az Uniós 
fejlesztések fejezetből 

966,3  966,3  

OKIR support -83,7  -83,7  

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

    

EMVA tekintetében a tanúsító szervi 
feladatok, valamint az EMVA és az 
EMGA tekintetében az illetékes 
hatósági közreműködés, annak 
keretében akkreditációs és 
felügyeleti vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges 2020. évi források, 
korrigálva a 2019. évi forrásokkal 
(1377/2017. (VI. 15.) Korm. 
határozat) 

-114,3  -114,3  

Nemzeti Borkincstár Program 
(1685/2017. (IX. 21.) Korm. 
határozat) 

-21,7  -21,7  

Kormányzati Rejtjelzett 
Gerinchálózat (2128/2017. (XII. 29.) 
Korm. határozat) 

-10,0  -10,0  

Tokaji borvidék közösségi 
infrastruktúra alapprogram 
megvalósítása (1198/2018. (IV. 4.) 
Korm. határozat) 

-2,0  -2,0  

A pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-10,0  -10,0  

Szociális hozzájárulási adó 
megtakarítás 

-66,4  -66,4  

Többlet (jogcímenként)     

Kit. miatti személyi és járulék 
növekmény 

1 175,4  1 175,4  

2019. évi létszámváltozások 
átvezetése 

   -252 

Bevételrendezés -5,0 -5,0   

2020. évi javasolt előirányzat 9 451,5 144,0 9 307,5 718 

565



 

2. cím Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 

 

A NÉBIH a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. 
rendelet alapján az agrárminiszter irányítása alá tartozó központi hivatal, amely feladatát 
országos illetékességgel látja el. A NÉBIH stratégiai célterületei a laboratóriumi tevékenység, 
az első- és másodfokú hatósági ügyek ellátása, az egységes módszertannal végzett, központi 
ellenőrzések, az adatvagyon-gazdálkodás és az ezt támogató informatikai fejlesztések, 
továbbá az országosan kiemelt jelentőségű ügyek intézése, a válságmegelőzés, a 
válságkezelés, a kockázatkommunikáció. 

Magyarország és a vásárlók érdeke az élelmezés-biztonság fenntartása, a lakosság ellátása 
megbízható, egészséges és minőségi élelmiszerekkel történjen, lehetőleg hazai forrásból. A 
NÉBIH a Kormány által a 1703/2013. (X. 8.) határozatban elfogadott az Élelmiszerlánc-
biztonsági Stratégia megvalósítása érdekében az élelmiszerláncot komplexen, a termőföldtől 
az asztalig felügyelő szerv, az élelmiszerláncot érintő valamennyi kockázatot felügyeli, 
értékeli és képes a gyors, egységes, hatékony fellépésre, szankcionálásra. 

Az élelmiszerbiztonság garantálásához az ellenőrzések mellett a termelők, előállítók és 
forgalmazók megfelelő ismeretekkel való ellátása is hozzájárul, melyben a NÉBIH szakmai 
tájékoztató anyagok, útmutatók kiadásával, előadások tartásával vesz részt. A fogyasztók 
élelmiszer-biztonsági ismereteinek bővítése is a NÉBIH kiemelt céljai közé tartozik, melyet 
az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági 
tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről szóló 1519/2017. (VIII. 14.) 
Korm. határozat is megszilárdított. 

A NÉBIH minden rendelkezésére álló eszközzel részt vesz a szürke és feketegazdaság elleni 
küzdelemben, a tisztességtelen forgalmazói magatartások elleni fellépésben. Országos 
illetékességgel kiemelt élelmiszerbiztonsági ellenőrzést végez, részt vesz az Elektronikus 
Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel kapcsolatos ellenőrzésekben, illetve 2016. évtől a 
faanyag kereskedelmi lánc felügyelete is a feladatába tartozik. Ezen ügyek felderítéséhez 
országos szintű kockázat- és adatelemzés, szükséges. Ennek érdekében működteti és fejleszti 
a NÉBIH az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert és a kapcsolódó 
szakrendszereket. A NÉBIH-hez kell bevallani és befizetni az élelmiszerlánc-felügyleti díjat, 
és a Hivatal gondoskodik annak megosztásáról, ellenőrzéséről, behajtásáról.  

A NÉBIH ellátja a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatokat is az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) hazai partnerintézményeként. 

A NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum 
Nonprofit Kft., ami közreműködik az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzéseknél; 
mintavételt, mintaszállítást és a hatósági feladatok ellátását támogató, kisegítő tevékenységet 
végez; részt vesz az állami laboratóriumok és a laboratóriumi hálózat, valamint a vetőmag-
minősítéshez elengedhetetlen fajtakísérleti állomások működtetésében, kísérleti vizsgálatok 
végzésében és közreműködik az élelmiszerláncot érintő nemzeti és uniós 
minőségrendszerekkel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezete (FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- 
és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról 
szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján a 
Kormány a FAO munkáját segítő 11 fő foglalkozatását vállalta. A tárca döntése alapján a 
feladatot 2019-től a NÉBIH tulajdonosi jogkörébe tartozó Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum 
Nonprofit Kft. részére delegálta. A tervezés menetében a felmerülő kiadások fedezete bázis 
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jelleggel átcsoportosításra került az AM igazgatása költségvetéséből a NÉBIH 
költségvetésébe.  
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével kapcsolatos 
illetményfejlesztés többletkiadásainak finanszírozása érdekében a NÉBIH 2020. évi 
támogatása összesen 1.081,1 millió forinttal került megemelésre. 

A Hivatal bevételeinek növekedését az élelmiszerlánc-felügyeleti díj növekedése okozza, 
hiszen annak mértéke a makrogazdasági előrejelzésekkel összhangban a gazdasági 
növekedéssel és a kiskereskedelmi forgalom növekedésével évről évre emelkedik. 

A NÉBIH 2019. évre tervezett állományi létszáma 1134 fő volt. 2019. évben a Kit. által 
rögzített álláshely keretek bevezetésével, illetve a Kit-hez kapcsolódó létszámváltozásokkal, 
továbbá a lentiekben részletezett feladatváltozásokkal összefüggésben a NÉBIH álláshely 
száma összességében 2020. évre 896 álláshelyre módosult (alaplétszám). 

 

millió forintban, egy tizedessel 

2. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019 évi eredeti előirányzat 15 990,1 10 169,2 5 820,9 1 134 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

    

FAO feladatok átadása ÉLBC 
Nonprofit Kft. részére 

52,2  52,2  

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

    

Szociális hozzájárulási adó 
megtakarítás 

-91,8  -91,8  

Nemzeti Borkincstár Program 
(1685/2017. (IX. 21.) Korm. 
határozat) 

-237,0  -237,0  

Az élelmiszerek minőségének 
emelését, a vásárlói tudatosság 
fejlesztését, valamint a hatósági 
tevékenység hatékonyságának 
növelését szolgáló intézkedések 
(1519/2017. (VIII. 14.) Korm. 
határozat) 

-600,0  -600,0  

A pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-69,9  -69,9  

Többlet (jogcímenként)     
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Kit. miatti személyi és járulék 
növekmény 

1 081,1  1 081,1  

Bevételrendezés 300,0 300,0   

2019. évi létszámváltozások 
átvezetése 

   -238 

2020. évi javasolt előirányzat 16 424,7 10 469,2 5 955,5 896 

 

4. cím Ménesgazdaságok 

 

 A cím 2 intézményből áll: 
− Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad 
− Bábolna Nemzeti Ménesbirtok 

 

Az intézmények alapfeladatuk keretében ellátják: 
− a jelentős nemzeti kincset jelentő shagya arab, lipicai, gidrán továbbá arab telivér, angol 

telivér ménesek fenntartását, 
− az őshonos lófajták génmegőrzési célú tenyésztését azért, hogy a fajták megfeleljenek a 

rájuk jellemző tradicionális jellegnek és használatnak, így biztosítva a hazai állomány 
fajtára jellemző értékmérő tulajdonságainak megőrzését, 

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

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

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

lebonyolítását; 
− a magyar lótenyésztés idegenforgalmi célú bemutatását, 
− az állomány fenntartásához szükséges takarmány előállítását, 
− a tenyésztési cél eléréséhez, illetve a génfenntartáshoz szükséges nagy genetikai értékű 

mén és kanca egyedek beszerzését, 
− fajták hazai nemesítése érdekében szükséges tenyészállat és szaporítóanyag cserét és 

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

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

A ménesgazdaságoknál a bevételek kisebb mértékű növekedésével lehet számolni. Az Állami 
Ménesgazdaság Szilvásvárad esetében a növekedés, az új lovasközpont hasznosításával és a 
parádi Cifra Istálló működtetésével van összefüggésben. A Bábolna Nemzeti Ménesbirtoknál 
pedig a mezőgazdasági termékek és a tenyészállatok értékesítéséből befolyó többletbevétellel 
indokolható a bevétel növekedése. 
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millió forintban, egy tizedessel 

4. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi eredeti előirányzat 3 827,7 2 997,6 830,1 179 

Változások jogcímenként:        

Intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

       

Állami Ménesgazdaság 
Szilvásvárad gazdasági feladatai 
ellátása miatti átcsoportosítás 

13,6  13,6  

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

    

Intézményi szakmai feladatok 
finanszírozása (Állami 
ménesbirtokok szakmai feladatainak 
támogatása) 

40,0  40,0  

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

    

A pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-12,7  -12,7  

Szociális hozzájárulás adó 
megtakarítás 

-9,9  -9,9  

Többlet (jogcímenként)     

Minimálbér és garantált 
bérminimum 2019. évi emelésének 
többlete és a 2018. évi emelés 
korrekciója 

7,9  7,9  

Bevételrendezés 32,0 32,0   

2019. évi létszámváltozások 
érvényesítése 

   4 

2020. évi javasolt előirányzat 3 898,6 3 029,6 869,0 183 

 

6. cím Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 

 

Az AM fenntartása alá a 2018/2019-es iskolai tanévben összesen 47 agrár szakképző iskola 
tartozik, melyek 62 feladatellátási helyen végeznek képzést. A szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény 4/A. § (2) bekezdése alapján az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz 
tartozó szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés kizárólag az 
agrárpolitikáért, az élelmiszerlánc-felügyeletért, az élelmiszeriparért, az erdőgazdálkodásért, a 
földügyért, a halgazdálkodásért, az ingatlan-nyilvántartásért, a környezetvédelemért, a 
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természetvédelemért vagy a vadgazdálkodásért felelős miniszter által alapított és fenntartott 
szakképző iskolában folyhat.  

 

Az AM a teljes országot lefedő iskolahálózattal rendelkezik, ahol közel 20.000 diák tanul. A 
Kormány az 1248/2015. (IV. 23.) határozatában elfogadta a Tessedik Sámuel 
Agrárszakképzési Koncepciót, amely az agrár- és élelmiszeripar területén a fejlődés 
lehetőségeit foglalja össze, és az átalakítás irányait is megszabja. 

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

A Kormány az 1664/2017. (IX. 13.) határozatában döntött a Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó ingatlan felújításához szükséges forrás 
biztosításáról. A felújítási program az iskola külső és belső műemléki felújítását célozza, 
amely során szükséges az épület méltó hasznosítása, a szabadon látogathatóság megteremtése, 
illetve távlatban a kastélyban kiállítás/múzeum kialakítása érdekében egyes funkciók 
újragondolása is. A fentiek érdekében 78,0 millió forint többletforrás került beépítésre a 
szakiskolák költségvetésébe, így e célra a 2020. évre összesen 1.578,0 millió forint került 
tervezésre. 

Az AM által fenntartott szakiskolák tanulói részére – a térítésmentes tankönyvellátásnak a 
köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztése 
érdekében – az 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján 167,3 millió forint került 
biztosításra. 

Az AM által fenntartott szakiskolákban folyó gimnáziumi Arany János program szerinti 
képzés finanszírozása érdekében 77,5 millió forint került beépítésre az intézmények 
költségvetésébe. 

A szakképző iskoláknál a bevételek a 2019. évhez képest összességében kis mértékben 
csökkentek. A változás a működési bevételek csökkenésének, illetve a pályázati források 
miatt, az államháztartáson belüli pénzeszköz átvételek növekedésének köszönhető. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

6. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi eredeti előirányzat 27 301,8 5 280,1 22 021,7 4 432 

Változások jogcímenként:     
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Intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

    

Fejezeti kezelésű 
előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri 
feladat kivétele, stb.) 

    

A pénzügyi tranzakciós 
illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-25,1  -25,1  

Szociális hozzájárulási adó 
megtakarítás 

-249,2  -249,2  

Többlet (jogcímenként)     

Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és 
Kollégiumhoz tartozó 
ingatlan felújítása 
(1164/2017. (IX. 13.) Korm. 
hat.) 

78,0  78,0  

A térítésmentes 
tankönyvellátásnak a 
köznevelés nappali 
rendszerű iskolai oktatás 
10–16. évfolyamaira történő 
kiterjesztése 1092/2019. (III.  
8.) Korm. határozat. 

167,3  167,3  

Minimálbér és garantált 
bérminimum 2019. évi 
emelésének többlete és a 
2018. évi emelés korrekciója 

235,3  235,3  

Arany János 
Tehetséggondozó Program 
forrásának biztosítása 

77,5  77,5  

Bevételrendezés -70,3 -70,3   

2019. évi létszámváltozások 
érvényesítése 

   14 

2020. évi javasolt 
előirányzat 

27 515,3 5 209,8 22 305,5 4 446 

 

7. cím Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 

 

Az intézmény egyedülálló, országos feladatot tölt be 2020. évben is a hungarikumok 
bemutatásában, a hagyományok ápolásában, az ország agráremlékeinek megőrzésében. 
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A közművelődésben betöltött szerepe túlmutat az ágazat érdekein, a nemzeti múlt, a vidék és 
a mezőgazdaság történelmének bemutatása mellett a tudományos kutatás, az információs 
rendszer szélesítésének elengedhetetlen intézményét alkotja. Nemzetközi kapcsolataival, a 
külföldi tudományos lapok, kiadványok terjesztésével a termelés fejlesztésének fontos bázisa. 

Az előző évek teljesítése alapján 9,0 millió forint működési bevételi többlet épült be az 
intézmény 2020. évi költségvetésébe. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

7. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi eredeti előirányzat 661,5 146,0 515,5 146 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

    

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat (tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

    

A pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-0,8  -0,8  

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -6,4  -6,4  

Többlet (jogcímenként)     

Minimálbér és garantált bérminimum 
2019. évi emelésének többlete és a 2018. 
évi emelés korrekciója 

18,6  18,6  

Bevételrendezés 9,0 9,0   

2020. évi javasolt előirányzat 681,9 155,0 526,9 146 

 

8. cím Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) 

 

A 2014. január 1-jével megalakult Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) 
mind komplexitása, mind koncentráltsága miatt az ágazat egyik meghatározó fontosságú 
intézményévé vált. 

2019. május 1-jétől az Agrárgazdasági Kutató Intézet is a NAIK szervezeti keretei között látja 
el feladatát. Az integrációnak köszönhetően olyan, nemzetközi szinten is kiemelkedő, 
koncentrált tudásbázis áll a hazai mezőgazdaság rendelkezésre, amely teljes komplexitásában 
képes vizsgálni az ágazatban felmerülő problémákat és kihívásokat. 

Létszámát és szakterületi sokféleségét tekintve a NAIK a hazai agrárkutatás vezető 
intézménye. Az intézmény kiterjedt decentralizált vidéki hálózattal működik, telephelyei az 
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egész országot lefedik. Ezek a telephelyek helyi, térségi és regionális viszonylatban fontos 
tudáscentrum szerepet töltenek be. 

A NAIK a magyar agrárgazdaság versenyképességének növelését és fenntartható fejlődését 
elősegítő gyakorlatorientált kutatási-fejlesztési és innovációs programokat dolgoz ki és hajt 
végre, részt vesz a hazai biológiai alapok kutatásában, fenntartásában és fejlesztésében, az 
agrártermelés természeti és biológiai adottságaihoz illeszkedő költséghatékony, 
környezetkímélő kertészeti (szőlészeti), növénytermesztési erdészeti, halászati, 
állattenyésztési termelési technológiákat dolgoz ki és vizsgálja azok megtérülés-
gazdaságosságát. Az intézmény továbbá a hazai alapanyagokra épülő, biztonságos, a lakosság 
egészséges táplálkozását segítő, kedvező ár-értékarányú élelmiszerek előállítását támogató 
kutatásokat folytat, innovatív megoldásokat fejleszt ki és tesztel, az egészséges táplálkozás 
elterjesztésének elősegítése érdekében. A NAIK tevékenységi körét képezi a gyakorlati élet 
szereplőinek folyamatos tájékoztatása, továbbképzések, szaktanácsadási szolgáltatások 
nyújtása, szakmai bemutatók szervezése is. A tárca háttérintézményeként a magyar 
agrárpolitika számára javaslatokat, ajánlásokat dolgoz ki, ezeket megalapozó kutatásokat 
kezdeményez és hajt végre, agrárgazdasági adatokat gyűjt, keresleti-kínálati viszonyokat 
elemez és értékel. 

A NAIK fontos szerepet játszik az EU-n kívül országokkal való gazdasági és tudományos 
kapcsolattartásban is, létrejötte óta aktív szereplője a harmadik országokkal történő 
nemzetközi politikai-gazdasági együttműködések kialakításának, fejlesztésének, valamint a 
tudásexporton keresztül eredményesen képes támogatni a magyar gazdasági expanziót a 
külpiacokon és ezen keresztül a keleti és déli nyitás politikájának tartalommal való 
megtöltését. 

A NAIK az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 2. számú melléklet IV. része alapján tulajdonosi 
joggyakorlói feladatokat lát el a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., a Magyar 
Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. és a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. 
tekintetében, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelős Zrt-vel kötött szerződés alapján a 
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. vonatkozásában.  

A NAIK 2020. évi bevételeinek növekedését az intézmény infrastruktúrájában végrehajtott 
fejlesztések alapozzák meg. A már megvalósult, illetve a 2020-ra megvalósuló K+F 
beruházások lehetővé teszik a megrendelői igényeknek az eddiginél komplexebb és magasabb 
minőségű kiszolgálását, ami által egy magasabb árbevételi szint érhető el. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

8. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi eredeti előirányzat 4 955,9 1 805,9 3 150,0 767 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

    

Agárgazdasági Kutatóintézet 
NAIK-ba történő beolvadása 

1 142,3 256,7 885,6  
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miatt előirányzatok 
átcsoportosítása 

Állami Ménesgazdaság 
Szilvásvárad gazdasági feladatai 
ellátása miatti átcsoportosítás 

-13,6  -13,6  

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri 
feladat kivétele, stb.) 

    

A pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-10,9  -10,9  

Szociális hozzájárulási adó 
megtakarítás 

-38,5  -38,5  

Többlet (jogcímenként)     

Minimálbér és garantált 
bérminimum 2019. évi 
emelésének többlete és a 2018. 
évi emelés korrekciója 

49,0  49,0  

Bevételrendezés 60,0 60,0   

2019. évi létszámváltozások 
érvényesítése 

   21 

2020. évi javasolt előirányzat 6 144,2 2 122,6 4 021,6 788 

 

10. cím Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (NBGK) 

 

A tárca 2019. június 1-jével a Haszonállat-génmegőrzési Központ Növényi Diverzitás 
Központba való beolvasztásával létrehozta a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési 
Központot. Ezzel egy olyan központi intézmény jött létre, amely mind a növényi, mind a 
haszonállat génmegőrzés terén meghatározó, és amelynek kiemelt feladata egyrészt a 
génmegőrzési program végrehajtása, ezáltal az állami szerepvállalás jelentős megerősítése a 
genetikai erőforrások megőrzésében, másrészt a hazai génmegőrzési feladatok országos szintű 
szakmai koordinációja, mindezzel párhuzamosan az állami génbanki hálózat kialakítása. 

NBGK feladatai: 

Magyarország legnagyobb mezőgazdasági génbanki gyűjteménye található az NBGK -ban. 
A nemzetközi szinten is elismert szakmai munkát végző intézmény mintegy 53 ezer unikális 
génbanki tétel, 130 ezer génbanki minta megőrzését biztosítja és ezzel a világ 13. 
legjelentősebb mezőgazdasági génbankjaként tartják számon. Az intézmény feladata az 
országos szántóföldi és zöldségnövény génbanki gyűjtemények fejlesztése, emellett az 
intézmény új feladata a növényi génmegőrzési tevékenységek szakmai koordinációja, illetve 
egy új növényi génbanki hálózat kialakítása. 

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

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

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

 

millió forintban, egy tizedessel 

10. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi eredeti előirányzat 1 743,7 185,3 1 558,4 200 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

    

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat (tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

    

A pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-2,8  -2,8  

Szociális hozzájárulási adó 
megtakarítás 

-10,9  -10,9  

Többlet (jogcímenként)      

Minimálbér és garantált bérminimum 
2019. évi emelésének többlete és a 
2018. évi emelés korrekciója 

10,3  10,3  

2019. évi létszámváltozások    30 
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érvényesítése 

2020. évi javasolt előirányzat 1 740,3 185,3 1 555,0 230 

 

12. cím Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 

 

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

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

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

Élet- és vagyonvédelmi előrejelzéseket ad ki, árvíz- és belvízvédelmi célokra részletes 
meteorológiai előrejelzéseket készít, repülésmeteorológiai előrejelzéseket és időjárási 
veszélyjelzéseket ad a közforgalmi polgári repülés részére.  

Együttműködés keretében meteorológiai szolgáltatást biztosít a Magyar Honvédségnek. 
Nemzetközi megállapodások alapján a mért és észlelt adatokat a meteorológiai 
szervezeteknek átadja és tőlük átveszi. 

Az OMSZ a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII.27.) BM 
rendelet alapján április 1-jétől október 31-ig a balatoni, a velencei-tavi és a tisza-tavi 
viharjelzések meteorológiai kiszolgálására vihar-előrejelző szolgálatot üzemeltet. 

Felelős a Paksi Atomerőmű meteorológiai kiszolgálásáért, ideértve a mérést, mérőeszköz 
karbantartást, az általános előrejelzést és a vészhelyzeti meteorológiai biztosítást is. 

Az OMSZ végzi az országos jégkár-mérséklő rendszer meteorológiai kiszolgálását, 
jégvalószínűség figyelmeztetést és előrejelzést készít a rendszert működtető Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara részére.  

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

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével kapcsolatos 
illetményfejlesztés többletkiadásainak finanszírozása érdekében az OMSZ 2020. évi 
támogatása összesen 226,5 millió forinttal került megemelésre. 

Az OMSZ ellátja az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat minőségirányítási és 
adatközponti feladatait. Nemzetközi szerződésekből eredő jelentési kötelezettségének 
teljesítése érdekében előkészíti a környezeti levegő minőségének állapotára vonatkozó 
adatokat, légszennyező anyagokra vonatkozóan emissziós leltárt készít és vezet.  
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Az OMSZ 2019. évre tervezett állományi létszáma 195 fő volt. 2019. évben a Kit. által 
rögzített álláshely keretek bevezetésével, illetve a Kit.-hez kapcsolódó létszámváltozásokkal 
összefüggésben az OMSZ álláshely száma összességében 2020. évre 188 álláshelyre 
módosult (alaplétszám). 

 

millió forintban, egy tizedessel 

12. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi eredeti előirányzat 2 302,4 1 242,7 1 059,7 195 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

    

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat (tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

    

A pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-4,3  -4,3  

Szociális hozzájárulási adó 
megtakarítás 

-13,1  -13,1  

Országos jégkármegelőző rendszer 
meteorológiai kiszolgálásához 
szükséges időjárási radar létesítése 
(1102/2018. (III. 19.) Korm. hat.) 

-600,0  -600,0  

Dologi és beruházási kiadások 
korrekciója 

-11,0  -11,0  

Többlet (jogcímenként)     

Kit. miatti személyi és járulék 
növekmény 

226,5  226,5  

2019. évi létszámváltozások 
érvényesítése 

   -7 

2020. évi javasolt előirányzat 1 900,5 1 242,7 657,8 188 

 

14. cím Nemzeti park igazgatóságok 

 

A címhez tíz nemzeti park igazgatóság (NPI) tartozik: 

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

Az NPI-k a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján az igazgatóságok 
feladat- és hatásköre rendkívül összetett: tevékenységük tervezéssel, irányítással, kezeléssel és 
fenntartással kapcsolatos feladatokra egyaránt kiterjed. Ellátják a természetvédelmi kutatással 
és az élőhelyek és élettelen természeti értékek fenntartásával, rehabilitációjával kapcsolatos 
hazai és nemzetközi kötelezettségből adódó feladatokat. Felelősek az országos jelentőségű 
védett természeti területek és a Natura 2000 területek természetvédelmi kezeléséért, elkészítik 
az országos jelentőségű védett természeti területek kezelési terv dokumentációját, a Natura 
2000 területek fenntartási terveit. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok 
megkeresés esetén közreműködnek a természetvédelmi hatósági, valamint természetvédelmi 
szakkérdéseket érintő eljárásokban és együttműködnek a kulturális örökségvédelmi 
hatóságokkal.  

Véleményezési jogkörük van a működési területüket érintő területfejlesztési koncepciók, 
programok, a területrendezési tervek, a településképi arculati kézikönyveket, a helyi 
településképi rendeleteket, valamint a településrendezési eszközöket illetően. A 
településrendezési eszközök, továbbá a megyei területi tervek esetében adatszolgáltatási 
feladatkört is ellátnak. Közhatalmi jogkörrel rendelkeznek a Természetvédelmi Őrszolgálat 
működtetésére, a védett természeti értékek és területek őrzésére, az erdővagyon és a 
természetvédelmi szempontból értékes növény- és állatvilág, valamint a földtani 
képződmények védelmére. Megállapítják az egyedi tájértékeket és gondoskodnak a 
nyilvántartásba vételükről is. Az igazgatóságok által működtetett 250 fős Természetvédelmi 
Őrszolgálat területi illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére, hatásköre 
pedig a természeti örökség védelmére is. Kiemelt feladata közel 850.000 hektár egyedi 
jogszabállyal létesített országos jelentőségű védett természeti terület, az ezzel átfedésben levő 
2 millió hektár Natura 2000 terület őrzése, megóvása, károsításának megelőzése. 

Fentieken túlmenően ellátják a rájuk bízott állami vagyonnal kapcsolatos kezelői feladatokat. 
Az őshonos és régen honosult állatfajták, illetve veszélyeztetett állatfajták és ezek 
génkészleteinek védelmében, jelentős szerepet vállalnak ezen mezőgazdasági állatfajok és -
fajták és a hazai ebfajták megőrzésében, mind létszámban, mind genetikai értelemben.  

Az Igazgatóságok 2020-ban is folytatják a vagyonkezelésükben lévő erdőterületeken és a 
vadászatra jogosultságuk alá tartozó vadászterületeken az erdők- és a vadállomány 
természetvédelmi szempontú kezelését, valamint továbbra végezik az inváziós fafajok irtását. 

Az igazgatóságok ellátják továbbá a természetvédelmi kutatással, az élőhelyek 
kialakításával és fenntartásával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek 
helyreállításával, rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat, vezetik a működési 
területükön lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, 
gondoskodnak a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és 
másodlagos adatgyűjtésről, illetve működtetik a feladatkörükkel összefüggő területi 
monitoring és információs rendszert, együttműködnek más információs és ellenőrző 
rendszerekkel.  
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Fentieken túl az NPI-k a természetvédelmi célok és eredmények bemutatása érdekében egyre 
hangsúlyosabb feladatokat látnak el a természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási 
célú, valamint ökoturisztikai létesítmények fenntartásával és működtetésével. Az Európai 
Uniós forrásokból a 2014-2020-as fejlesztési időszakban 4 új ökoturisztikai látogatóközpont 
és 6 új Natura 2000 bemutatóhely létesül, melyek fenntartását szintén az igazgatóságok látják 
el. 

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

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével kapcsolatos 
illetményfejlesztés többletkiadásainak finanszírozása érdekében a 14. cím Nemzeti Park 
Igazgatóságok 2020. évi támogatása összesen 3.422,3 millió forinttal került megemelésre. 

A 2020. évre jelzett bevételi változás az agrártámogatásokból befolyó bevételek összegének 
pontosításához, az egyes szolgáltatások nyújtásából (ökoturisztikai látogatóhelyek bevételei) 
és készletértékesítésből (fa árának emelkedése és megnövelt fakitermelés) származó működési 
bevételek növekedéséhez és az elmúlt években újonnan megvásárolt területek bérbeadásához 
kapcsolódik. 

Az NPI-k 2019. évre tervezett állományi létszáma 1.067 fő volt. 2019. évben a Kit. által 
rögzített álláshely keretek bevezetésével, illetve a Kit.-hez kapcsolódó létszámváltozásokkal 
összefüggésben az NPI-k álláshely száma összességében 2020. évre 1.335 álláshelyre 
módosult (alaplétszám). 

 

millió forintban, egy tizedessel 

14. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi eredeti előirányzat 9 927,2 5 754,5 4 172,7 1 067 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

    

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat (tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

    

A pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-27,8  -27,8  

Szociális hozzájárulási adó 
megtakarítás 

-62,8  -62,8  

Többlet (jogcímenként)     

Minimálbér és garantált bérminimum 
2019. évi emelésének többlete és a 
2018. évi emelés korrekciója 

5,0  5,0  
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Kit. miatti személyi és járulék 
növekmény 

3 422,3  3 422,3  

Rejteki tábor (Bükki NPI) 0,9  0,9  

Bevételrendezés 316,6 316,6   

2019. évi létszámváltozások 
érvényesítése 

   268 

2020. évi javasolt előirányzat 13 581,4 6 071,1 7 510,3 1 335 

 

17. Cím Nemzeti Földügyi Központ (NFK) 

A Kormány az NFK létrehozásáról döntött az 1150/2019. (III. 25.) számú határozatával. Az 
NFK a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet átalakítás útján történő megszüntetésével – azzal, 
hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) általános jogutódja az NFK – a Nemzeti 
Kataszteri Program Nonprofit Kft. megszűnésével és feladatai NFK általi átvételével, 
Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályából 
a Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztálynak és a MePAR Fejlesztési 
Koordinációs és Üzemeltetési Osztálynak az NFK-ba való beolvadásával jött létre. 

Az NFK közreműködik az agrár-vidékfejlesztésért felelős és a földügyért felelős miniszter 
feladatainak megvalósításában. 

Az AM fejezetben csak az intézmény fenntartásával kapcsolatos kiadások jelennek meg. 

Az NFK – a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvényben meghatározott 
tulajdonosi joggyakorló szervezetként való működése mellett – a Kormány által kijelölt  

− földügyi és agrár-földmérési, térinformatikai igazgatási szervként, 
− birtokrendezési eljárásokat koordináló szervként, 
− öntözési igazgatási szervként jár el. 

A fenti feladatok átvételével járó szerkezeti átalakítások miatti átadás-átvételi folyamatok a 
tervezés során nem zárultak le.  

A jogelőd NFA 2019. évre tervezett állományi létszáma 250 fő volt. 2019. évben a Kit. által 
rögzített álláshely keretek bevezetésével, illetve a Kit-hez kapcsolódó létszámváltozásokkal 
összefüggésben az NFK álláshely száma összességében 2020. évre 182 álláshelyre módosult 
(alaplétszám). 

 

millió forintban, egy tizedessel 

17. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi eredeti előirányzat 2 345,9 0,0 2 345,9 250 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)     

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat 
(tételes felsorolás)  
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egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

    

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése 
miatti csökkentés 

-3,1  -3,1  

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -19,6  -19,6  

Többlet (jogcímenként)     

2019. évi létszámváltozások érvényesítése    -68 

2020. évi javasolt előirányzat 2 323,2 0,0 2 323,2 182 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

A 2020. évben összesen 130.371,9 millió forint támogatás áll rendelkezésre a fejezeti 
kezelésű előirányzatokon, amely meghaladja a 2019. évi támogatás összegét.  

Az AM fejezet címrendjében számos fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése megváltozott 
és az AM fejezet 2020. évi költségvetésben újonnan jelenik meg a 20/3/40 Nemzeti Öntözési 
Központ támogatása előirányzat, valamint a 20/3/41 Öntözésfejlesztési feladatok támogatása 
előirányzat. 

A fejezet 2020. évi költségvetésében már összevontan egy fejezeti kezelésű előirányzaton 
jelenik meg a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
közfeladatainak ellátását, valamint a vidéki hálózat fejlesztését tartalmazó forrás. 

Az EMGA finanszírozási rendszerébe tartozó, mezőgazdasági piacok támogatását célzó 
támogatások továbbra is a tárca költségvetésében kerülnek megtervezésre. Így a belpiaci 
támogatások egy részéhez (Méhészeti Nemzeti Program, Igyál tejet program, Iskolagyümölcs 
program,) kötelezően kapcsolódó nemzeti kiegészítő támogatáshoz szükséges források is a 
tárca költségvetésében jelennek meg. 

 

20/2 Környezetvédelmi célelőirányzatok alcím 

Az alcím a környezetvédelmi ágazathoz kapcsolódó előirányzatokat tartalmazza. A törvényi 
előirányzatok elnevezései egyértelműen utalnak a felhasználási célokra. Az előirányzatok 
felhasználásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait tárcarendeletek, miniszteri 
utasítások tartalmazzák. 

 

20/2/1 Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása 

Magyarország és Szlovákia közös monitoring rendszert és adatcserét működtet a 
Szigetközben és a Csallóközben a két ország között 1995. április 19-én létrejött 
megállapodásban rögzített vízmegosztás ellenőrzésére és a környezeti hatások 
megfigyelésére. 

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

A tárca biztosítja a magyar oldalon lévő hatásterület környezeti monitoringjának 
működtetését, az adatcserét és a monitoring felelősök éves találkozóján a két ország közti 
párbeszédet.  
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A szlovák-magyar megállapodás, illetve a kapcsolódó szabályzat szerinti feladatok az 
alábbiak: 

− hidrogeológia, 
− a Szigetköz felszínborítási viszonyainak monitoringja, 
− talajnedvesség-mérések és a gyomok monitoringja, 
− az erdők monitoringja, 
− botanikai monitoring, 
− hidrobotanikai monitoring, 
− hidrobiológiai monitoring, 
− zoológiai monitoring, 
− koordináció és szintézis. 
 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  54,5 0,0 54,5 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 
megtakarítás 

-0,5 0,0 -0,5 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 54,0 0,0 54,0 

 

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

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) 
NVTNM rendelet szerint a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. 
(Nonprofit Kft.) feletti tulajdonosi joggyakorló az Agrárminisztérium.  

A Nonprofit Kft. közhasznú feladatokat lát el a Világörökség részét képező Hortobágyon, 
jelenleg közel 8.000 hektár földterület természetvédelmi kezelésének felelőse. A Nonprofit 
Kft. őshonos háziállat fajok és fajták állományával látja el az általa hasznosított területek 
természetvédelmi célú kezelését. Hazánkban a Nonprofit Kft. az egyik legnagyobb ökológiai 
gazdálkodást folytató szervezet. Fenntartja továbbá az 1671. óta létező Mátai Ménest, a 
legnagyobb nóniusz ló törzsállománnyal. Jelentős magyar szürke szarvasmarhát, bivalyt és 
racka juhot tart, emellett más őshonos fajokat és fajtákat mutat be a Pusztai Állatparkban. 

Kiemelt feladatai: 
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− a kincstári tulajdonú védett természeti értékek és műemlékek megőrzése, szükség 
szerint helyreállítása, fenntartása, fejlődésük biztosítása, 

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

− kipusztulás által veszélyeztetett, védett őshonos háziállatok génbankjának in situ 
megőrzése, 

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

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

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  453,9 0,0 453,9 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 453,9 0,0 453,9 

 

20/2/3 Környezetvédelmi pályázatok támogatása 

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

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

Az 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat 2. pontjának megfelelően, az Európai Bizottság által 
elfogadott LIFE integrált projekt részletes előterjesztését a Kormány az 1683/2018. (XII. 15.) 
Korm. határozat által elfogadta, mely biztosítja a központi költségvetési forrást a 2019-2026 
közötti időszakra a környezetvédelmi LIFE integrált projekt végrehajtásához. 
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20/2/3 Környezetvédelmi pályázatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  471,8 0,0 471,8 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -3,9 0,0 -3,9 

Többlet (jogcímenként)    

LIFE integrált projektek (1683/2018. 
(XII. 15.) Korm. határozat alapján) 
Környezetvédelem 

154,9 0,0 154,9 

2020. évi javasolt előirányzat 622,8 0,0 622,8 

 

20/2/8 A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei  

Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a védettségi szint helyreállítása érdekében 
szükséges, a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi 
XCIII. törvény és a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 
12/C. §-a szerinti pénzbeli kártalanítások, részarány-jogosultság megváltások és kivételes 
jelleggel, a kisajátítás alól nem mentesíthető magántulajdonú védett természeti területek 
esetében területvásárlások, valamint kisajátítási eljárások. 

20/2/8 A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  595,8 0,0 595,8 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 
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Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -0,7 0,0 -0,7 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 595,1 0,0 595,1 

 

20/2/9 Természetvédelmi kártalanítás 

Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény és az Európai Unió madárvédelmi, valamint élőhelyvédelmi irányelvei rendelkezései 
alapján: 

− a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a 
védett állat kártételéből adódó kártalanítási, kármegelőzési igények és az azokkal 
összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek,  

− a védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez 
kapcsolódó adatgyűjtési és adatkezelési, valamint a természetvédelmi kezeléssel 
kapcsolatos intézkedések megalapozásához és végrehajtásához szükséges költségek.  

 
 

20/2/9 Természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  595,9 0,0 595,9 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -0,7 0,0 -0,7 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 595,2 0,0 595,2 

 

20/2/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 

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

Az előirányzat elsősorban a nemzetközi (európai uniós alapok: LIFE, LIFE+, INTERREG, 
ETE, KEHOP, és Svájci Alap) nyertes pályázatok támogatását szolgálja, kiemelten az 
önrész/társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása 
utáni időszakra előírt feladatok ellátását, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának 
megteremtését. Az előirányzat fő kedvezményezettjei a NPI-k, de emellett néhány pályázat 
esetében más költségvetési szervek, megfelelő minősítésű természetvédő társadalmi 
szervezetek és közalapítványok, illetve gazdasági társaságok is lehetnek kedvezményezettek.  
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Az 1683/2018. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, az előirányzaton biztosított önrész 
felhasználásával 2019. évben elkezdődött „A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú 
távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai 
intézkedéseinek megvalósításával” című LIFE integrált projekt megvalósítása. A projekt 
átfogó célja hazánk természeti tőkéjének kiemelkedő elemét képviselő természetes és 
természetközeli gyepek közösségi jelentőségű természeti értékeinek országos léptékű 
megőrzése, helyreállítása konkrét területi beavatkozásokkal, társadalmi ismertségük és 
elfogadottságuk javítása, illetve az érintett Natura 2000 területeken gazdálkodók és más 
szereplők bevonása az értékek megőrzésébe. A 8 évig futó, 5.423,0 millió forint költségvetésű 
projekthez a teljes költségvetés 40%-áig terjedő önrészt az előirányzat keretében a magyar 
állam biztosítja évről-évre külön meghatározott összegben a projektgazda Herman Ottó 
Intézet Nonprofit Kft., a partnerként résztvevő NPI-k, más költségvetési szerv, megfelelő 
minősítésű természetvédő társadalmi szervezetek, illetve állami tulajdonú gazdasági társaság 
részére. 

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  950,8 0,0 950,8 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -3,4 0,0 -3,4 

Hortobágyi Természetvédelmi és 
Génmegőrző Nonprofit Kft LIFE+ 
projekt önrész (1031/2014. (II. 3.) Korm. 
határozat) 

-45,9 0,0 -45,9 

Többlet (jogcímenként)    

LIFE integrált projektek (1683/2018. 
(XII. 15.) Korm. határozat alapján) 
Természetvédelem 

332,1 0,0 332,1 

2020. évi javasolt előirányzat 1 233,6 0,0 1 233,6 

 

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

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

Pályázat útján (Zöld Forrás Pályázat) a környezet és természet védelmét, értékeinek 
megőrzését közvetlenül elősegítő programokat folytató társadalmi szervezetek részesülnek 
támogatásban, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljaihoz kapcsolódó feladatok közül a 
részükről hatékonyan és eredményesen ellátható feladatok átvállalásán keresztül, a tárca 
statútumát és aktuális prioritásait is szem előtt tartva.  

Egyedi elbírálás útján a minisztériumhoz beérkezett, kizárólag környezet- vagy 
természetvédelmi célokat megfelelő szakmai háttér meglétével garantáló kérelmek alapján, a 
tárcafeladatokhoz illeszkedően, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak 
figyelembevétele mellett nyújt támogatást nem csak közhasznú szervezetek számára. 

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  81,0 0,0 81,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 81,0 0,0 81,0 

 

20/2/15 Környezeti elemek védelme 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti 
környezetvédelemmel kapcsolatos állami feladatok közül számos olyan feladat elvégzését 
finanszírozza az Agrárminisztérium, amely uniós vagy hazai jogszabályi kötelezettségeken 
alapul (pl.: a környezetet alkotó elemek védelméhez kapcsolódó intézkedések megvalósítása a 
levegőt, a vizet, a talajt, az élővilágot vagy a művi környezetet érintő feladatok esetében). 
Mindezek mellett az előirányzat olyan környezetvédelmi célokra is fedezetet nyújt (pl.: a 
környezeti tudatosság, a jövő generációinak környezeti nevelése, a környezetkímélő, a 
hulladékszegény technológiák térhódításának elősegítése és minden, a szakterületet érintő 
megjelenés), amely lehetőséget teremt arra, hogy a jövőbeni fejlesztési célok, prioritások, 
stratégiai irányok megvalósításra kerüljenek. 

 

20/2/15 Környezeti elemek védelme fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  150,0 0,0 150,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

az 1. cím AM igazgatása terhére 
(OKIR support költségigénye) 

83,7 0,0 83,7 

az 1. cím AM igazgatása javára  -10,0 0,0 -10,0 

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó 
megtakarítás 

-0,5 0,0 -0,5 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 223,2 0,0 223,2 

 

20/2/21 Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és a 
levegőminőség javításával kapcsolatos kiadások 

A 2008/50/EK levegőminőségi irányelvben a kisméretű részecskére (PM10) vonatkozó 
egészségügyi határértékek be nem tartása miatt 2008/2193. számon folyamatban lévő EU-s 
kötelezettségszegési eljárás bírósági szakaszának elkerülése, illetve az ország kedvezőbb EU-
s megítélése érdekében a PM10 koncentráció csökkentése szükséges. A levegő védelméről 
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet új rendelkezései értelmében a Kormánynak egy új, 
Országos Levegőterhelés-csökkentési Programot (OLP) kell elfogadnia és végrehajtania. A 
PM10 Program beolvad az új OLP-be. A tárcának a levegőterhelés ökoszisztémákra gyakorolt 
káros hatásainak nyomon követését biztosító hálózatot kell létrehoznia és üzemeltetnie, 
valamint monitoring adatait az EU-nak kell megküldenie. 

A Kormány a PM10 koncentrációjának csökkentése céljából programot dolgozott ki a 
kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 
1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat keretében. 

Az előirányzat a Korm. határozatban a környezetvédelemért felelős agrártárca hatáskörébe 
tartozó feladatok végrehajtását finanszírozza. 

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

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

20/2/21 Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és a 
levegőminőség javításával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  96,7 0,0 96,7 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -0,9 0,0 -0,9 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 95,8 0,0 95,8 

 

20/2/40 Bükki Csillagda megvalósítása 

A Kormány a Bükki Csillagda megvalósításáról szóló 1974/2017. (XII. 19.) Korm. 
határozatában döntött arról, hogy szükséges egy európai viszonylatban is egyedülálló 
csillagászati látogatóközpont létrehozása Kelet-Magyarországon. A 2020. évi költségvetésben 
biztosított forrás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által megvalósítandó Bükki Csillagda 
megvalósítására használható fel. 

20/2/40 Bükki Csillagda megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  426,0 0,0 426,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
(tételesen) 

   

egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

   

Bükki Csillagda (1974/2017. (XII. 19.) -426,0 0,0 -426,0 

Többlet (jogcímenként)    
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Bükki Csillagda (1974/2017. (XII. 19.) 179,8 0,0 179,8 

2020. évi javasolt előirányzat 179,8 0,0 179,8 

 

20/3 Agrár célelőirányzatok alcím 

Az alcímhez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok az agrárágazatban olyan célok 
megvalósítását finanszírozzák, amelyek egyrészt az intézményrendszeren keresztül 
valósulnak meg, másrészt a tárca feladatainak megvalósítását segítő külső szervezetek vehetik 
igénybe. A törvényi előirányzatok elnevezései egyértelműen utalnak a felhasználási célokra. 
Az előirányzatok felhasználásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait tárcarendeletek, 
miniszteri utasítások tartalmazzák. 

 

20/3/2 Agrár-tudásátadás támogatása 

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás célja agrár- és környezetügyi közhasznú 
kutatás+fejlesztés+innovációs (K+F+I) témák támogatása, a kutatóintézetek és a kutatási 
feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása, a K+F+I feladatok 
végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása. 

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

 

20/3/2 Agrár-tudásátadás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  132,1 0,0 132,1 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen) 

XI. Miniszterelnökség fejezet részére a 
1597/2018 (XI. 26.) Korm. határozat alapján 
(agrárpolitikai szakdiplomata)  

-58,1 0,0 -58,1 

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -1,7 0,0 -1,7 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 72,3 0,0 72,3 

 

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

A támogatás a határon túli magyar gazdaszervezetek szakmai programjainak – a falugazdász-
hálózat működtetése, magyarországi kiállításokon, képzéseken és szakmai konferenciákon 
való részvétel, oktatási, szakképzési, agrárfejlesztési programok szervezése, kárpátaljai 
közösségi projektek megvalósítása, Kárpát-medencei magyar nyelvű, mezőgazdasági 
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szakképzést folytató oktatási intézmények gyakorlati oktató- és képzőközpontjainak 
támogatása – megsegítését szolgálja. Az előirányzatról kerül finanszírozásra a Kárpát-
medencei agrár- és vidékfejlesztési együttműködésekben résztvevő és a határon átnyúló agrár- 
és vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit 
képviselő szervezetek munkájának, működésének, szakmai programjainak egyedi támogatása.  

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  519,1 0,0 519,1 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -0,2 0,0 -0,2 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 518,9 0,0 518,9 

 

20/3/5 Tanyafejlesztési Program  

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

Ennek megfelelően támogatás vehető igénybe többek között a tanyák, valamint az alföldi 
tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekre, a tanya-, 
illetve a majorsági gazdaságok indítására és fejlesztésére, a tanyai, továbbá a majorsági 
lakosok lakóépületeit, valamint lakó- és vagyonbiztonságát szolgáló egyéni fejlesztésekre. 

 

20/3/5 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1 220,1 0,0 1 220,1 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    
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20/20/1/4 Egyes állatbetegségek megelőzésének 
és felszámolásának támogatása előirányzat 
terhére 

500,0 0,0 500,0 

20/3/39 Zártkerti Program támogatása előirányzat 
terhére  

805,2 0,0 805,2 

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -0,2 0,0 -0,2 

Egyéb csökkenés -819,9 0,0 -819,9 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 1 705,2 0,0 1 705,2 

 

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

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

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

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

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

− a folyamatosan bővülő hungarikumok és nemzeti értékek gyűjteményének 
megismerésének elősegítése és megerősítése a már kialakított és ismert arculati elemek 
felhasználásával, kiadványok készítése, illetve hazai és külföldi rendezvények 
szervezése, azokon történő megjelenés, 

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

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

− a hungarikumok és nemzeti értékek határon túli népszerűsítése és megismertetése 
érdekében az érintett külföldi államok hatóságaival és szerveivel való kapcsolattartással, 
valamint a lebonyolításban részt vevő költségvetési szervek feladatellátásával 
összefüggésben felmerült és igazolt költségek finanszírozása. 

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  492,7 0,0 492,7 
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Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -2,2 0,0 -2,2 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 490,5 0,0 490,5 

 

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

Az előirányzat célja az agrárágazatban tevékenykedő kis és közepes családi gazdaságok 
érdekképviseletét ellátó agrárágazati szakmai szervezetek fennmaradásának elősegítése, 
hatékony működése, a vidék megtartó erejének fenntartása. 

Pályázat útján történő támogatás célja az agrárágazati szakmai szervezetek és 
érdekképviseletek szakmai feladataihoz, programjaihoz való hozzájárulásának segítése a 
tárcafeladatok sajátos térségi körülményeinek és feltételeinek leghatékonyabb megvalósulása 
érdekében. 

Egyedi elbírálás útján a minisztériumhoz beérkezett, agrárágazati céloknak megfelelő szakmai 
háttér meglétével garantáló kérelmek alapján, a tárcafeladatokhoz illeszkedően, az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak figyelembevétele mellett nyújt támogatást nem 
csak közhasznú szervezetek számára. 

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  110,0 0,0 110,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 110,0 0,0 110,0 

 

20/3/10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 

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

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

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  44,4 0,0 44,4 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -0,3 0,0 -0,3 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 44,1 0,0 44,1 

 

20/3/13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 

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

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  2 595,1 0,0 2 595,1 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    
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Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -8,9 0,0 -8,9 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 2 586,2 0,0 2 586,2 

 

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

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

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  12,6 0,0 12,6 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 12,6 0,0 12,6 

 

20/3/19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 

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

A 2020. évre tervezett támogatás túlnyomó része, az egyes génmegőrző intézmények 
fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról szóló 1049/2018. (II. 20.) Korm. 
határozatban foglaltak végrehajtását szolgálja. 

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  901,0 0,0 901,0 
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Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen) 

1. cím AM igazgatása javára  

-30,4 0,0 -30,4 

14. cím NPI-k javára  -161,5 0,0 -161,5 

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -3,9 0,0 -3,9 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 705,2 0,0 705,2 

 

20/3/20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

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

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

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  758,3 0,0 758,3 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 758,3 0,0 758,3 

 

20/3/21 Pálinka Nemzeti Tanács 

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

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

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  70,0 0,0 70,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 70,0 0,0 70,0 

 

20/3/25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések 

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

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

 

20/3/25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1 632,0 0,0 1 632,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

EUMETSAT tagdíj -140,1 0,0 -140,1 

Többlet (jogcímenként)    

EUMETSAT tagdíj 122,4 0,0 122,4 

Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap 
(IFAD) tizedik és tizenegyedik feltöltési 
időszakához való tagállami hozzájárulás 
(1972/2017. (XII. 19.) Korm. határozat) 

1,6 0,0 1,6 

2020. évi javasolt előirányzat 1 615,9 0,0 1 615,9 

 

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

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

Az előirányzat összevonásra került a 20/3/32 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése fejezeti kezelésű 
előirányzattal. 

Az előirányzatok összevonása után ezen előirányzaton jelenik meg a falugazdász hálózat 
esetében a végrehajtott béremelés és a vidéki hálózat fejlesztésének fedezete is.  

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  2 843,4 0,0 2 843,4 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen) 
20/3/32 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki 
hálózat átfogó fejlesztése előirányzat terhére 

897,3 0,0 897,3 
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egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 3 740,7 0,0 3 740,7 

 

20/3/33 Lovassport és lósport támogatása 

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

 

20/3/33/00 Lovassport és lósport támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  185,0 0,0 185,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 185,0 0,0 185,0 

 

20/3/35 Állatvédelem támogatása 

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény 42. § (1) bekezdésének előírása alapján támogatást biztosítson 
állatvédelmi célok megvalósulása érdekében. Az előirányzatról a törvény által előírt állami és 
önkormányzati feladatok ellátásának keretében az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek 
korszerűsítése, a hatóság által elkobzott állatok elhelyezése, az ivartalanítás, valamint a 
lakosság tájékoztatása, tudatformálása kerül támogatásra. A támogatás kiterjed az állatok 
elhelyezésére szolgáló állatmenhelyek és ebrendészeti telepek megfelelő színvonalú 
üzemeltetése érdekében szükséges fejlesztésekre, az elkobzott állatok elhelyezési 
problémáinak csökkentése érdekében tett intézkedésekre. Az előirányzat biztosít forrást 
elsősorban a fiatal generációk megszólítására, szemléletformálására szakmai alapokon nyugvó 
ismeretterjesztéssel annak érdekében, hogy az állattartással kapcsolatos felelősség 
meghonosodjon és beépüljön a gondolkodásba és a szemléletmódba.  

 

20/3/35 Állatvédelem támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  70,0 0,0 70,0 

599



Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -0,3 0,0 -0,3 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 69,7 0,0 69,7 

 

20/3/36 Agrármarketing célelőirányzat 

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 
118/2016. (VI. 6.) Korm. rendeletben, valamint a közösségi agrármarketing támogatások 
felhasználásának részletes feltételeiről szóló 59/2016. (IX. 14.) FM rendeletben meghatározott 
közösségi agrármarketing, mint közfeladat ellátásának támogatása. Az előirányzat nyújt 
fedezetet az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-nél felmerülő működési kiadások, 
valamint azon közösségi agrármarketing tevékenységek támogatására is, amelyek 
hozzájárulnak a kormányzati és ágazati stratégiai irányok és prioritások megvalósításához 
(kül- és belpiaci lehetőségek feltárása, az agrárium exportképességének ösztönzése, a magyar 
élelmiszerek ismertségének javítása, a fogyasztói bizalom és tudatosság növelése, az 
ellenőrzött, egészséges, biztonságos termékek fogyasztásának elősegítése, az agrárgazdaság 
versenyképességének növelése, munkahelyteremtő képességének elősegítése). 

 

20/3/36 Agrármarketing célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1 894,6 0,0 1 894,6 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

OMÉK 2019        -1 200,0 0,0 -1 200,0 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 694,6 0,0 694,6 

 

20/3/37 Herman Ottó Intézet működésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása 

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat 1. mellékletének 2. b) pontja alapján a Herman Ottó Intézet (költségvetési 
szerv) 2016. december 31-ével jogutód nélkül megszűnt és feladatait 2017. január 1-jétől a 
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. vette át. A fejezeti kezelésű előirányzat elnevezése és 
célja – a 2020. évi tervezés során – kiegészült az NKft. működési költségeinek 
finanszírozásával. 
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A 100 %-ban állami tulajdonú, az agrárminiszter tulajdonosi joggyakorlásába tartozó 
szervezet közfeladatokat lát el, mind a környezet- és természetvédelem, mind pedig az 
agrárszakképzés témakörben, illetve ezeken túl a tulajdonos által meghatározott feladatokat 
teljesíti. Az előirányzat biztosít forrást a szervezet alapvető működési költségeihez, valamint a 
közfeladat-ellátáshoz. Ez utóbbi keretében jogszabályokat véleményez, háttér anyagokat 
készít vagy készíttet a tárca szakmai főosztályai számára, részt vesz a környezetvédelmi 
szemléletformálásban, az agrárszakképzés keretében szervezi a felnőttképzést, bonyolítja a 
vizsgáztatást, ehhez kapcsolódóan feladatlapokat és tananyagokat állít elő és terjeszt, a 
középfokú oktatási intézmények számára tankönyveket értékesít, a tárca felügyelete alá 
tartozó szakképző intézmények részére üzemelteti a KRÉTA nyilvántartó rendszert (e-napló 
és iktatási rendszer), részt vesz a tárca nagy volumenű pályázatainak lebonyolításában. 

 

20/3/37 Herman Ottó Intézet működésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  584,4 0,0 584,4 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 584,4 0,0 584,4 

 

20/3/39 Zártkerti Program támogatása 

A Kormány a Zártkerti Program létrehozásáról szóló 1578/2017. (VIII. 28.) Korm. 
határozatban döntött arról, hogy az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott 
ingatlanokon meglévő genetikai sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken 
folytatott szőlő- és gyümölcstermesztés fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás 
érdekében mielőbbi célzott beavatkozás szükséges. 

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja a zártkert besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, valamint infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatását. 

 

20/3/39 Zártkerti Program támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1 994,0 0,0 1 994,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen) 

1. cím AM igazgatása javára  
-60,0 0,0 -60,0 
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2. cím Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
javára  

-128,6 0,0 -128,6 

20/3/5 Tanyafejlesztési Program előirányzat 
javára  

-805,2 0,0 -805,2 

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -0,2 0,0 -0,2 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 

 

20/3/40 Nemzeti Öntözési Központ támogatása    

A hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 
10.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő intézkedésekről szóló 1800/2018. (XII. 21.) 
Korm. határozat 3. pontja öntözési ügynökség létrehozását írja elő. Az előirányzat az 
intézményi működési költségeken belül a személyi jellegű költségeket és a szervezet 
működtetéséhez kapcsolódó dologi költségeket foglalja magában.  

. 

20/3/40 Nemzeti Öntözési Központ támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

Öntözési ügynökség működése (1800/2018. (XII. 
21.) Korm. határozat 4. b) pont) 

300,0 0,0 300,0 

2020. évi javasolt előirányzat 300,0 0,0 300,0 

 

20/3/41 Öntözésfejlesztési feladatok támogatása  

A hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 
10.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő intézkedésekről szóló 1800/2018. (XII. 21.) 
Korm. határozat a tárca részére is határozott meg forrásokat. A Korm. határozatban megadott 
öntözésfejlesztési feladatok ellátását, koordinálását a minisztérium kijelölt háttérintézménye, 
helyi önkormányzat, gazdasági társaság, nonprofit szervezet, egyéni vállalkozó, valamint 
természetes személy láthatja el, így ezen források felhasználásának egységes és átlátható 
kezelése, elszámolása érdekében új fejezeti kezelésű előirányzat került létrehozása. 

Az előirányzat célja az öntözésfejlesztési célú intézkedésekhez forrás biztosítása, mivel az 
állami főművek fejlesztése mellett az öntözött területek növekedéséhez szükséges a termelői 
oldal támogatása is (harmadlagos művek, környezeti hatásvizsgálatok, tudás, szervezettség, 
beruházási támogatás). 
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20/3/41 Öntözésfejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (jogcímenként)    

Öntözésfejlesztések támogatása 5 530,0 0,0 5 530,0 

2020. évi javasolt előirányzat 5 530,0 0,0 5 530,0 

 

20/5 Nemzeti támogatások alcím 

Nemzeti támogatások alcím között szereplő előirányzatok 2020. évben is csak az uniós 
szabályoknak teljes mértékben megfelelő, azaz notifikált rendeletek alapján működtethetőek, 
illetve azok a támogatási konstrukciók hatályosak, amelyek a mezőgazdasági-, általános de 
minimis rendeletek, valamint a mentesítési rendelet alá tartoznak. 

 

20/5/3 Állattenyésztési feladatok 

Az állattenyésztési feladatok támogatásának jogalapját a tenyésztésszervezési feladatok 
támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet adja 
az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben elfogadott előirányzatnak megfelelően.  

A támogatás célja a hazai tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és 
javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott 
célterületekhez kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások támogatása. 

 

20/5/3 Állattenyésztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1 300,0 0,0 1 300,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 1 300,0 0,0 1 300,0 
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20/5/4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 

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

  

20/5/4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1 117,4 0,0 1 117,4 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -1,2 0,0 -1,2 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 1 116,2 0,0 1 116,2 

 

20/5/5 Vadgazdálkodás támogatása 

Az előirányzatból kerül finanszírozásra az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése, 
az apróvad-gazdálkodás, élőhelyfejlesztés és hagyományos vadászati módok támogatása és 
népszerűsítése, a vadászható állatfajok monitoring programjainak folytatása és fajvédelmi 
terveinek kidolgozása, valamint a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum működtetése, illetve a 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati 
Világkiállítás és egyes kapcsolódó rendezvények költségei is. 

 

20/5/5 Vadgazdálkodás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  370,1 0,0 370,1 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    
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Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -0,3 0,0 -0,3 

hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum (1572/2017. (VIII. 
28.) Korm. határozat) 

-30,0 0,0 -30,0 

Többlet (jogcímenként)    

Vadászati Világkiállítás előkészítése 
(1486/2017. (VII. 31.) Korm. határozat) 

21,2 0,0 21,2 

2020. évi javasolt előirányzat 361,0 0,0 361,0 

 

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

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

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

Az előirányzat forrása a fenti feladaton túlmenően alábbi célokra kerül felhasználásra, 
kiemelten a klímaváltozás erdeinkre gyakorolt hatásával összefüggően: 

− a fenntartható erdőgazdálkodást, az erdősítés fafajpolitikáját, az erdősítési technológiák 
felülvizsgálatát szolgáló kutatási témák támogatása,  

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

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

továbbképzés) támogatása. 
  

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  128,3 0,0 128,3 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -0,3 0,0 -0,3 
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Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 128,0 0,0 128,0 

 

20/5/6/4 Erdészeti környezeti nevelés 

Az előirányzaton rendelkezésre álló támogatási összeg az alábbi célokra kerül felhasználásra: 

− erdészeti környezeti nevelés támogatása, 
− a fenntartható erdőgazdálkodást, az erdősítés fafajpolitikáját, az erdősítési technológiák 

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

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

programok támogatása,  
− az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása.  
 

20/5/6/4 Erdészeti környezeti nevelés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  137,2 0,0 137,2 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -0,3 0,0 -0,3 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 136,9 0,0 136,9 

 

20/5/8 Nemzeti agrártámogatások 

Ezen előirányzat nagyságrendjéből adódóan mind a nemzeti, mind a fejezet költségvetésében 
meghatározó jelentőségű. A nemzeti agrártámogatások több mint 90%-a az előirányzaton 
megjelenő, mintegy 30 jogcímen keresztül teljesül. A támogatási konstrukciók az uniós 
finanszírozású közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás 
(továbbiakban: ÁNT), az Európai Bizottság részére notifikált és jóváhagyott támogatás, 
csoportmentességi támogatás, valamint csekély összegű támogatás formájában működnek. Az 
előirányzat célja a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi 
helyzetének javítása.  

Az ÁNT keretében elsősorban a szarvasmarha (anyatehén, hízottbika, szarvasmarha 
extenzifikáció), a tej, az anyajuh, és a dohány ágazat támogatása valósul meg. Ezen felül az 
ÁNT-hez kapcsolódóan évente anyakecske és dohány csekély összegű (de minimis) 
támogatási konstrukció is meghirdetésre kerül. Ez utóbbi az uniós szerkezetátalakítási 
támogatás megszűnése miatt biztosít forrásokat a dohányágazat számára. 
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Az uniós közvetlen finanszírozásban nem részesülő baromfi és a sertés ágazat részére kiemelt 
jelentőséggel bírnak az állatjóléti (sertés hízó, tenyészkoca, baromfi, étkezési tojást termelő 
tyúkállományok és tenyészbaromfi fajok) támogatások, amelyek forrását az előirányzat 
biztosítja. Ezen felül a rendelkezésre álló keretösszeg különböző állategészségügyi, 
növényvédelmi intézkedések megvalósítását is szolgálja. 

Az előirányzatról kerülnek finanszírozásra – a fentieken túl – a mezei őrszolgálatok 
támogatása, a különböző mezőgazdasági hitelkonstrukciókhoz tartozó kamat, kezesi és 
díjtámogatások, valamint egyes, az állattenyésztéshez és növénytermesztéshez kapcsolódó 
csekély összegű támogatási konstrukciók is. 

 

20/5/8 Nemzeti agrártámogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  78 324,3 0,0 78 324,3 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

a pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése 
miatti csökkentés 

-404,9 0,0 -404,9 

Egyéb csökkenés (1437/2014. (VII. 31.) Korm. 
határozat) 

-699,4 0,0 -699,4 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 77 220,0 0,0 77 220,0 

 

20/5/9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 

Az előirányzaton rendelkezésre álló támogatást a tárca a halgazdálkodásról és a hal 
védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben meghatározott feladatokra fordítja, többek között: 

− halőrzés támogatása, fejlesztése, 
− a halgazdálkodás hatósági, igazgatási, ellenőrzési és állami halőrzési feladatainak 

támogatása, 
− a 62. § szerinti testület működésének támogatása, 
− nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken a horgászati célú halgazdálkodási 

szaktanácsadás igénybevételének támogatása, 
− horgászattal, halgazdálkodással kapcsolatos ismeretterjesztés, tudatformálás 

támogatása. 
 

20/5/9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  497,3 0,0 497,3 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -3,0 0,0 -3,0 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 494,3 0,0 494,3 

 

20/5/10 Nemzeti agrárkár-enyhítés  

A nemzeti agrárkár-enyhítés rendszere a kedvezőtlen időjárási jelenségek (aszály, belvíz, 
felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, őszi-, téli- és tavaszi fagy, vihar) által a 
mezőgazdasági termelésben okozott károk részleges kompenzációjának a lehetőségét teremti 
meg. A termelők által a rendszerbe befizetett kárenyhítési hozzájárulást legalább ugyanakkora 
összegű költségvetési forrás egészíti ki, ez képezi a kárenyhítési alapot, amely az év végén 
összegzésre kerülő károkra (hozamérték-csökkenésre) használható fel. A 2012. évtől 
kétpilléres mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer került bevezetésre. A mezőgazdasági 
termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. 
törvény, továbbá a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás 
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet alapján 
működik a megreformált és azóta is folyamatosan fejlesztett nemzeti agrárkár-enyhítés 
rendszere (I. pillér). A támogatási előirányzat felhasználása kérelem útján történik. Az a 
károsult termelő, aki a káreseményt a jogszabályok alapján bejelentette, és a kárenyhítő 
juttatásra vonatkozó kérelmében a károsodott növénykultúra szintjén 30%-nál nagyobb 
mértékű hozamcsökkenést, valamint 15%-nál nagyobb mértékű hozamérték-csökkenést 
mutatott ki, kárenyhítő juttatásban részesülhet. 

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

A fentieken túl egyre inkább előtérbe kerültek a kedvezőtlen időjárási kockázatok 
megelőzését szolgáló intézkedések, programok is. Ennek keretében kiépítésre került és 2018. 
május 1-jén a rendszer 3. pilléreként elindult az országos lefedettséget biztosító 
talajgenerátoros jégkármegelőző rendszer. (A kockázatkezelés 2. pillére, a mezőgazdasági 
biztosítási díjtámogatási program uniós társfinanszírozással a Vidékfejlesztési Program alatt 
működik.) Az országos jégkármegelőző rendszer védelmet biztosít a gazdák számára a 
jégverés okozta károktól. A rendszer kiépítése uniós forrásokból valósult meg. A törvényi 
módosítást követően a működtetés költségeinek biztosítása a Kárenyhítési Alapból valósul 
meg, évi legfeljebb 1.500,0 millió forint összegben, garantálva ezáltal a hosszú távú 
működtetést.  

 

20/5/10 Nemzeti agrárkár-enyhítés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  8 600,0 4 300,0 4 300,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 8 600,0 4 300,0 4 300,0 

 

20/5/11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 

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

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  45,0 0,0 45,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 45,0 0,0 45,0 

 

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

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

A nemzeti PRRS Mentesítési Program, az EU tagállamai, de a világ nagy sertéstartó államai 
között is egyedülállóan és először bevezetett olyan országos program, amely hosszútávon 
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segítheti azt, hogy a magyar sertés ágazat hatékony, gazdaságos, versenyképes piac 
szereplőként jelenjen meg a világpiacon, kiemelten az uniós, az orosz vagy a japán piacon. 

 

20/5/12 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való 
mentesítés támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  872,4 0,0 872,4 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 872,4 0,0 872,4 

 

20/5/13 Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése 

 

Az előirányzat célja a Kormány által meghirdetett Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, az 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) részére 5.000,0 millió forintos 
alapítói vagyonjuttatás biztosítása a mezőgazdasági ágazat fejlesztése, a mezőgazdasági 
vállalkozások garanciavállalási eszközök révén történő hitelhez jutásának elősegítése 
érdekében. Az agrárvállalkozások által igénybe vehető kezesség volumenének növelése és a 
kezesség feltételrendszerének javítása hozzájárul az ágazat stabilitáshoz, a hosszú távú 
növekedési lehetőségek erősítéséhez. 

A kezességvállalás kulcsszerepet játszik az agrárvállalkozások finanszírozásában. Az 
AVHGA 1991 óta segíti készfizető kezességével a mezőgazdaságban és a hozzá kapcsolódó 
ágazatokban működő mikro-, kis- és középvállalkozások hitelhez jutását. Az alapítvány célja, 
hogy a kevéssé hitelképes ügyfelek számára biztosított intézményi kezességvállalás révén 
növelje a hitelintézetek agrár- és vidéki vállalkozások hitelezésére irányuló hajlandóságát. Az 
alapítvány szinte a teljes magyar pénzügyi szektorral partneri kapcsolatban áll, számos 
partnerrel közösen, egyedileg kialakított termékkonstrukciókkal segítik az agrárium 
finanszírozását. Az alapítvány kezességvállalása 2018-ban 240 milliárd forint összegű hitel 
felvételét segítette elő. 

 

20/5/13 Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    
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Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének 
erősítése 5 000,0 0,0 5 000,0 

2020. évi javasolt előirányzat 5 000,0 0,0 5 000,0 

 

 

20/6 Állat, növény- és GMO kártalanítás alcím 

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

Az előirányzatból történik a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett és 
megsemmisített szaporítóanyag igazolt ellenértékének megtérítése, valamint az idegenhonos 
inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és 
kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján az idegenhonos inváziós 
fajokkal szembeni közérdekű, állami védekezés feladatainak a finanszírozása is. 

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1 200,0 0,0 1 200,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 1 200,0 0,0 1 200,0 

 

20/8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása alcím 

Az alcím alatt 2019. évben 661,0 millió forint összeg áll rendelkezésre, amely összeg 
biztosítja a tárca felügyelete alá tartozó állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak 
finanszírozásához, valamint a ménesbirtokok finanszírozásához szükséges forrásokat. 

 

  

611



20/8/1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 

Az előirányzat terhére támogatható a ménesbirtokok által az ott kitenyésztett őshonos lófajták 
tenyésztésével, a lovaskultúra ápolásával, a szakképzésben való részvételével kapcsolatos 
feladatok ellátása, valamint a ménesbirtokok kezelésében lévő műemlék együttesek 
fenntartása. 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  161,0 0,0 161,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen) 

4. cím Állami ménesgazdaságok javára 

-40,0 0,0 -40,0 

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Egyéb többletek     

2020. évi javasolt előirányzat 121,0 0,0 121,0 

 

20/8/2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 

Az előirányzaton kerültek megtervezésre az agrárminiszter – törvényben kijelölt – tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó 22 erdészeti társaság részére biztosítandó költségvetési források a 
szakmai feladatok ellátása érdekében. 

Az erdőterületek természetvédelmi kezelési feladatainak maradéktalan ellátása, a biotikus és 
abiotikus károk megelőzése és elhárítása érdekében az erdészeti társaságok a szolgáltatások 
arányában kapnak támogatást. Az előirányzat az erdészeti társaságok részére természetkímélő 
és a természetvédelmi igényeknek megfelelő, környezetvédelmi technológiákhoz, energetikai 
korszerűsítéshez, infrastrukturális fejlesztések megvalósításához biztosít támogatást. 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  500,0 0,0 500,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Egyéb többletek     

2020. évi javasolt előirányzat 500,0 0,0 500,0 
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20/13 Peres ügyek alcím 

Az előirányzat célja a minisztériummal szembeni peres és nemperes eljárások során egyedi 
ügyekben keletkező fizetési kötelezettségek teljesítése. A teljesítés közvetlen módon fejezeti 
kifizetéssel történik, vagy ha a minisztérium fejezete alá tartozó központi költségvetési szerv 
rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet az őt terhelő fizetési kötelezettség 
teljesítésére, kivételes esetben a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és 
nemperes eljárásai során egyedi ügyekben keletkező 50,0 millió forintot elérő vagy azt 
meghaladó fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében – támogatói okirat kibocsátásával – 
részükre támogatás adható. Az előirányzatból a munkaügyi perekkel kapcsolatos illetmény 
jellegű kifizetések nem finanszírozhatók. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával 
túlléphető. 

20/13 Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  96,9 0,0 96,9 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás -0,6 0,0 -0,6 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 96,3 0,0 96,3 

 

20/14 Fejezeti általános tartalék alcím 

Az előirányzat az intézmények és egyéb szervezetek előre nem tervezhető, a miniszter által 
jóváhagyott rendkívüli kiadásaira, támogatására szolgál, figyelemmel a Statútum rendelet 
agrárminiszterre vonatkozó előírásaira. 

 

20/14 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  130,4 0,0 130,4 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 130,4 0,0 130,4 
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20/20/1 Uniós programok kiegészítő támogatása jogcímcsoport 

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

 

20/20/1/1 Méhészeti Nemzeti Program 

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

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program 2020-2022 támogatási ciklusra vonatkozó támogatási 
feltételeinek tervezete 2019. március 15-i határidőre megküldésre került az Európai Bizottság 
részére. A tervezetnek a Bizottság által 2019. június 15-i határidőig történő elfogadása 
függvényében – a 2019. augusztus 1-jével induló új támogatási ciklus kezdetéig – kerül 
kidolgozásra a 2020-2022 támogatási ciklusra vonatkozó jogszabályi háttér a Magyar 
Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási időszakokban a 
központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap 
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 4/2017. 
(I. 23.) FM rendelethez hasonló módon, de bővített tartalommal. 

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  788,0 0,0 788,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

Uniós támogatás változás 578,0 0,0 578,0 

2020. évi javasolt előirányzat 1 366,0 0,0 1 366,0 

 

20/20/1/2 Igyál tejet program 

Az iskolatej program az Európai Unióhoz történő csatlakozás után, 2004. május 1-jétől indult 
meg. A program kezdete óta a résztvevő iskolák és tanulók száma folyamatosan nő. A 
2018/2019. tanévben már 2 605 oktatási intézmény 432 152 tanulója jut rendszeresen friss 
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tejhez, tejtermékhez. A növekvő tejfogyasztás, a gyermekkorban kialakuló helyes táplálkozási 
szokások segítségével csökkenthető egyes betegségek kialakulásának a valószínűsége, a 
kedvezőbb egészségügyi mutatók pedig a kormányzat számára alacsonyabb kórházi 
kiadásokat, hosszabb élettartamot, kevesebb gyógyszerkiadást eredményez hosszútávon. A 
diákok megfelelő táplálkozása emellett, a koncentráció javulásával, a továbbtanulók 
számának növekedéséhez vezethet. 

A támogatás változása az eddigi kedvezményezetti kör nagyságát és a program sikeres 
folytatását nem befolyásolja, az eddigi éves támogatási szintnek megfelel a 2020. évi tervezett 
összeg. 

A program európai uniós jogforrása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/791 
rendeletével módosított, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, 
és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; a 
Tanács (EU) 2016/795 rendeletével módosított, a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó 
intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet; a Bizottság (EU) 
2017/40 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való 
biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról; a Bizottság (EU) 2017/39 
végrehajtási rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához 
nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról. 

A 2017. augusztus 1-től alkalmazandó Európai Uniós szabályozás értelmében az 
iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program és az iskolatej-program közös jogi 
keretrendszerben – az ún. európai Iskolaprogram részeként – működnek tovább. 

Hazai jogszabályi hátterét az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 
26.) FM rendelet adja. 

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  4 300,0 0,0 4 300,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Uniós támogatás változás -475,8 0,0 -475,8 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 3 824,2 0,0 3 824,2 
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20/20/1/3 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 

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

A gazdálkodók jövedelmezőbb megélhetését a termelői összefogás ösztönzésével a termelői 
szervezetek, a TÉSZ-ek támogatásával segítjük elő. Így biztosítják a nagyobb árualap 
előállítását, és a piacon való magasabb felvásárlási árak elérését. Az Európai Unió ugyanis 
közvetve, a termelői szervezeteken keresztül támogatja a termelőket. A TÉSZ-eknek nyújtott 
támogatás lehetővé teszi, hogy a megtermett termények a piac igényeinek megfelelően legyen 
előállítva, tárolva, előkészítve és csomagolva. A zöldség-gyümölcs ágazatban elismert 
termelői szervezetek számára az európai uniós forráson túl további kiegészítő támogatás 
célzottan a magyar zöldség-gyümölcs ágazat előtt álló kihívások kezelését célozza. Ennek 
keretében kerül külön forrás biztosításra a termékmarketing, valamint a képzési, 
szaktanácsadási tevékenységek végrehajtására. Ezáltal növekszik az ágazatban a termelők 
szakmai felkészültsége, lehetővé válik tudásuknak a legújabb vívmányokhoz történő 
igazítása, valamint a gyümölcsfogyasztás ösztönzése is nagyobb hangsúlyt kap. 

Hazai jogszabályi hátterét a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) 
FM rendelet adja. 

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  4 216,0 0,0 4 216,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Uniós támogatás változás -136,0 0,0 -136,0 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 4 080,0 0,0 4 080,0 

 

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

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

616



állatbetegségekkel és a zoonózisokkal összefüggő felszámolási, védekezési és figyelemmel 
kísérési tagállami tevékenységhez.  

A hazai jogalapot az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való 
védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi 
finanszírozásának szabályairól szóló 7/2018. (III. 28.) FM rendelet biztosítja. 

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  630,0 0,0 630,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen) 

20/3/5 Tanyafejlesztési Program előirányzat 
javára 

-500,0 0,0 -500,0 

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

Uniós támogatás változás 670,0 0,0 670,0 

2020. évi javasolt előirányzat 800,0 0,0 800,0 

 

20/20/1/5 Iskolagyümölcs program 

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program iránt beindulása óta folyamatosan nő az 
érdeklődés. A 2018/2019. tanévben már 2 286 oktatási intézmény 548 121 tanulója kap 
hetente több alkalommal friss zöldséget, gyümölcsöt. A tej- és tejtermékekhez hasonlóan, a 
zöldség- és a gyümölcsfogyasztás növelésének segítségével csökkenthető egyes betegségek 
kialakulásának a valószínűsége, a kedvezőbb egészségügyi mutatók pedig a kormányzat 
számára alacsonyabb kórházi kiadásokat, a gyermekkorban egészségesen táplálkozók számára 
hosszabb élettartamot, kevesebb gyógyszerkiadást eredményez hosszútávon. A diákok 
megfelelő táplálkozása emellett a koncentráció javulásához, és ily módon a továbbtanulók 
számának növekedéséhez vezethet. 

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

617



felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/40 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.  

 

A 2017. augusztus 1-től alkalmazandó Európai Uniós szabályozás értelmében az 
iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program és az iskolatej-program közös jogi 
keretrendszerben – az ún. európai Iskolaprogram részeként – működnek tovább. 

Hazai jogszabályi hátterét az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 
18/2019. (V. 10.) AM rendelet adja. 

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  2 287,0 0,0 2 287,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, 
stb.) 

   

Többlet (jogcímenként)    

Uniós támogatás változás 65,2 0,0 65,2 

2020. évi javasolt előirányzat 2 352,2 0,0 2 352,2 

 

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

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

 

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

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

 

Magyar Méhészeti Nemzeti Program 

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 
234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2013. december 17-i az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU 
rendelete − tekintettel a méhészeti ágazat jelentőségére és sajátosságaira − támogatási 
intézkedéseket határoz meg a méhészeti ágazat fejlesztése céljából. 
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Mivel a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban 
nyújtott támogatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a Bizottság (EU) 2015/1366 
Felhatalmazáson Alapuló Rendelete a felosztás elvét és a finanszírozás alapját a korábbi 
időszak arányával és elvével azonosan kezeli, ezért az eddigiekhez hasonló összeg alakult ki, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a 2020. évi támogatási időszakban a korábbi pénzügyi alapot 
14%-kal megnövelik. A támogatás 2020- évben is társfinanszírozásban, 50% költségvetési és 
50% uniós forrással valósul meg, azaz a költségvetési oldalt az EU-s források azonos 
mértékben kiegészítik. 

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

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program 2020-2022 támogatási ciklusra vonatkozó támogatási 
feltételeinek tervezete 2019. március 15-i határidőre megküldésre került az Európai Bizottság 
részére. A tervezetnek a Bizottság által 2019. június 15-i határidőig történő elfogadása 
függvényében – a 2019. augusztus 1-jével induló új támogatási ciklus kezdetéig – kerül 
kidolgozásra a 2020-2022 támogatási ciklusra vonatkozó jogszabályi háttér a Magyar 
Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási időszakokban a 
központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap 
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 4/2017. 
(I. 23.) FM rendelethez hasonló módon, de bővített tartalommal. 

E program alapján az alapvető célkitűzésként került megfogalmazásra, hogy a program az 
ország kedvező természeti adottságaira alapozva fokozatosan növelje a méhészeti ágazat 
versenyképességét, hatékonnyá tegye annak működését és biztosítsa előremutató fejlődését.  

Mivel a program társadalmi funkciója a vidék népességmegtartó képességének fejlesztésében, 
valamint a lakosság egészséges, kiváló minőségű méhészeti termékekkel történő ellátásában 
is megnyilvánul, további célként fogalmazódik meg az, hogy erősíteni kell a 
méhésztársadalom fogékonyságát az új módszerek, eljárások és eszközök alkalmazása iránt, 
hiszen ez teszi lehetővé azt, hogy a méhészkedésből származó jövedelem elfogadható 
megélhetést és fejlesztési forrást biztosítson az ágazatban tevékenykedők számára. Feltétlenül 
szükséges megjegyezni, hogy a méhészkedés jelentősége – a milliárdokban mérhető 
közvetlen és közvetett gazdasági hasznon túl – a megporzáson keresztül az ökológiai 
egyensúly fenntartásában, a biológiai sokféleség megőrzésében is megkérdőjelezhetetlen.  

 

Igyál tejet program 

Az Európai Unió ösztönzi azokat a programokat, amelyek társfinanszírozást nyújtanak az 
oktatási intézményekben tanuló gyermekek tejjel és tejtermékekkel történő ellátásához. Ilyen 
az uniós finanszírozású európai Iskolaprogram tej és tejtermékek kiosztására irányuló része is, 
amely Magyarországon az Igyál tejet program néven kerül végrehajtásra, és amelyhez 
nemzeti finanszírozás is kapcsolódik. Az Igyál tejet program előirányzat célja, a jó minőségű, 
egészséges élelmiszerek – tej-, és tejtermékek – gyártásának és fogyasztásának ösztönzése, az 
óvodás és általános iskolás korosztályú gyerekek tej-, és tejtermék fogyasztási szintjének 
hosszú távú emelése, a gyerekek ismeretének növelése a különböző tej-, és tejtermékekről, a 
tej-, és tejtermék fogyasztási szintjének emelése révén a termelői jövedelmek stabilizálása, a 
gyerekek egészséges életmódhoz kötődő nevelése, az egészséges táplálkozási szokások 
kialakítása, gondolkodás és szemléletformálás mellett, a gyerekek egészségi állapotának és 
életminőségének javítása. 

Az iskolatej program az Európai Unióhoz történő csatlakozás után, 2004. május 1-jétől indult 
meg hazánkban. A program kezdete óta a résztvevő iskolák és tanulók száma folyamatosan 
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nő. A 2018/2019. tanévben már 2 605 oktatási intézmény 432 152 tanulója jut rendszeresen 
friss tejhez, tejtermékhez. 

A program európai uniós jogforrása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/791 
rendeletével módosított, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, 
és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; a 
Tanács (EU) 2016/795 rendeletével módosított, a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó 
intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet; a Bizottság (EU) 
2017/40 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való 
biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról; a Bizottság (EU) 2017/39 
végrehajtási rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához 
nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról. 

A 2017. augusztus 1-től alkalmazandó Európai Uniós szabályozás értelmében az 
iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program és az iskolatej-program közös jogi 
keretrendszerben – az ún. európai Iskolaprogram részeként – működnek tovább. 

Hazai jogszabályi hátterét az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 
26.) FM rendelet adja. 

 

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 

A gazdálkodók jövedelmezőbb megélhetését a termelői összefogás ösztönzésével a termelői 
szervezetek, a TÉSZ-ek támogatásával segítjük elő. Így biztosítják a nagyobb árualap 
előállítását, és a piacon való magasabb felvásárlási árak elérését. Az Európai Unió ugyanis 
közvetve, a termelői szervezeteken keresztül támogatja a termelőket. A TÉSZ-eknek nyújtott 
támogatás lehetővé teszi, hogy a megtermett termények a piac igényeinek megfelelően legyen 
előállítva, tárolva, előkészítve és csomagolva. A zöldség-gyümölcs ágazatban elismert 
termelői szervezetek számára az európai uniós forráson túl további kiegészítő támogatás 
célzottan a magyar zöldség-gyümölcs ágazat előtt álló kihívások kezelését célozza. Ennek 
keretében kerül külön forrás biztosításra a termékmarketing, valamint a képzési, 
szaktanácsadási tevékenységek végrehajtására. Ezáltal növekszik az ágazatban a termelők 
szakmai felkészültsége, lehetővé válik tudásuknak a legújabb vívmányokhoz történő 
igazítása, valamint a gyümölcsfogyasztás ösztönzése is nagyobb hangsúlyt kap. 

Az előirányzat a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 
922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete alapján a 
zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek működésének megerősítését, a 
válságok megelőzését és kezelését segíti elő. 

A támogatás hazai jogalapja a zöldség-gyümölcs szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM 
rendelet. 

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

 

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása  

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

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

A hazai jogalapot az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való 
védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi 
finanszírozásának szabályairól szóló 7/2018. (III. 28.) FM rendelet biztosítja. 

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

A tagállamoknak minden évben legkésőbb május 31-ig be kell nyújtaniuk a Bizottságnak a 
következő évben kezdődő azon éves vagy többéves programjaikat, amelyekre közösségi 
pénzügyi hozzájárulást kívánnak kapni. A Bizottság ezeket megvizsgálja, majd a 
rendelkezésére álló keretet a tagállamok között felosztva, január 31-ig dönt a jóváhagyott 
összegekről és tagállami programokról. Az Európai Unió az egyes betegségekre vonatkozó 
nemzeti programok végrehajtása során felmerülő költségeket a bizottsági döntésben 
megállapított mértékben (50%-100%) támogatja. A tagállamoknak minden évben április 30-ig 
részletes zárójelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak, amely tartalmazza az elért 
eredmények értékelését és az előző évben felmerült kiadások részletes elszámolását.  

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

Az Európai Unió ösztönzi azokat a programokat, amelyek társfinanszírozást nyújtanak az 
oktatási intézményekben tanuló gyermekek zöldséggel és gyümölccsel való ellátásához. Ilyen 
az uniós finanszírozású európai Iskolaprogram iskolagyümölcs és -zöldség kiosztására 
irányuló része is, amely Magyarországon Iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program néven 
kerül végrehajtásra és amelyhez nemzeti finanszírozás is nyújtható. 

 

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

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program iránt beindulása óta folyamatosan nő az 
érdeklődés. A 2018/2019. tanévben már 2 286 oktatási intézmény 548 121 tanulója kap 
hetente több alkalommal friss zöldséget, gyümölcsöt. 

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

A 2017. augusztus 1-től alkalmazandó Európai Uniós szabályozás értelmében az 
iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program és az iskolatej-program közös jogi 
keretrendszerben – az ún. európai Iskolaprogram részeként – működnek tovább. 

Hazai jogszabályi hátterét az az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról 
szóló 18/2019. (V. 10.) AM rendelet adja.  

 

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

 

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint 
költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019–2021. évekre tervezett összegéről 
szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozatban meghatározott kiadási főösszegtől 11 930,8 
millió forinttal, a bevételi főösszegtől 642,3 millió forinttal tér el. 
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millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés A 1005/2019. (I. 22.) Korm. 
határozatban meghatározott 

2020. évi keretszámok 

A 2020. évi tervezés 
menetében meghatározott, az 

Országgyűlés részére 
benyújtott 2020. évi 

keretszámok 

Kiadás 206 402,7 218 333,5 

Bevétel 32 287,0 32 929,3 

 

Az eltérések főbb okai a következők: 

A kiadások tekintetében az eltérés jelentősebb okai, hogy 2018. év második felében, illetve 
2019. évben, számos a tárca költségvetését érintő kormánydöntés született, amelyek 
jelentősen befolyásolják a fejezet 2020. évi keretszámait.  

Jelentős változás továbbá a szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékos csökkentése miatti 
megtakarítás kivezetése (611,3 millió forint), a minimálbér és garantált bérminimum emelés 
miatt kapott többlettámogatás (326,1 millió forint), a kormánytisztviselői életpálya 2019. évi 
ütemére kapott többlettámogatás, az Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése 
miatt kapott többlettámogatás (5.000,0 millió forint), valamint az 1683/2018 (XII.15) Korm. 
határozat alapján LIFE Integrált Projektek finanszírozására kapott 487,0 millió forint 
többlettámogatás. 

Az 1800/2018. (XII.21.) Korm. határozat alapján az Öntözési Ügynökség működésére, 
valamint öntözésfejlesztési feladatok támogatására összesen 5.830,0 millió forint 
többlettámogatást kapott a tárca. 

A bevételek tekintetében a minimális (1,8%) növekedés oka, hogy a 2020. évi költségvetési 
tervezés menetében felülvizsgálatra kerültek a tárcához tartozó háttérintézmények tervezett 
bevételei, mely alapján a 2018. év végén a középtávú tervezéshez megadott bevételi 
keretszámok az azóta eltelt idő miatt korrigálásra kerültek. 

 

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

               millió forintban, egy tizedessel 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat 

megnevezése* 

2020. évi 
tervezett kiadás 

20/3/4 Határon átnyúló agrár- 
és vidékfejlesztési 

feladatok támogatása 

A támogatás a 
határon túli magyar 
gazdaszervezetek 

szakmai 
programjainak 
megsegítését 

támogatja 

518,9 

*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai határon túli 
feladatok finanszírozását szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni. 

 

Budapest, 2019. június 11. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása 
 
Alapfeladatok 
A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet – ideértve a Magyar Honvédség (a 
továbbiakban: MH) katonai szervezeteit is – törvényben rögzített feladata Magyarország 
függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, 
lakosságának és anyagi javainak védelme, továbbá az állampolgárok honvédelmi tudatának 
erősítése, az önkéntes vállaláson alapuló honvédelmi feladatokra való felkészülés biztosítása a 
honvédelmi nevelés keretein belül is. 

A honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (továbbiakban: Hvt.) 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a hadigondozásról szóló 
1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény rögzíti. 

Kiemelt jelentőségű esemény valósult meg 2019. évben a fejezet életében. Az MH 
vezetésének és irányításának korszerűsítését szolgáló szervezeti átalakításoknak keretében 
megszűnt a HM és a Honvéd Vezérkar integrációja. A Hvt. 39. § (1) bekezdése alapján – 
figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-ában foglaltakra – 
2019. január 1-jei hatállyal – a Honvéd Vezérkar és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
egybeolvadásával – megalapításra került a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a 
továbbiakban: MHP). A szétválasztást követően a HM feladatkörébe tartozik az irányítás és 
ellenőrzés. A katonai szervezeteket a honvédség parancsnoka vezeti, aki közvetlenül a 
honvédelmi miniszter irányítása alatt áll. 

Források alakulása 

A kormányzati szándéknak megfelelően a fejezet támogatási főösszege a honvédelmi 
kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források 
biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. 
határozat) foglaltaknak megfelelően, a támogatási főösszeg GDP arányának 0,1 
százalékpontos növelésére vonatkozó előírás szerint, valamint egyéb többletek beépülésével 
101.658,6 millió forinttal növelésre került a 2019. évi eredeti támogatási főösszeghez képest.  

A növekedés eredményeképpen a HM fejezet támogatási előirányzata 2020-ban 576.304,7 
millió forintban, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől befolyó bevétel 28.802,4 millió 
forintban, a működéshez kapcsolódó bevételek 10.946,7 millió forintban, így a kiadási 
főösszeg pedig ezek összegeként 616.053,8 millió forintban (a prognosztizált GDP 1,26%-a) 
került megtervezésre. 

A támogatási többlet a GDP arányos növekedésen felül tartalmazza: a szociális hozzájárulási 
adó változásából származó megtakarítást (2.109,8 millió forint), a pénzügyi tranzakciós 
illeték fizetési kötelezettség megszüntetéssel kapcsolatban el nem vont forrásokat (2.079,6 
millió forint), a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelés és beépítésének 
korrekciójának összegét (722,5 millió forint) és a fejezetek közötti "0" szaldós átrendezés 
forrásait (536,2 millió forint). A megtakarítások és csökkentések a HM költségvetésében nem 
kerültek érvényesítésre, a visszahagyott előirányzatok a képességek fejlesztésére kerülnek 
felhasználásra. Ezen kívül többlettámogatást kapott a tárca az ingyenes tankönyvtámogatásra 
(2,4 millió forint). 

Célok, elvárt eredmények 

A HM fejezet részére biztosított források felhasználásával folytatódik az elmúlt 25 év 
legátfogóbb és legkomplexebb fejlesztési programja az 1298/2017. (VI. 2.) Korm. 

627



 
 
határozatban kihirdetett Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (a 
továbbiakban: Zrínyi 2026 HHP). 

Az ütőképes hadsereg legfontosabb pillérét a jól felkészült, elhivatott személyi állomány 
alkotja, akik a kor színvonalának megfelelő haditechnikával és felkészültséggel tehetnek 
eleget az ország biztonságának megerősítésében, a szövetségesi szerepvállalás fenntartása, 
illetve tervezett növelése mentén is. 

A Kormány által meghatározott céloknak megfelelően, a Zrínyi 2026 HHP fontos eleme a 
katonák társadalomban elfoglalt helyének és szerepének, elismertségének, társadalmi 
támogatottságának további erősítése. A Zrínyi 2026 HHP keretein belül továbbra is az egyik 
legfontosabb cél a jól képzett, az új kihívások szakszerű kezelésére megfelelően felkészített 
személyi állomány széles körű társadalmi megbecsülése, utánpótlásának folyamatos 
biztosítása, a fiatalok megszólítása, toborzása és pályán tartása. Ezzel párhuzamosan még 
inkább felértékelődik a honvédelmi nevelés szerepe és az állampolgároknak a haza 
védelmében való részvétele. 

A személyi állomány megbecsülésének erősítése céljából, a forrásbővülés fedezetet biztosít a 
honvédelmi alkalmazottak 2020. évi illetményfejlesztésére, illetve az egészségügyi dolgozók 
anyagi és munkakörülményeinek javítására meghatározott kormányzati intézkedések 
keretében megvalósuló bérfejlesztésre. 

A katonai hivatás megbecsülését, valamint az MH és a társadalom kapcsolatrendszerének 
szélesítését és erősítését szolgálja többek között a hazafias, honvédelmi nevelés fejlesztése, a 
Honvédelmi Sportszövetség és a civil szervezetek támogatása, az elesett bajtársak és hősök 
emlékének ápolása, hozzátartozóikról és a nyugállományú katonákról való gondoskodás, 
továbbá az Önkéntes Területi Tartalékos Rendszer fenntartása és bővítése.  

A honvédelmi célú fejlesztések mellett a Zrínyi 2026 HHP részeként elengedhetetlen az MH 
alaprendeltetéséből adódó képességeinek fenntartása, fejlesztése és bizonyos esetekben 
kialakítása, illetve a NATO részére felajánlott képességek biztosítása. Magyarország 
függetlenségének, a nemzeti értékek és a magyar állampolgárok védelmének, biztonságának 
garantálása megköveteli az MH képességeinek fejlesztését.  

A program keretében beszerzésre kerülő modernebb, hatékonyabb, korszerűbb felszerelések 
és haditechnikai eszközök alkalmazásával a katonák képesek lesznek megfelelni a 
megváltozott biztonsági és technológiai kihívásoknak.  

A legfontosabb fejlesztési célkitűzések között a légvédelmi és páncélelhárító képesség, a 
harckocsi és tüzér képesség, a merevszárnyú és a forgószárnyas képesség további fejlesztése 
is szerepel. 

A Zrínyi 2026 HHP-val összefüggésben az előzőekben jelzett fejlesztési célkitűzések kapcsán 
a HM fejezet kiemelten fontos tényezőként számol a hazai védelmi ipar minél szélesebb körű, 
átgondolt fejlesztésével, valamint lehetőség szerinti bővítésével, annak gazdaságélénkítő és 
munkahelyteremtő hatásait is kihasználva. Az ország függőségének csökkentése és a haderő 
ellátásának biztonsága céljából egyre nagyobb mértékben kerülnek bevonásra a tervek 
végrehajtásába a hazai védelmi ipari bázist alkotó magyar cégek.  

A költségvetési javaslat összeállítása során további prioritásként került meghatározásra a már 
folyamatban lévő nemzetközi szerepvállalások folytatásának 2020. évi végrehajtásához 
szükséges források biztosítása. 
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 

 
A HM fejezet 2020. évi költségvetési javaslatának cím/alcímenkénti, illetve a fejezeti 
kezelésű előirányzatoknál jogcímenkénti összegei a következők: 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
Intézmények (cím/alcímenként)     
1 Honvédelmi Minisztérium     
1/1 Honvédelmi Minisztérium 
igazgatása 

5.854,9 0,0 5.854,9 500 

1/2 Egyéb HM szervezetek 117.403,8 3.354,2 114.049,6 834 
1 Honvédelmi Minisztérium cím 
összesen 

123.258,7 3.354,2 119.904,5 1.334 

2 Magyar Honvédség cím 376.086,5 5.780,8 370.305,7 22.068 
3 Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat cím  22.438,3 211,7 22.226,6 1.090 

6 MH Egészségügyi Központ cím 43.324,4 30.402,4 12.922,0 3.435 
7 Kratochvil Károly Honvéd 
Középiskola és Kollégium cím 489,8 0,0 489,8 74 

Költségvetési szervek összesen: 565.597,7 39.749,1 525.848,6 28.001 
8/2 Ágazati célelőirányzatok     
8/2/1 NATO és EU felajánlás 
alapján kialakításra kerülő készen-
léti alegységek alkalmazásának 
kiadásai (NRF, Battle Group, 
DCM és NFIU) 

100,0 0,0 100,0 - 

8/2/3 Honvédelem érdekében 
tevékenykedő civil szervezetek és 
érdekképviseleti szervek 
támogatása 

    

8/2/3/6 Honvédelem érdekében 
tevékenykedő civil szervezetek 
pályázati támogatása 

70,0 0,0 70,0 - 

8/2/3/19 Honvédelem érdekében 
tevékenykedő civil szervezetek és 
érdekképviseleti szervek 
támogatása 

500,0 0,0 500,0 - 

8/2/4/3 Civil szervezetek hadisír-
gondozással, hadisírkutatással 
kapcsolatos tevékenységének 
támogatása 

12,0 0,0 12,0 - 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
8/2/5 Nonprofit korlátolt 
felelősségű társaságok támogatása 

1.511,0 0,0 1.511,0 - 

8/2/6/1 Honvédelmi 
Sportszövetség működésének 
támogatása 

1.286,0 0,0 1.286,0 - 

8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biz-
tonsági Beruházási Programjához 

8.332,0 0,0 8.332,0 - 

8/2/39 Alapítványok, közalapítvá-
nyok támogatása 

    

8/2/39/1 Magyar Futball Akadémia 
Alapítvány támogatása 

75,0 0,0 75,0 - 

8/2/39/2 MH Szociálpolitikai 
Közalapítvány által ellátott 
feladatok támogatása 

63,0 0,0 63,0 - 

8/2/39/3 Hozzájárulás a 
hadigondozásról szóló törvényt 
végrehajtó közalapítványhoz 

14.000,0 0,0 14.000,0 - 

8/2/40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj 
jellegű befizetések 

    

8/2/40/1 Hozzájárulás a NATO 
költségvetéséhez 

3.800,0 0,0 3.800,0 - 

8/2/40/2 Hozzájárulás az EU 
védelmi célú közös finanszírozású 
védelmi alapjaihoz 

616,2 0,0 616,2 - 

8/2/46 Egyéb honvédelmi 
működési kiadások 

20.090,9 0,0 20.090,9  

8/2 Ágazati célelőirányzatok 
alcím összesen: 

50.456,1 0,0 50.456,1 - 

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím összesen: 

50.456,1 0,0 50.456,1 - 

MINDÖSSZESEN: 616.053,8 39.749,1 576.304,7 28.001 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

A fejezet 2020. évi támogatási főösszege az alábbi főbb feladatok végrehajtására tartalmaz 
többletforrásokat a 2019. évi költségvetéshez képest: 

− a Zrínyi 2026 HHP keretében tervezett fejlesztések ütemezett végrehajtására, a már 
korábbi években megkezdett programok szerződéses kötelezettségeire és az új 
programok kiadásainak finanszírozására, kiemelten az alábbi feladatokra: 

= az önkéntes tartalékos rendszer fenntartása, a Honvédelmi Sportszövetség és a 
civil szervezetek támogatása, ezeken keresztül pedig a társadalmi kapcsolatok 
erősítése; 

= a haderőfejlesztési program részeként a légierő képességek (helikopter, repülőgép, 
légi vezetési rendszerek), a szárazföldi képességek (harckocsik, tüzérség, 
páncéltörő képesség), a háborús vezetési rendszer fejlesztése; 
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− a szervezetek által önállóan, valamint a központi ellátás keretében finanszírozásra 

kerülő hazai és nemzetközi feladatok előirányzatainak növelése, mely tartalmazza a 
megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó fenntartási és üzemeltetési kiadásokat is; 

− az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos többletkiadásokra; 

 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

A HM fejezet 616.053,8 millió forintos kiadási előirányzatának tervezett felhasználása 
intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok szerinti bontásban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

1.) 1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím:  

A HM végzi Hvt. 46. § (1) bekezdése alapján az ország katonai védelmére történő 
felkészítésének tervezésével és szervezésével kapcsolatos központi közigazgatási, valamint az 
MH irányításával kapcsolatos feladatok ellátását. 

A HM feladatkörébe tartozik a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. 
törvény 10. § (1) bekezdése alapján a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat miniszteri 
irányításával kapcsolatos tevékenység is. 

További kiemelt feladatként jelentkeznek: 

– multilaterális együttműködési és nemzetközi kötelezettségvállalásokból eredő 
tevékenységek ellátása; 

– nukleáris balesetelhárítási feladatokra történő felkészülés, ezzel kapcsolatban 
tanulmányok készítése a veszélyhelyzetek, lehetséges célpontok felkutatásáról és a 
megelőző, preventív védelemre való felkészülésről; 

– a HM-MH szintű központi beiskolázások (iskolarendszerű képzés) a személyi állomány 
részére előírt magasabb szintű végzettség elérésére, valamint az iskolarendszeren kívüli 
képzések megvalósítására irányuló koordinációs feladatok; 

– a központi kulturális, média, PR feladatok, valamint az esélyegyenlőségi program 
keretében végrehajtott feladatok. 

Az alcím 2020. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete 500 főben került 
meghatározásra, ami 247 fős csökkentést jelent 2019. évhez képest. A költségvetési létszám 
figyelembe veszi az MH új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő egyes feladatokról 
és egyes miniszteri utasítások módosításáról szóló 54/2018. (XII. 28.) HM utasításban 
meghatározott, módosított szervezeti felépítést (HM és az MH integrációjának megszűnése, a 
Honvéd Vezérkar szervezeti elemeinek kiválása) és az egyes szervezeti egységek közötti 
létszám, illetve feladatmegosztást. 

Az alcím 2020. évi tervezett kiadási előirányzatának összege 5.854,9 millió forint, melynek 
fedezete teljes mértékben költségvetési támogatás. 

A kiadások a 2019. évre jóváhagyott forrásokhoz képest 1.986,0 millió forinttal – elsősorban 
a Honvéd Vezérkarnak a HM szervezetéből történő kiválása miatt – kerültek alacsonyabb 
összegben megtervezésre. 

A személyi juttatások javasolt előirányzata 4.521,2 millió forint, míg a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 771,9 millió forint.  

A dologi kiadások előirányzata 513,7 millió forint, a felhalmozási költségvetés 21,0 millió 
forint, amelyek a HM működési és fenntartási kiadásain túl több tárcaszintű feladat 
előirányzatát is tartalmazza.  
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Az ellátottak pénzbeli juttatásai 27,1 millió forintos előirányzata a munkavállalók számára 
biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra nyújt fedezetet. 

Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

1/1 HM Igazgatása alcím  Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat  7.840,9 0,0 7.840,9 747 
Változások jogcímenként:         
Költségvetési létszám, struktúra és 
szabályozók módosításából eredő 
változás 

-2.145,8 0,0 -2.145,8  

Szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkenése 

-85,8 0,0 -85,8  

Pénzügyi tranzakciós illetékfizetési 
kötelezettség hatályának változása 

-1,8 0,0 -1,8  

Támogatási előirányzat átrendezése 
a 2 címre a Honvéd Vezérkar 
szervezeti elemeinek kiválásával 
összefüggésben 

-10,6 0,0 -10,6  

Többlet (jogcímenként)     
Kormányzati igazgatásban foglal-
koztatott kormánytisztviselők új 
jogállásához kapcsolódó emelt 
juttatások bevezetése (2018. évi 
CXXV. törvény hatályba lépése) 

258,0 0,0 258,0  

2020. évi javasolt előirányzat 5.854,9 0,0 5.854,9 500 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

2.) Az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcímen a tárcaszintű igazgatási és egyéb központi 
feladatok elvégzését támogató intézmények kiadási előirányzatai kerültek tervezésre 
117.403,8 millió forintban, melynek fedezete 114.049,6 millió forint költségvetési támogatás 
és 3.354,2 millió forint bevétel. A 2020. évi kiadási főösszeg 4.581,9 millió forinttal 
magasabb összegben került megállapításra az előző évihez képest. A növekedést elsősorban a 
Zrínyi 2026 HHP keretében megvalósításra kerülő programelemek, illetve a fejlesztésekkel 
kapcsolatban megnövekedett volumenű – az MH katonai alakulatainak működése érdekében 
realizálódó – központi ellátási feladatok forrásszükséglete indokolja. Az alcímen 
érvényesítésre kerülő létszámváltozást a Zrínyi 2026 HHP-val kapcsolatban megnövekedett 
feladatok végrehajtásához szükséges állomány – fejezeten belüli humán erőforrás 
átcsoportosítással történő – biztosítása eredményezi. 

Az alcímen az alábbi szervezetek előirányzatai kerültek megtervezésre:  

− HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH); 

− HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM); 

− HM Tábori Lelkészi Szolgálat; 

− Magyarország Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai Részleg (Brüsszel); 

− Magyarország Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet (EBESZ, Bécs). 
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Az alcímen működő szervezetek köre nem módosult. 

A HM VGH az alábbi feladat-ellátási hatáskörrel rendelkezik: 

− a honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körére kiterjedően a személyi állomány 
pénzbeli járandóságainak, költségtérítéseinek, társadalombiztosítási, családtámogatási 
és egyes szociálpolitikai juttatásainak számfejtése és kifizetése; 

− a számvitellel, az adózással, a pénzügyi statisztikával, a kártérítéssel, a biztosítással, a 
hivatásos állomány és családtagjai nyugellátásával kapcsolatos feladatok 
megszervezése, vezetése és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása; 

− a HM fejezet egészében az adók, társadalombiztosítási és egyéb járulékok elszámolása, 
bevallása és befizetése; 

− az ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos nemzetközi feladatok pénzügyi 
kiszolgálása; 

− a fejezet egészét érintő központi természetbeni ellátások részeként a honvédelmi 
szervezetek és intézmények ingatlanüzemeltetési, a közüzemi szolgáltatási díjak 
teljesítése, az élőerős és a technikai őrzésvédelmi feladatok, a környezetvédelmi és 
egyéb más központi szolgáltatásként végzett tevékenységek ellátása; 

− a beszerzésekhez kapcsolódó vámeljárási, szállítmányozási, határforgalmi feladatok 
végzése; 

− a (köz)beszerzési szabályozóknak megfelelően, a HM és MH szervezetek megbízása 
alapján végzi a hadfelszerelés, illetve a tárca folyamatos működéséhez szükséges egyéb 
eszközök, anyagok és szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó feladatok teljes körű 
szervezését és lebonyolítását, valamint lefolytatja a NATO Biztonsági Beruházási 
Programhoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat; 

− végzi a NATO beszerzésekkel foglalkozó ügynöksége eljárásrendjének keretében 
történő megrendelések lebonyolítását, illetve a Katonai Beszerzési Információs 
Rendszer felügyeletét és működtetését is. 

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum többek között közszolgálati feladatokat ellátó, 
közgyűjteményi, könyvtári, levéltári, irattári, térképtári és főképp múzeumi tevékenységet 
végző szervezet. Fő feladatai között a múzeumi kiállítási és közművelődési tevékenység, 
kiadványok támogatása, alap és tudományos kutató tevékenység, konferenciák, rendezvények, 
ünnepségek szervezése és katonai hagyományőrző feladatok ellátása, illetve gyűjtemények 
kezelése szerepelnek. Az alaptevékenységébe beletartozik a hadisirok, hősi emlékművek és 
hősi emlékhelyek megőrzését szolgáló tevékenységek végzése. 

A HM Tábori Lelkészi Szolgálat három – egymással azonos jogállású – szolgálati ágra 
tagozódik: a katolikus, a protestáns (református, evangélikus) és zsidó szolgálati ágra. 
Feladatuk a vallásgyakorlás, lelki gondozás és egyházi szolgálatok biztosítása az MH minden 
hivatásos, szerződéses katonája, nyugdíjasa, polgári alkalmazottja és a velük egy háztartásban 
élő, illetve közvetlen hozzátartozója számára. 

Az alcím személyi juttatások javasolt előirányzata 8.239,7 millió forint, míg a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.345,1 millió forint.  

Az alcímen központi, tárcaszintű feladatok fedezetéül 6.807,6 millió forint került 
megtervezésre. Az előirányzatok biztosítják többek között a gazdálkodási információs 
rendszer üzemeltetésének, a cégautó adónak, a kincstári számlavezetésnek a fedezetét. 

Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 6.228,7 millió forint 
(devizajuttatásokkal együtt) került megtervezésre, melynek terhére kerül elszámolásra a 
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kanadai repülőgép hajózó képzés, a Magyarország Állandó NATO Képviselet 
Védelempolitikai Részleg és a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet 
működtetése és egyéb nemzetközi feladatok.  

A HM VGH infrastrukturális központi költségvetéséből kerülnek finanszírozásra az MH 
katonai szervezeteinek működése érdekében realizálódó feladatok: objektumüzemeltetési és 
élőerős őrzésvédelmi feladatok központi megvásárlása, illetve az egyéb központi 
infrastrukturális működési feladatok (technikai őrzés-védelmi rendszerek fenntartása, 
szennyező források, szennyezett területek kármentesítése, lakhatás támogatási feladatok stb.). 
A központi infrastrukturális feladatok végrehajtását 2020. évben tervezetten 57.000,0 millió 
forint biztosítja. Az előirányzat tervezett összege tartalmazza a Zrínyi 2026 HHP 
eredményeképpen megvalósult/megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő 
infrastrukturális működési-fenntartási kiadásokat is. 

A Zrínyi 2026 HHP keretében végrehajtásra tervezett fejlesztési programokra 38.904,0 millió 
forint áll rendelkezésre az alcím költségvetésében, mely kiemelten a nemzeti légtér 
szuverenitásának fenntartása érdekében a harcászati vadászrepülő képesség fenntartását 
szolgálja, a kor színvonalán álló, negyedik generációs, többfunkciós vadászrepülőgép – JAS-
39 Gripen – bérlése útján. 

A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatások, 
valamint a kárpótlások, kártalanítások, kártérítések kifizetésének fedezetét képezi az ellátottak 
pénzbeli juttatásai 497,27 millió forintos előirányzata. 

Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

1/2 Egyéb HM szervezetek alcím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat  112.821,9 3.640,0 109.181,9 782  

Változások jogcímenként:         

Költségvetési létszám, struktúra és 
szabályozók módosításából eredő 
változás 

1.085,0 0,0 1.085,0  

Szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkenése 

-99,2 0,0 -99,2  

Pénzügyi tranzakciós illetékfizetési 
kötelezettség hatályának változása 

-1.300,7 0,0  -1.300,7  

Feladatváltozás - Légtérrendészeti 
feladatok - személyi jellegű 
kiadások 

-498,4 0,0 -498,4  

Feladatváltozás - Légtérrendészeti 
feladatok - dologi kiadások 

-401,2 0,0  -401,2  

346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 
alapján megvalósuló központi 
ellátási feladatok 

1.638,0 0,0  1.638,0  

Intézményi működési feladatok 
finanszírozása 

201,6 0,0  201,6  

Bevételi előírás csökkentése -285,8 -285,8 0,0  
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1/2 Egyéb HM szervezetek alcím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
Többlet (jogcímenként)     

Honvédelmi alkalmazotti 
jogviszony bevezetéséhez 
kapcsolódó többlet juttatások (2018. 
évi CXIV. törvény és 21/2018. 
(XII.28.) HM rendelet 
hatálybalépése) 

366,8 0,0 366,8  

Minimálbér és garantált bérmini-
mum emelésének többlete 

7,7 0,0 7,7  

Fejezetek közötti "0" szaldós 
átrendezés KKM-től - katonai 
speciális (haditechnikai) eszközöket 
igénylő feladatok ellátása - dologi 
kiadások 

77,9 0,0  77,9  

Zrínyi 2026 HHP - fejlesztési 
feladatok és kapcsolódó infra-
strukturális működési-fenntartási 
kiadások 

3.790,2 0,0  3.790,2  

2020. évi javasolt előirányzat 117.403,8 3.354,2 114.049,6 834  
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

3.) A 2/0 Magyar Honvédség cím kiadási főösszege 376.086,5 millió forint. 

A 2/0 cím kiadási előirányzatának fedezetéül 370.305,7 millió forint költségvetési támogatás 
és 5.780,8 millió forint bevétel szolgál, amely előirányzat biztosítja a feladatok végrehajtását.   

A Hvt. 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A §-ában foglaltakra – 2019. január 1-jei hatállyal került megalapításra az 
MHP.  

Az MH vezetésének és irányításának korszerűsítését szolgáló szervezeti átalakítás keretében a 
HM és az MH integrációja megszűnt, a Honvéd Vezérkar és az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság egybeolvadásával megalakult az MHP. 

Az MHP a Hvt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet 12. §-a értelmében középirányító szerve – az alárendeltségébe tartozó, költségvetési 
szervként működő – az MH Hadrendjébe tartozó katonai szervezeteknek. 

Az MHP alaptevékenysége Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak 
katonai védelme, nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok 
ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység 
végzése. 

Az MHP főbb feladatai: 

− Az MH haderőnemeinek – a Hvt. 38. § (3) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel 
beleértve a logisztikai és támogató erőket, valamint az MH feladatainak végrehajtása 
érdekében egyéb szaktevékenységet folytató szervezeteket is – fejlesztésére és 
fenntartására irányuló javaslatok kialakítása, szakmai koncepciók kidolgozása, a 
haderőnemek helyzetének folyamatos nyomon követése. 
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− Az MH kibervédelmének és kiberműveleti képességei stratégiai szintű 

képességkialakításának biztosítása, az MH kibervédelmi szakterülete fejlesztésére 
irányuló javaslatok kialakítása, szakmai koncepciók kidolgozása és megvalósításuk 
nyomon követése, figyelemmel a Hvt. vhr. 11. § (1) bekezdés 23. pontjára. 

− A honvédelmi szervezetek központi személyügyi-, valamint humánszolgálati-, katonai 
igazgatási-, toborzó- és a szociális gondoskodás körébe tartozó feladatainak ellátása. 

− Az MH nemzetközi műveletei szerepvállalásának stratégiai tervezése, a szerepvállalásra 
vonatkozó elgondolások kidolgozása, valamint a hozzájárulásként felajánlott 
képességek nemzeti feladatainak koordinálása és irányítása. 

− Fegyverzetellenőrzési feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása. 

− A stratégiai és hadműveleti szintű logisztikai, gazdálkodási, és védelem-egészségügyi, 
csapategészségügyi tervezési, szervezési, valamint irányítási feladatok ellátása. 

− Az MH haderő-, képesség-, hadfelszerelésfejlesztési, haderőszervezési és 
transzformációs tevékenységének irányítása, a kapcsolódó feladatok végzése, a 
végrehajtás nyomon követése. 

− A kiképzési és felkészítési irányok, célok és követelmények stratégiai és hadműveleti 
szintű meghatározása, azok megvalósulásának nyomon követése, valamint az MH 
személyi állománya kiképzési tevékenységének stratégiai szintű irányítása. 

− A pénzügyi, számviteli, gazdálkodó, gazdasági elemző és szakmai döntés-előkészítő 
feladatok ellátása, valamint az MHP középirányítása alá tartozó katonai szervezetek 
pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének közjogi szervezetszabályozó eszközben 
meghatározott területeken való szakmai felügyelete és koordinációja. 

A címen érvényesítésre kerülő létszámváltozást a szervezeti átalakítás indokolja. 

A címen az MHP középirányítása alá tartozó MH katonai szervezetek kiadásai kerültek 
megtervezésre: 

− MH Katonai Képviselő Hivatala; 

− MH Nemzeti Katonai Képviselet; 

− MH Nemzeti Összekötő Képviselet; 

− MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár; 

− MH Katonai Rendészeti Központ; 

− MH Geoinformációs Szolgálat; 

− MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ; 

− MH Logisztikai Központ; 

− MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság; 

− MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság; 

− MH Altiszti Akadémia; 

− MH Ludovika Zászlóalj; 

− MH 25. Klapka György Lövészdandár; 

− MH 5. Bocskai István Lövészdandár; 

− MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred; 
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− MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár; 

− MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred; 

− MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj; 

− MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred; 

− MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred; 

− MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ; 

− MH Légi Vezetési és Irányítási Központ; 

− MH Pápa Bázisrepülőtér; 

− MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis; 

− MH 86. Szolnok Helikopter Bázis; 

− MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred; 

− MH 54. Veszprém Radarezred; 

− MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ; 

− MH 1. Honvéd Tűzszerész- és Hadihajós Ezred; 

− MH Modernizációs Intézet. 

A személyi juttatások javasolt előirányzata 117.567,2 millió forint, míg a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 19.280,2 millió forint, melyből a 
nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatások és annak járulékai 14.969,3 millió 
forintot képviselnek. 

A cím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatok dologi és felhalmozási jellegű 
kiadásaira 13.583,1 millió forint került megtervezésre. 

A nemzetközi előirányzatok terhére a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre: 

− az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben történő 
magyar szerepvállalás; 

− nemzeti támogatás; 

− MH KFOR Kontingens (koszovói NATO katonai békefenntartó erők); 

− afganisztáni szerepvállalás; 

− nemzetközi gyakorlatok és kiképzések; 

− MH Katonai Képviselő Hivatal (Brüsszel); 

− MH EUFOR Kontingens (bosznia-hercegovinai katonai békefenntartó erők); 

− UNFICYP szerepvállalás (ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió); 

− MH Nemzeti Katonai Képviselet (Mons); 

− MH Nemzeti Összekötő Képviselet (Norfolk); 

− afrikai szerepvállalás; 

− katonai megfigyelők; 

− UNIFIL (ENSZ Libanoni Misszió); 

− kanadai repülőhajózó képzés. 
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A cím előirányzatai terhére az MH ARB, az MH KKK és az MH BHD végzi a katonai 
szervezetek szakanyagokkal történő központi természetbeni ellátását (40.539,1 millió forint). 
A költségvetési címhez tartozó katonai szervezetek működési kiadásaira, illetve a protokoll, 
rekreációs és kulturális feladatokra, valamint a hazai gyakorlatok és kiképzések 
végrehajtására 15.894,9 millió forint került betervezésre. A központi ellátást biztosító és az 
intézményi logisztikai előirányzatok biztosítják a Zrínyi 2026 HHP eredményeképpen 
megvalósult/megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő működési-fenntartási és 
kiképzési forrásigények kielégítését is. 

A Zrínyi 2026 HHP-ban megkezdett fejlesztések folytatására és új képességek kialakítására 
acímen 168.121, 8 millió forint áll rendelkezésre. A 2020. évi főbb fejlesztések az alábbiak: 

− Honvédelmi Program (az állomány társadalmi elismertségével, megbecsülésével, az 
MH és a társadalom kapcsolatának erősítésével összefüggő feladatok) 2019. évben 
megkezdett feladatok 

= a személyi állomány utánpótlásának folyamatos biztosítása érdekében a toborzás 
rendszere; 

= az állomány felkészültsége, feladatainak magasabb színvonalon történő ellátása 
céljából a kiképzés és oktatás, a nyelvképzés és az át- és továbbképzések 
rendszerei; 

= az Önkéntes Tartalékos Rendszer fejlesztése keretében a tartalékos kiképzési-, 
valamint a motivációs és ösztönző rendszerek; 

= a honvédelem és a társadalom kapcsolatának fejlesztése keretében a hazafias, 
honvédelmi nevelés és a köznevelésbe integrálható honvédelmi nevelés 
rendszerének, továbbá a felsőoktatási programok és az ágazati szakképzési 
rendszer; 

= az MH népszerűsítése, társadalmi elismertségének erősítése céljából a 
Honvédelmi Sportszövetség és a hagyományok ápolásával összefüggő rendszerek 

végrehajtása folytatódik. 

− Haderőfejlesztési Program (haditechnikai eszközök, felszerelések beszerzése, a kor 
színvonalának megfelelő katonai képességek kialakítása)  

= a haderő képességfejlesztése kiterjed a légierő (Gripen harcászati repülőgépek 
képességbővítése, továbbá a forgószárnyas képesség fejlesztése), a szárazföldi 
képességek (harckocsizó-, tüzér-, többcélú páncéltörő képességek fejlesztése) 
és a katona egyéni harcászati felszerelésének, fegyverzetének fejlesztése 
területeire egyaránt; 

= a vezetési és irányítási képességek és rendszerek fejlesztése; 

= a NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP program) realizálásával 
folytatódnak a megkezdett, meghatározóan NATO által finanszírozott 
képesség fejlesztések; 

= az állomány munkakörülményeinek fejlesztését célzó beruházások a Laktanya 
Fejlesztési Koncepció keretei között. 

A címen a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához 170,7 millió forint került 
megtervezésre. 

A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatások 
fedezetét képezi az ellátottak pénzbeli juttatásai 929,5 millió forintos előirányzata. 
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Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

2 Magyar Honvédség cím  Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat  278.268,4 5.611,8 272.656,6 21.861 

Változások jogcímenként:         
Költségvetési létszám, struktúra és 
szabályozók módosításából eredő 
változás 

-550,6 0,0 -550,6  

Szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkenése 

-1.832,5 0,0 -1.832,5  

Fejezeten belüli átrendezés - 8/2/46  
fejezeti kezelésű előirányzatra 

-20.090,9 0,0 -20.090,9  

Támogatási előirányzat növelése - a 
Honvéd Vezérkar szervezeti 
elemeinek MHP-be történő 
integrálása (1/1 alcímről) 

10,6 0,0 10,6  

Fejezeten belüli átcsoportosítás - 
8/2/6/1 fejezeti kezelésű 
előirányzatra 

-79,0 0,0  -79,0  

Pénzügyi tranzakciós illetékfizetési 
kötelezettség hatályának változása 

-660,4 0,0  -660,4  

Intézményi működési feladatok 
finanszírozása 

116,9 0,0  116,9  

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
8/2/43 fejezeti kezelésű 
előirányzatról (Zrínyi 2026 HHP 
fejlesztési és kapcsolódó működés-
fenntartási feladatok) 

14.000,0 0,0 14.000,0  

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
8/2/45 fejezeti kezelésű 
előirányzatról (Zrínyi 2026 HHP) 

8.000,0 0,0  8.000,0  

Bevételi előírás növelése 169,0 169,0 0,0  

Többlet (jogcímenként)     
Honvédelmi alkalmazotti jogviszony 
bevezetéséhez kapcsolódó többlet 
juttatások (2018. évi CXIV. törvény 
és 21/2018. (XII.28.) HM rendelet 
hatálybalépése) 

2.208,2 0,0 2.208,2  

Minimálbér és garantált bérminimum 
emelésének többlete 

671,6 0,0 671,6  

Fejezetek közötti "0" szaldós 
átrendezés KKM-től - katonai 
speciális (haditechnikai) eszközöket 
igénylő feladatok ellátása - személyi 
jellegű kiadások 

20,0 0,0 20,0  
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2 Magyar Honvédség cím  Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
Fejezetek közötti "0" szaldós 
átrendezés KKM-től - katonai 
speciális (haditechnikai) eszközöket 
igénylő feladatok ellátása - dologi 
kiadások 

402,1 0,0 402,1  

Térítésmentes tankönyvellátás kiter-
jesztése a köznevelés nappali 
rendszerű iskolai oktatás 10–16. 
évfolyamaira (Ellátott 7/0 cím 
érdekében) 

2,4 0,0 2,4  

Zrínyi 2026 HHP 95.430,7 0,0  95.430,7  

2020. évi javasolt előirányzat 376.086,5 5.780,8 370.305,7 22.068 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

4.) A 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) cím kiadási 
főösszege 22.438,3 millió forint, költségvetési támogatása 22.226,6 millió forint és bevételi 
előirányzata 211,7 millió forint. Az alcím előirányzatának a 2019. évihez képest 328,9 millió 
forintos változását elsősorban a Zrínyi 2026 HHP ütemezett végrehajtása érdekében a 
szervezet fejlesztési előirányzatain a 2020-ban esedékes kötelezettségvállalások tervezett 
változása okozza. 

A cím előirányzatai az intézményi működési kiadásokon túlmenően magukba foglalják a 
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (továbbiakban: Nbtv.) 
rögzített alapfeladatok ellátásához szükséges kiadásokat, továbbá a speciális működési és a 
fejlesztési kiadásokat, valamint az attaséhivatalok kiadásait. 

A KNBSZ feladata többek között: 

− megszerzi a kormányzati döntéseket megalapozó katonapolitikai, hadiipari és katonai 
információkat, valamint a HM, illetve az MHP hadászati-hadműveleti, 
információvédelmi tervező munkájához szükséges adatokat;  

− felderíti és elhárítja a külföldi titkosszolgálatoknak Magyarország szuverenitását, 
honvédelmi érdekeit sértő vagy veszélyeztető törekvéseit;  

− működési területén felderíti és elhárítja Magyarország törvényes rendjének jogellenes 
eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett 
törekvéseket;  

− információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető terrorszervezetekről, felderíti és 
elhárítja a HM és az MH szervezeteinél a külföldi hatalmak, személyek vagy 
szervezetek terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvéseit;  

− információkat gyűjt a működési területét érintő szervezett bűnözésről, az Nbtv. által 
hatáskörébe utalt, valamint a HM és az MH törvényes feladatainak végrehajtását 
veszélyeztető bűncselekményekről, a honvédelmi érdeket sértő kiber-tevékenységről, 
továbbá a műveleti területén lévő alakulatok és azok állománya ellen irányuló 
törekvésekről és tevékenységekről;  

− ellátja a HM és az MH szervezeteinél folytatott hadiipari kutatással, fejlesztéssel, 
gyártással és kereskedelemmel összefüggő, valamint a nemzetközileg ellenőrzött 
termékekhez és technológiákhoz, továbbá a haditechnikai eszközök és szolgáltatások 
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jogellenes forgalmának felderítéséhez, megelőzéséhez, megakadályozásához és legális 
forgalmának ellenőrzéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági feladatokat; 

− ellátja az illetékességi körébe tartozó, a kormányzati tevékenység szempontjából fontos 
katonai szervek és létesítmények, valamint a kormányzati és katonai vezetési 
objektumok biztonsági védelmét; 

− elvégzi az illetékességébe tartozó fontos és bizalmas munkakört betöltő személyekhez, 
gazdálkodó szervezetekhez, a speciális beszerzésekhez, katonai rendezvényekhez és 
gyakorlatokhoz kötődő minősítési, ellenőrzési és védelmi feladatokat. 

Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

3. Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat  22.767,2 150,0 22.617,2 1.050 

Változások jogcímenként:         
Személyi juttatások és járulékok 
változása 

1.388,2 0,0 1.388,2   

Pénzügyi tranzakciós illetékfizetési 
kötelezettség hatályának változása 

-61,9 0,0 -61,9  

Feladatváltozás (Zrínyi 2026 HHP) -1.716,9 0,0 -1.716,9  

Bevételi előírás növelése 61,7 61,7 0,0  

2020. évi javasolt előirányzat 22.438,3 211,7 22.226,6 1.090 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

5.) A 6 címen az MH Egészségügyi Központ (MH EK) 2020. évi kiadásai kerültek 
megtervezésre. 

Az MH EK alapfeladata a honvéd egészségügyi rendszer működőképességének fenntartása, 
az igényjogosultak egészségügyi biztosítása, a területi, fővárosi ügyeleti rend szerinti ellátási 
kötelezettség alapján jó színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása. 

Az intézmény alaprendeltetési feladatai ellátása keretében járó-beteg, aktív fekvőbeteg, 
krónikus, rehabilitációs és speciális szakellátást és kutatást végez, valamint végrehajtja a 
védelem egészségügyi, preventív medicina, a repülő-egészségügyi ellátási, a tudományos 
kutatás-fejlesztési feladatokat és az egészségügyi biztosítás vonatkozásában a honvédelmi 
szervezetek egészségügyi ellátását és továbbképzését. A területi ellátási kötelezettség és 
progresszivitás mentén az intézményre kiszabott feladatok ellátásán túl kiemelt prioritás a 
speciális ellátotti kör (hon- és rendvédelmi dolgozók, vasutasok és családtagjaik, 
nyugdíjasaik) magas szakmai színvonalú ellátása. 

Az intézet a szakmai gyakorlati oktatás mellett más intézmények szakmai gyakorlatának és 
vizsgáztatásának biztosítását is ellátja, a Semmelweis Egyetem Oktató Kórháza címet viseli 
2012. év októbere óta. A felhalmozódott szakmai tudás megosztását szolgálják az oktatás 
mellett a külföldi csoportok részére szervezett intézeti bemutatók, illetve a magas színvonalú 
akkreditált szakdolgozói tudományos napok. 

Az MH EK kiemelt feladata az előzőeken túlmenően az MH különböző nemzetközi 
kötelezettségeiből származó feladatainak végrehajtása, a kiképzések, gyakorlatok 
egészségügyi támogatása, az egészségügyi haderővédelmi szervek állományának 
egészségügyi biztosításával kapcsolatos feladatok teljesítése, valamint a katasztrófavédelem, 
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mely biztosításához az MH EK részt vesz a KEHOP 1.6.0, Katasztrófavédelmi rendszerek 
fejlesztése uniós projektben. 

2020-ban is kiemelt célként került meghatározásra – az alaprendeltetési feladatok 
maradéktalan ellátása mellett – az MH egészségügyi képességének további fejlesztése, a 
minőségi paraméterek növelése, a betegelégedettség folyamatos javítása, az ehhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételek lehető legoptimálisabb szinten tartása, lehetőség szerinti 
fejlesztése. 

Az MH EK az Egészséges Budapest Program egyik kiemelt régióvezető kórháza, melynek 
keretében első lépésként infrastrukturális fejlesztésekre kerül sor. A fejlesztések célja a 
Honvédkórház Budapest első regionális, egy telephelyen lévő teljes körű, multidiszciplináris 
ellátást nyújtó intézménnyé tétele. 

Az MH EK részt vesz a haderő humán erőforrásainak fejlesztése keretében az állomány 
felkészültsége, feladatainak magasabb színvonalon történő ellátása céljából a kiképzési és 
felkészítési feladatok, valamint az Önkéntes Tartalékos Rendszer fejlesztésével összefüggő 
feladatok végrehajtásában.  

A cím tervezett kiadási főösszege 43.324,4 millió forint, amely 28.802,4 millió forint 
összegben támogatásértékű működési bevételből (az Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelőtől az egészségügyi ellátások finanszírozásaként és egyéb címen átvételre tervezett 
pénzeszköz), 1.600,0 millió forint intézményi bevételből, illetve 12.922,0 millió forint 
költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. A cím kiadási előirányzata 4.772,6 millió 
forinttal haladja meg a 2019. évi összeget, amelynek oka elsősorban az egészségügyi 
dolgozók bérfejlesztésének és a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó többlet 
juttatások finanszírozása. 

Az intézményi előirányzatok alakulása: 
millió forintban, egy tizedessel 

6. MH Egészségügyi Központ cím  Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 38.551,8 28.798,3 9.753,5 3.507 

Változások jogcímenként:         
Költségvetési létszám, struktúra és 
szabályozók módosításából eredő 
változás 

736,2 0,0 736,2  

Szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkenése -88,1 0,0 -88,1  

Pénzügyi tranzakciós illetékfizetési 
kötelezettség hatályának változása -54,8 0,0 -54,8  

Többlet (jogcímenként)     
Honvédelmi alkalmazotti jogviszony 
bevezetéséhez kapcsolódó többlet 
juttatások (2018. évi CXIV. törvény és 
21/2018. (XII.28.) HM rendelet 
hatálybalépése) 

2.459,8 0,0 2.459,8  

Minimálbér és garantált bérminimum 
emelésének többlete 42,3 0,0 42,3  

Egészségügyi bérfejlesztés 1.604,1 1.604,1 0,0  

Védelem egészségügyi feladatok 73,1 0,0 73,1  

2020. évi javasolt előirányzat 43.324,4 30.402,4 12.922,0 3.435 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 
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6.) A 7. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium cím kiadási és támogatási 
főösszege 489,8 millió forintban került megállapításra, melynek 99,2%-át a személyi 
juttatások (413,6 millió forint) és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó (72,4 millió forint) kiemelt előirányzatok teszik ki. A cím kiadási főösszegén belül a 
dologi kiadások (0,7 millió forint) alacsony részarányt képviselnek, mert az intézmény 
működésének logisztikai biztosítása az MH logisztikai utaltsági rendszerében kerül 
végrehajtásra, ezért az intézmény működéséhez szükséges dologi előirányzatok döntő részét – 
ideértve a térítésmentes tankönyvellátás kiterjesztése a köznevelés nappali rendszerű iskolai 
oktatás 10–16. évfolyamaira céljából biztosított többletet – az ellátó katonai szervezet 
költségvetésében a 2 Magyar Honvédség cím előirányzatai tartalmazzák. 

A cím előirányzatai biztosítják az intézmény feladatellátásához szükséges előirányzatokat, így 
megvalósítva a felnövekvő nemzedékek hazafias nevelését és oktatását. 

A hazafias, honvédelmi nevelés módszertani központjaként az intézményben kiteljesedett 
formában, magas színvonalon megvalósuló oktató-nevelő munka tapasztalatai módszertani 
továbbképzések formájában kerülnek átadásra a köznevelés más szereplői számára, ezáltal 
elősegítve a honvédelemről és a Hvt. 21. § (1) bekezdés j) pontjában megjelölt feladatok 
hatékony végrehajtását. 

Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

7. Kratochvil Károly Honvéd 
Középiskola és Kollégium cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 346,0 0,0 346,0 54 

Változások jogcímenként:         
Költségvetési létszám, struktúra és 
szabályozók módosításából eredő 
változás 

147,4 0,0 147,4  

Szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkenése 

-4,2 0,0 -4,2  

Intézményi működési kiadások 
változása 

-0,4 0,0 -0,4  

Többlet (jogcímenként)     
Minimálbér és garantált 
bérminimum emelésének többlete 

1,0 0,0 1,0  

2020. évi javasolt előirányzat 489,8 0,0 489,8 74 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás 
 
A 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím 2020. évi tervezett kiadási és támogatási főösszege 
50.456,1 millió forint. A 2019. évi előirányzathoz viszonyított eltérések az adott 
jogcímcsoportokon és jogcímeken kerülnek bemutatásra. 

2019. évhez képest új jogcímként került felvételre a 8/2/46 Egyéb honvédelmi működési 
kiadások fejezeti kezelésű előirányzat és megszüntetésre kerültek a 8/2/43 Tömeges 
bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások, illetve a 8/2/45 Légierő fejlesztés 
jogcímcsoportok. 
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1.) A NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek 
alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) jogcímcsoporton 100,0 millió 
forint került tervezésre a központi alrendszer azon előirányzatai között, melyek teljesülése 
módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól (ꞌꞌfelülről nyitott").  

A 8/2/1 A NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek 
alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  100,0 0,0 100,0 
2020. évi javasolt előirányzat 100,0 0,0 100,0 

 

2.) A katonai hagyományok őrzéséhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítására, illetve 
felszerelések beszerzésére, valamint a kulturális- és sportesemények társadalmi 
szervezetekkel együttesen történő ad hoc jellegű tevékenységeire a Honvédelem érdekében 
tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása előirányzat biztosít fedezetet a 
költségvetési javaslatban 70,0 millió forint összegben.  

A 8/2/3/6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 55,0 0,0 55,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 8/2/40/1 
fejezeti kezelésű előirányzatról 

15,0 0,0 15,0 

2020. évi javasolt előirányzat 70,0 0,0 70,0 
 

3.) A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek 
támogatása jogcímen a katonai hagyományőrző-, sport- és kulturális segítséget nyújtó 
szervezetek nem pályázati úton történő támogatása, az érdekképviseleti szervek, a Magyar 
Hadtudományi Társaság, valamint a Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott 
támogatás került tervezésre 500,0 millió forint összegben. A támogatni tervezett civil 
szervezetek körét a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának 
szabályairól szóló jogszabály tartalmazza.  

A jogcím előirányzata a 2019. évihez képest növelésre került 153,0 millió forinttal. 

A 8/2/3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti 
szervek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 347,0 0,0 347,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 8/2/40/1 
fejezeti kezelésű előirányzatról 

153,0 0,0 153,0 

2020. évi javasolt előirányzat 500,0 0,0 500,0 
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4.) A hadisír gondozással és hadisír kutatással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében civil 
szervezetek tevékenységének támogatására a fejezet a 2019. évivel megegyező összegű 
előirányzatot tervez fordítani. 

A 8/2/4/3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos 
tevékenységének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  12,0 0,0 12,0 
2020. évi javasolt előirányzat 12,0 0,0 12,0 

 

5.) A tárca felügyelete alá tartozó nonprofit korlátolt felelősségű társaság (HM Zrínyi 
Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.), továbbá a Katonai 
Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására 1.511,0 millió forint – a 2019. évvel 
megegyező – összegű előirányzat került megtervezésre.  

A HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 
általános működése kerül támogatásra a fejezeti kezelésű előirányzatból. Feladatai közé 
tartozik a földmérési és térképészeti feladatok végrehajtása, a katonai térképészeti 
tevékenység műszaki biztosítása, az állami topográfiai alapadatok szolgáltatása, a katonai 
kiadványok sokszorosítása, továbbá a központi nyomdai feladatok végzése. Emellett az NKft. 
a honvédelmi tárca részére lapkiadást, kiadványszerkesztést, rendezvények dokumentálását, 
videó műsor és sajtószemle készítését végzi, nyomdai szolgáltatást biztosít, és a gondozza a 
tárca internetes honlapját. Ezen kívül közreműködik a tárca rendezvényszervezési 
tevékenységében, PR- és reklámtevékenységének lebonyolításában, valamint szervezi a belső 
terjesztésű és a könyvpiacra is kikerülő könyvek, kiadványok megjelentetését. 

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. fő profilja a katonai hagyományápolás, 
katonatörténeti rendezvények és kiállítások megszervezése és lebonyolítása. 

A 8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1.511,0 0,0 1.511,0 
2020. évi javasolt előirányzat 1.511,0 0,0 1.511,0 

 

6.) A Honvédelmi Sportszövetség működése támogatására a 2019. évhez képest 186 millió 
forinttal magasabb összegű előirányzat került betervezésre. A Sportszövetséget az 
Országgyűlés a Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvénnyel hozta 
létre, meghatározva a honvédelmi nevelés programjaiban való közreműködés, a honvédelmi 
sportok által a honvédelmi tudás megszerzése érdekében végrehajtásra kerülő feladatait. A 
Sportszövetség támogatásán keresztül elérni kívánt cél, hogy Magyarország állampolgárait – 
a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségük, áldozatkészségük és az önkéntesség 
figyelembevételével – minél szélesebb körben bevonja a nemzeti védelmi képesség 
fenntartásába és fejlesztésébe, valamint tovább erősödjön a társadalom és a honvédelem 
kapcsolata. 
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A 8/2/6/1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  1.100,0 0,0 1.100,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 8/2/40/1 fejezeti 
kezelésű előirányzatról 

107,0 0,0 107,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a 2/0 címről  79,0 0,0 79,0 
2020. évi javasolt előirányzat 1.286,0 0,0 1.286,0 

 

7.) A Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához előirányzat tartalmazza a 
NATO-val szemben vállalt, a programhoz kapcsolódó kötelezettségeink fedezetét, mely 
8.332,0 millió forint összeggel szerepel a tervekben. Az előirányzatból kerül biztosításra a 
hozzájárulás mellett a projektek nemzeti forrás szükséglete is.  

A 8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  8.332,0 0,0 8.332,0 
2020. évi javasolt előirányzat 8.332,0 0,0 8.332,0 

 

8.) A Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatására 75,0 millió forint összegű 
előirányzat került megtervezésre a HM toborzó tevékenysége eredményességének javításában 
való közreműködés érdekében. Az alapítvány a támogatást elsősorban a magyar sport és ezen 
belül a labdarúgás fejlesztésére, sportrendezvényeken az MH és a HM nevének 
megjelenítésére, fiatal labdarúgó tehetségek felkutatására, képzésére, a gyermekkorú, 
valamint a fiatal társadalmi csoportok számára példaképek nevelésére, a futball utánpótlás 
oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági feltételek biztosításában való 
közreműködésre, valamint a fiatal sportolók részére egészségmegőrzés biztosítására használja 
fel. 

A 8/2/39/1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása   

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 50,0 0,0 50,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 8/2/40/1 fejezeti 
kezelésű előirányzatról 

25,0 0,0 25,0 

2020. évi javasolt előirányzat 75,0 0,0 75,0 
 

9.) Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 63,0 millió 
forint összegben biztosít fedezetet a HM gondoskodási körébe tartozók – hátrányos vagy 
súlyos élethelyzetű családok, pályakezdők, nyugdíjasok – közalapítványon keresztül történő 
segélyezésére, továbbá képzési támogatás nyújtására a munkavállalók polgári életbe történő 
visszailleszkedéséhez.  
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A 8/2/39/2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  63,0 0,0 63,0 
2020. évi javasolt előirányzat 63,0 0,0 63,0 

 

10.) A Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz fejezeti 
kezelésű előirányzaton 14.000,0 millió forint került betervezésre. 

A Hadigondozottak Közalapítványa valósítja meg a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. 
törvény (a továbbiakban: Hdt.) 9. és 25. §-a alapján a hadigondozottakról való állami, alanyi 
jogú gondoskodást. Az előirányzat tartalmazza a hadigondozás költségeit (hadigondozotti 
juttatásokat), az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak 
egyösszegű kárpótlásának fedezetét, valamint a Közalapítvány működési költségeit. 

A 8/2/39/3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 14.000,0 0,0 14.000,0 
2020. évi javasolt előirányzat 14.000,0 0,0 14.000,0 

 

11.) A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 4.416,0 millió forint összegű 
előirányzatán belül a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3.800,0 millió forint összegű 
NATO felé vállalt kötelezettség illetve a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös 
finanszírozású védelmi alapjaihoz 616,2 millió forint összegű kötelezettség került 
megtervezésre.  

A Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez előirányzat többek között biztosítja a magyar 
hozzájárulás teljesítését a NATO katonai költségvetéséhez, a NATO nyugdíjrendszeréhez, a 
Béketámogató Műveletekhez, az NSPA (NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség) 
költségvetéséhez, az NSPA által kezelt SALIS (Stratégiai Légiszállítás Ideiglenes Megoldása) 
és SEALIFT (Tengeri szállítás) programokhoz, a NAPMA (NATO Repülőgépfedélzeti Korai 
Előrejelző és Ellenőrző Programkezelő Ügynökség) költségvetéshez, a NAEW&C (NATO 
Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Rendszer) parancsnokság és az AWACS 
(Légi Előrejelző és Irányító Rendszer) gépek működési kiadásaihoz, a SAC (Stratégiai 
Légiszállítási Képesség) programhoz, a SHAPE (Szövetséges Haderők Európai 
Főparancsnokság) Nemzetközi Iskola fenntartásához, a GRF (Minősített Készenléti Erők) 
NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint a NATO missziók NBC 
(Nemzeteket terhelő költségek) költségeihez. A 2019. évi törvényi előirányzathoz képest 
bekövetkezett változást a befizetési kötelezettségek módosulása okozza. 

A Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz előirányzat 
biztosítja többek között az EU katonai műveleteinek finanszírozására létrehozott ATHENA 
pénzügyi mechanizmushoz, valamint az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) működési 
költségvetéséhez történő hozzájárulást. A 2020. évi előirányzat tartalmazza – a 2019. évben 
még a Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetéséből kifizetésre kerülő – az EU 
Műholdközpont működési kiadásaihoz való tagállami hozzájárulás fedezetét is. 
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A 8/2/40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 4.100,0 0,0 4.100,0 
Változások jogcímenként:      
Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/3/6 fejezeti 
kezelésű előirányzat javára 

-15,0 0,0 -15,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/3/19 fejezeti 
kezelésű előirányzat javára 

-153,0 0,0 -153,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/6/1 fejezeti 
kezelésű előirányzat javára 

-107,0 0,0 -107,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/39/1 fejezeti 
kezelésű előirányzat javára 

-25,0 0,0 -25,0 

2020. évi javasolt előirányzat 3.800,0 0,0 3.800,0 

A 8/2/40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 580,0 0,0 580,0 
Többlet (jogcímenként)       
Fejezetek közötti "0" szaldós átrendezés KKM-től 
-  tagállami hozzájárulás EU Műholdközpont 
működési kiadásaihoz 

36,2 0,0  36,2 

2020. évi javasolt előirányzat 616,2 0,0 616,2 
 

12.) A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadáson előirányzat nem került 
tervesítésre 2020. évre. A felszabaduló forrás a Z2026 HHP keretében megvalósuló 
képességfejlesztések érdekében kerül felhasználásra a 2/0 címen. 

A 8/2/43 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 14.000,0 0,0 14.000,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 2/0 címre (Zrínyi 
2026 HHP) 

-14.000,0 0,0 -14.000,0 

2020. évi javasolt előirányzat 0,0 0,0 0,0 
 

13) A fejezet költségvetésében a Légierő fejlesztése megnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzat vonatkozásában források nem kerültek megjelenítésre. A felszabaduló forrás a 
Z2026 HHP keretében megvalósuló képességfejlesztések érdekében kerül felhasználásra a 2/0 
címen. 
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A 8/2/45 Légierő fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  8.000,0 0,0 8.000,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 2/0 címre 
(Zrínyi 2026 HHP) 

-8.000,0 0,0 -8.000,0 

2020. évi javasolt előirányzat 0,0 0,0 0,0 
 

14) A fejezet költségvetésében létrehozásra kerül az Egyéb honvédelmi működési kiadások 
megnevezésű új fejezeti kezelésű előirányzat, amelyen tervezett kiadási előirányzat alcímekre 
történő átrendezése, egyes működési jellegű feladatok teljesítési ütemezésének és annak 
megfelelően a teljesítés helyének meghatározását követően, a költségvetés végrehajtása során 
fog megtörténni. 

A 8/2/46 Egyéb honvédelmi működési kiadások kiemelt feladatai fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezeten belüli átrendezés 2/0 címről 20.090,9 0,0 20.090,9 
2020. évi javasolt előirányzat 20.090,9 0,0 20.090,9 

 

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

 
millió forintban, egy tizedessel 

 
  

Program megnevezése Tárgya, tartalma 2020 2021 2022 

Harci repülőképesség 
fejlesztése 

Harci repülőképesség 
fejlesztése 

29.169,0 29.323,0 27.386,0 

A helikopter képesség 
fejlesztése 

Könnyű helikopter 46.000,0 10.000,0 0,0 

A helikopter képesség 
fejlesztése 

Közepes helikopter 44.220,0 44.220,0 44.220,0 

Gépesített lövész 
képesség fejlesztése 

Harckocsi és Tüzér 
képesség fejlesztése 

66.080,8 15.020,8 92.371,6 

Páncéltörő képesség 
fejlesztése 

Vállról indítható, többcélú 
páncéltörő fegyverrendszer 
beszerzés 

4.500,0 1.547,0 1.523,8 

Földi telepítésű 
légvédelmi 
rakétaképesség 
fejlesztése 

Légvédelmi rakéta 
ezred/dandár műveleti 
központ beszerzése 

3.707,4 2.038,0 0,0 

Programok összesen: 193.677,2 102.148,8 165.501,4 
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III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban 
 
A HM fejezet az EU 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó operatív programok 
végrehajtásáért közvetlenül nem felelős. Az operatív programok megalapozására szolgáló 
stratégai dokumentumokban, így az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióban 
is megjelenítésre kerültek védelempolitikai fejlesztési célok. Az operatív programok és a 
hazai szabályzó környezet formálásában a HM aktívan részt vett. Az operatív programokhoz, 
valamint a hazai szabályzókhoz tett, a kidolgozók által befogadott HM észrevételek (ideértve 
különösen a döntéshozatali, előkészítési feladatok testületeiben, folyamataiban valamennyi 
minisztérium normatív megjelenítésére vonatkozóakat) megteremtették a feltételeit annak, 
hogy a HM fejezet szervezetei a 2014-2020 időszakban az EU források terhére 
valósíthassanak meg HM és egyben össztársadalmi célokat szolgáló fejlesztéseket. 

 

A HM a 2014-2020 programozási időszak EU-s támogatási forrásainak megszerzésére és 
felhasználására vonatkozó tárcaszintű tervezési feladatait befejezte, a megvalósuló 
fejlesztések az alábbi célterületekre koncentrálódnak: 

− igényjogosulti kör egészségügyi ellátási feltételeinek fejlesztése; 

− energetikai hatékonysági fejlesztések; 

− az MH katasztrófavédelmi beavatkozó képességének és katasztrófa egészségügyi 
képességének fejlesztése; 

− ivóvízminőség-javítás, környezeti kármentesítés; 

− a humán erőforrás fejlesztése; 

− a speciális feladatkört ellátó honvédelmi szervezetek (kulturális, rekreációs és oktatási 
intézmények) fejlesztése; 

A felsorolt fejlesztési célkitűzések elérését szolgáló projektek végrehajtása folyamatos, azzal 
a kiemelt céllal, hogy: 

− a megcélzott területeken az EU források felhasználásával támogathatóak legyenek az 
olyan össztársadalmi (nem elsődlegesen honvédelmi) célok, mint a széndioxid 
kibocsátás csökkentése, vagy az egészségügyi ellátás fejlesztése; 

− a nem haderőfejlesztés jellegű, illetve a kettős hasznosulású fejlesztések terén az EU 
források bevonásával – a NATO felé tett vállalásoknak megfelelően – biztosítható 
legyen, hogy a hazai költségvetési források minél nagyobb hányada a tényleges 
haderőfejlesztésre koncentráltan kerülhessen felhasználásra és 

− így – a honvédelmi célok és érdekek érdemi veszélyeztetése nélkül, sőt a szinergiák 
megfelelő kihasználásával azt támogatva – a HM fejezet minél szélesebb körben legyen 
képes hozzájárulni az EU és a Magyarország által kitűzött fejlesztési célokhoz. 

A 2014-2020-as programozási időszak hátralévő részében a hangsúly a megszerzett fejlesztési 
források időbeni és hatékony, a vonatkozó szabályzók maximális betartásával való 
felhasználására, a fejlesztési projektek fizikai és pénzügyi zárására, a fenntartási időszak 
feladatainak ellátására helyeződik.  

A HM a társtárcákkal együttműködésben megkezdte a 2021-2027-es programozási időszak 
magyar kohéziós céljainak kidolgozását, továbbá a védelmi jellegű fejlesztések 
megvalósítására szolgáló Európai Védelmi Alap (EDF) forrásai felhasználása terén a HM 
tárcára háruló feladatok előkészítését. 
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III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A kormányzati szándéknak megfelelően a fejezet 2020. évi támogatási főösszege a Korm. 
határozatban foglaltaknak megfelelően, a támogatási főösszeg GDP arányának 0,1 
százalékpontos növelésére vonatkozó előírás szerint került megállapításra. A támogatási 
főösszeg meghatározásánál a várható 2020. évi GDP érték a Magyarország Konvergencia 
Programja 2019-2023 dokumentum makrogazdasági előrejelzéseivel összhangban került 
figyelembe vételre. 

Kiadások tekintetében: 

A GDP arányos növekedésen felül – a Kormány döntése szerint – a szociális hozzájárulási 
adó változásából származó és a pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettség 
megszüntetésével kapcsolatban keletkező megtakarítások a HM költségvetéséből nem 
kerültek elvonásra, a visszahagyott előirányzatok a képességek fejlesztésére kerülhetnek 
felhasználásra. A költségvetést tovább növelik a fejezetek közötti "0" szaldós átrendezés 
forrásai, illetve a térítésmentes tankönyvellátás többlettámogatása. 

Bevételek tekintetében: 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől – az MH EK betegellátási feladatok 
finanszírozása érdekében – átvételre tervezett előirányzat 1.604,1 millió forinttal növeli, az 
intézmények részére meghatározott bevételi előírás változása mintegy 55,1 millió forinttal 
csökkenti a bevételi főösszeget a középtávú tervezés keretében meghatározott bevételi 
tervszámokhoz képest. 

 
III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében 
 
A HM 2020. évben nemzetpolitikai/határon túli feladatokra kifizetést nem tervezett. 

 
 
Budapest, 2019. június 11. 
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A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) fejezet 2020. évi költségvetése kiemelt ügynek 
tekinti a közbiztonság megerősítését, a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védelmet, az 
emberi élet- és értékek védelme érdekében a katasztrófavédelem fejlesztését, a „kisértékű” 
bűncselekmények felderítését és a büntetések végrehajtását. 

A BM fejezet a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. 
törvénnyel jött létre az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet bázisán. A 
belügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 
22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) rögzíti. A belügyminiszter – mint a 
miniszterelnök nemzetbiztonságért felelős helyettese – felelős többek között a 
bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az e-közigazgatásért, az élet- és 
vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, a helyi önkormányzatokért, az 
idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a közbiztonságért, a 
közfoglalkoztatásért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának 
biztosításáért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a közlekedésrendészetért, a 
közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek 
társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a minősített 
adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
irányításáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásért, a terrorizmus elleni küzdelemért, a településüzemeltetésért, a 
kéményseprő-ipari tevékenységért, a vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási szervek 
irányításáért, a vízvédelemért, valamint a társadalmi felzárkózásért. 

 
I. Célok meghatározása 

 
Rend- és közbiztonság 

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

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

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

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

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

A Büntetés-végrehajtás szervezete (a továbbiakban: Bv. szervezet) szakmai feladatainak 
ellátásával hozzájárul a közrend és a közbiztonság erősítéséhez, amely a Kormányprogram 
fontos részét képezi. A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való 
megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről 
szóló 1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat a férőhelybővítéssel párhuzamosan a büntetés-
végrehajtási intézetek európai színvonalra való felzárkóztatását tűzte ki célul, amelyhez 
kapcsolódó feladatok megvalósításának kezdő éve 2012 volt. Az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának a börtönkörülmények miatti Magyarországot elmarasztaló ítéletei, valamint az 
eltelt idő során változó külső körülmények szükségessé tették a fogvatartotti férőhely-bővítési 
program eddigi eredményeinek számbavételét, az eredeti célkitűzések és feladat-
meghatározások aktualizálását. Ennek eredményeként a büntetés-végrehajtási intézetek 
férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1125/2016. (III. 10.) Korm. 
határozatban [a továbbiakban: 1125/2016. (III. 10.) Korm. határozat] foglaltak szerint a 
Kormány további jelentős forrást biztosított a szükséges férőhelyszám elérése érdekében. A 
célok elérése végett azonban a korábbi koncepció újratervezésére volt szükség. Kihirdetésre 
került a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új 
börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 124/2019. (V. 27.) Korm. rendelet, amely a már elfogadott 
eredeti 8 helyszínből 3 helyszínt hatályon kívül helyezett. A büntetés-végrehajtási intézetek 
férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 1457/2018. (IX. 25.) 
Korm. határozat megnevezett 2 új helyszínt (Kiskunhalas, Berettyóújfalu), így az 
egészségügyi ellátás körülményeinek rendezése is megoldottá vált. A férőhely-bővítéshez 
kapcsolódó beruházások, felújítások, eszközbeszerzések forrását biztosítja a büntetés-
végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 
1296/2019. (V. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1296/2019. (V. 27.) Korm. határozat]. 
A biztonságos őrzés feltételeinek megteremtése a Bv. szervezet működésének, a 
jogszabályokban meghatározott feladatai végrehajtásának alappillére, a büntetés-végrehajtás 
törvényes működésének és rendjének garanciája, amely a fogvatartottak védelmét is biztosítja. 

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

 
Polgári nemzetbiztonság 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti feladatai keretében ellátja a 
hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmét, illetékességi körében elvégzi a 
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek nemzetbiztonsági ellenőrzési feladatait. A 
közösségi források felhasználásával kialakított elektronikus felület segítségével a 
nemzetbiztonsági ellenőrzés online módon is igénybe vehető. 

2019. január 1-jétől a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések 
ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvényben meghatározott ellenőrzést is az AH látja el. 

Az AH célja, hogy 2020-ban az új objektumában kialakított, minősített információk 
kezelésére alkalmas, modern technikai eszközpark és a korábbi széttagoltság 
megszüntetésével keletkezett lehetőségek kihasználása hatékonyabb, professzionális 
feladatellátást eredményezzen valamennyi szakterületén. 
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2020-ban kiemelt feladat Magyarország nemzetbiztonságát veszélyeztető, az Nbtv. 5. § g) 
pont szerinti kérelmekhez kapcsolódó, Magyarországra jogellenesen belépő, itt tartózkodó, 
illetve ezt elősegítő és ilyen módon az ország nemzetbiztonságát veszélyeztető személyek, 
csoportok leplezett tevékenységének felderítése és elhárítása, valamint a kiberterrorizmus 
elleni küzdelem. 

A modernizált környezet és technikai fejlesztés a nemzetbiztonsági feladatellátásban a feladat 
jellegéből következően számszerűsített teljesítménymutatóval nem fejezhető ki, azonban a 
szolgáltatás színvonalában érezhető, pozitív változást, hatékonyságnövelést eredményez. 

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) kiemelt szerepet tölt be a 
Kormány által meghatározott célok, különösen a közrend- és közbiztonság megerősítése, az 
állampolgárok védelme, a szervezett bűnözés felszámolása, illetve a nemzetközi és hazai 
terrorizmus elleni védekezés kapcsán jelentkező feladatok végrehajtása során. Az NBSZ 
feladat- és hatásköréből fakadóan folyamatos fejlődésre törekszik annak érdekében, hogy a 
vele szemben támasztott elvárásoknak mindig a legmagasabb színvonalon és rugalmasan 
tudjon megfelelni. 

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK) a 
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ szervezetének átalakításával, annak 
általános jogutódjaként alakult meg 2016-ban, mint a belügyminiszter irányítása alatt álló 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatként működő, bűnügyi és nemzetbiztonsági koordinációs 
feladatokat ellátó intézmény. A TIBEK az Nbtv. szerinti feladatai keretében ellátja a 
mindenkori kiemelt biztonsági kockázatok elleni megelőző, bűnüldöző, elhárító 
szaktevékenység érdemi támogatását, a kormányzati és biztonságpolitikai döntéshozatal 
elősegítését, az információs és elemzési hírigények kielégítését, valamint az utasforgalmi 
adatok kezelésével a bűnüldöző szervek határokon átnyúló bűnözés megelőzése, felderítése 
érdekében folytatott tevékenységének támogatását. A Kormány szándéka szerint a terrorizmus 
elleni intézkedéscsomag részeként az ország külső és belső biztonságának fenyegetettségét 
időben felismerő, valamint arra reagálni képes intézményrendszer került kialakításra. A 
nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy napjaink biztonsági kihívásaira eredményes 
választ akkor lehet adni, ha a szolgálatok közötti koordináció, mindenekelőtt az információ 
áramlása tökéletes. A Kormány biztonsági stratégiája alapján megállapítható, hogy a jövő 
kiemelt belső biztonsági kockázatainak sorában a terrorizmus és a szervezett bűnözés, 
valamint a militáns, erőszak potenciállal rendelkező extrémizmus jelentik a demokratikus 
állami intézményrendszer, a nemzet- és közbiztonság ellen irányuló fenyegetések súlypontjait. 

 
Katasztrófavédelem 

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

 
Menekültügy 

2020. évben továbbra is az illegális migráció marad a figyelem középpontjában, tekintettel 
egyrészt a kedvezőtlen világpolitikai eseményekre, különösen a közel-keleti és észak-afrikai 
országokban zajló fegyveres konfliktusokra, Magyarország tranzitjellegére, földrajzi 
elhelyezkedésére, Törökországban és a balkáni országokba tartózkodó több százezer 
migránsra. 

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF) 2020. évben is kiemelt 
feladatának tekinti az illegális migrációval szembeni fellépés erősítését, az illegális migráció 
visszaszorítása érdekében a jelenlegi hatékony és szigorú joggyakorlat fenntartását. Ennek 
érdekében tervezett az állomány ismereteinek folyamatos bővítése és szakterületek között 
transzferálható tudás biztosítása. A Rendőrséggel és más bűnüldöző, valamint a 
nemzetbiztonsági szervekkel való együttműködés az illegális migrációs trendek felderítése 
érdekében kiemelt fontosságot élvez. A jogsértő külföldiekkel kapcsolatos fellépés 
hatékonyságát fogja növelni a szervezet rendvédelmi szervvé alakulása. 

A menedékjog terén fontos célkitűzés a menedékjoggal visszaélő migránsok eredményes 
kiszűrése, az eljárások gyors lefolytatása, az elutasított menedékkérők hatékony visszaküldése 
a származási országba vagy a befogadásukra köteles országba. 

Emellett az OIF az eddigiekhez hasonlóan részt kíván venni a migrációval, menekültügyi 
kérdésekkel kapcsolatos nemzetközi fórumokon - így különösen az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal (a továbbiakban: EASO) felsővezetői és szakértői ülésein, a 
kötelezettségszegési eljárásban, az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt folyó ügyekben - a 
magyar nemzeti érdekek határozott és hatékony képviseletében.  

A legális migráció tekintetében prioritás a magyar gazdaság fejlődésének támogatása 
érdekében a munkaerőpiaci igények kielégítésének segítése, a külföldi munkavállalókkal 
kapcsolatos eljárások gyors lefolytatása, valamint a nagyszámú kérelem határidőben történő 
feldolgozása. Emellett ugyanakkor fontos a tömeges kérelmezésből adódó biztonsági 
kockázatok csökkentése is. 

A korszerű ügyintézés előmozdítása érdekében az OIF további informatikai fejlesztéseket 
tervez, mind az ügyfél, mind a hatóság oldalán jelentkező adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében. A tervezett fejlesztések eredményeként minimálisra csökken az ügyfelek 
személyes megjelenési kötelezettsége, a kérelmek benyújtása, a hiánypótlás, továbbá a döntés 
közlése a tervek szerint elektronikusan történik, ami várhatóan az eljárási idők csökkenését, 
ezzel együtt pedig az ügyféli elégedettség növelését eredményezik. 

 
Vízügy 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) szakmai irányítása mellett a 
vízügyi igazgatóságok – a Nemzeti Vízstratégiában megfogalmazott célok elérése érdekében 
– végzik a vízgazdálkodási létesítmények üzemeltetési, fenntartási, fejlesztési feladatait, 
valamint részt vesznek a Duna Makro Regionális Stratégia feladatainak végrehajtásában. 

A megfogalmazott szakpolitikai célok alapján az ágazat alapvető feladata az állami tulajdonú 
vízkárelhárítási létesítmények és a kapcsolódó infrastruktúra „békeidős” fenntartása, 
üzemeltetése, fejlesztése, a preventív védekezés, valamint az árvízvédekezés, a 
belvízvédekezés, a helyi- és a vízminőségi kárelhárítás, a jégvédekezés és az aszály elleni 
védekezés ellátása. A vízkárelhárítás keretén belül a 2020. év kiemelt feladatát képezi a 
kockázathoz igazított védelmi rendszer jogszabályi hátterének kialakítása, ami a kockázatnak 
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megfelelő, differenciált biztonságot ír elő, valamint az új, modell alapján működő lokalizációs 
tervek gyakorlati alkalmazásának bevezetése is az érintett igazgatóságoknál. 

Az öntözéses gazdálkodás hatékony választ jelent a mezőgazdasági termelés egyik 
legnagyobb kihívása, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira és egyben lehetőséget nyújt 
magasabb termelési értékű növénykultúrák termesztésére. Ezért a Kormány célul tűzte ki az 
öntözéses gazdálkodás elterjesztését és ösztönzését, a meglévő lehetőségek jobb kihasználását 
és az öntözési infrastruktúra fejlesztését. A Kormány által meghatározott feladatokat a hazai 
vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) 
Korm. határozat, valamint a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési 
javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő 
intézkedésekről szóló 1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozata [a továbbiakban: 1800/2018. 
(XII. 21.) Korm. határozat] tartalmazza. 

Az állami tulajdonú vízilétesítmények egységes rendszerbe, a vízügyi igazgatóságok 
vagyonkezelésébe kerülése óta a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási, fejlesztési feladatokat 
összehangoltan, az egyes alrendszerekben jelentkező igények komplex kezelésével kell 
megvalósítani. Ezen feladatok kiterjednek a vízvisszatartás, a tározás, a vízkormányzás és a 
mezőgazdasági vízszolgáltatás részeként az öntözés és a halastavi vízellátás, továbbá az 
ökológiai igények kielégítésére. Az állami tulajdonú művekkel történő feladat-ellátáshoz azok 
megfelelően előkészített, összehangolt fejlesztésére, folyamatos fenntartására, célszerű 
üzemeltetésére és a szélsőséges esetekben központilag irányított védekezési munkákra van 
szükség. 

A vízügyi ágazat 2020-ban továbbra is kiemelten kezeli a vízvisszatartás kérdéskörét, amely 
főleg a dombvidéki tározás és a belvíz-tározás területén jelent többletfeladatokat. 

A vízgazdálkodás szakmai feladatai között egyre hangsúlyosabban jelenik meg az aszálykár 
elleni felkészülés, amely magában foglalja az aszály-monitoring kialakítását, a műszerek 
adaptálását, az aszálykezelési terv megalkotását és az aszályvédekezés integrálását a védelmi 
rendszerbe, valamint a megfelelő jogszabályi háttér megteremtését. A hatékonyság fokozása 
érdekében szükséges az aszályvédekezés hálózatának kidolgozása, valamint a már meglévő 
rendszerhez illesztése. 

Hazánk vízkészletének döntő többségét három nagy folyónk a Duna, a Tisza és a Dráva 
szolgáltatja. A vízhozzáférés területileg erősen differenciált, ezért a leromlott állapotú térségi 
vízátvezető rendszerek felújítására és újak építésére van szükség. 

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

Az OVF működteti a Központi Vízügyi Adattárat. A vízgazdálkodási tevékenységet 
meghatározó vízrajzi adatbázist folyamatosan, az aktualitásoknak megfelelően üzemeltetni és 
fejleszteni szükséges. A 2020. év kiemelt feladatát képezi – a vizeink jobb hasznosítása 
érdekében – a térségi vízszétosztás fejlesztése, az aszály megelőzésében és kezelésében való 
részvétel, a vízhiányos időszakban kiemelten jelentkező öntözési problémák megoldása és az 
ehhez szükséges intézményi háttér kialakítása a vízügyi intézményrendszeren belül. 

A vízügyi ágazat részt vesz a vízgyűjtő gazdálkodási terv (továbbiakban: VGT) 
végrehajtásában, valamint a terv hat évenkénti felülvizsgálatában. A vízgyűjtő-területi szintű 
állami vízgazdálkodási érdeket a határvízi kapcsolatokat szabályozó kétoldalú 
egyezményeken keresztül érvényesíti. 
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A VGT alkalmazására 2020-ban is a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás érdekében kerül sor, 
beleértve a szélsőséges helyzetek (víz hiánya, többlete) kezelésének minél hatékonyabbá 
tételét. A rendelkezésre álló készletek és vízhasználatok adatainak pontos ismerete az 
informatikai fejlesztések által biztosított lehetőségek további kihasználásával történik. 

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

A 2020. év egyik ágazati célkitűzése a társadalom és a víz viszonyának javítása érdekében a 
magasabb színvonalú mérnöki jelenlét előmozdítása, valamint a rendelkezésre álló források 
lehető legoptimálisabb felhasználása. 

További fejlesztési irányokat határoz meg a Magyar Tudományos Akadémia által készített 
Nemzeti Víztudományi Kutatási Program (a továbbiakban: NVKP), a Szennyvíziszap 
Kezelési és Hasznosítási Stratégia, a jelenleg kidolgozás alatt lévő Öntözésfejlesztési 
Stratégia, valamint a Modern Városok Program keretében megfogalmazott egyes 
célkitűzések. 

 
Társadalmi felzárkózás 

A Belügyminiszter a közigazgatási államtitkár közreműködésével ellátja a társadalmi 
felzárkózás, valamint a romák társadalmi integrációjának kormányzati koordinációját és az 
ezzel kapcsolatos szakmai, szakpolitikai és egyeztetési feladatokat.  

A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás 
szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség 
nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) 
Korm. határozatban rendelte el a Kormány a stratégiákat és hívta fel az érintetteket a 
szükséges intézkedések megtételére. A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia (a 
továbbiakban: MNTFS) az Európa 2020 stratégiához kapcsolódóan vállalt kormányzati 
célokat. A társadalmi felzárkózási terület munkáját az MNTFS, valamint annak intézkedési 
tervei alapján végzi. 

A legfontosabb célok, mint a gyermekszegénység elleni küzdelem, a gyermekek 
esélyteremtése, a hátrányos helyzetű személyek, mélyszegénységben élők (ezen belül romák) 
foglalkoztatási, oktatási és lakhatási helyzetének javítása, a területi, társadalmi hátrányokból 
fakadó egyenlőtlenségek további csökkentése, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő 
hozzáférés minden területen, valamint a kölcsönös szemléletformálás. 

A társadalmi felzárkózási ágazat legfontosabb célkitűzései: 
− a gyermekek jól-létét, a gyermekszegénység elleni küzdelmet szolgáló programok 

támogatása; 
− a halmozottan hátrányos helyzetű – köztük roma – gyermekek és tanulók iskolai 

előrehaladását segítő esélyteremtés megvalósítása; 
− hátrányos helyzetű emberek – köztük romák – foglalkoztathatóságát, foglalkoztatását 

szolgáló intézkedések megvalósítása;  
− szegregált lakókörnyezetben, telepeken élők részére komplex programok támogatása; 
− roma kultúra és szemléletformálás támogatása; 
− társadalmi felzárkózás-politika helyi megvalósítása a helyi esélyegyenlőségi 

programokon keresztül;  
− a társadalmi felzárkózás-politika ágazatközi szerepének erősítése;  
− a társadalmi felzárkózási stratégia monitoring rendszerének kiépítése, az etnikai 

adatkezelés megalapozása; 
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− új feladat a roma nemzetiségekhez tartozók törvényben biztosított egyéni és közösségi 
jogai érvényesítésének elősegítése. 

Az ösztöndíj program jogszabályi alapját az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. 
(VIII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet] biztosítja 
négy alprogram keretében: Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához, Út a 
diplomához. A programok finanszírozása az „Útravaló” ösztöndíj program, valamint a Roma 
ösztöndíj programok előirányzatokról történik. Utóbbi előirányzatba kerültek továbbá 
integrálásra a 2019-ig a X. Miniszterelnökség fejezethez tartozó roma nemzetiségi tanulmányi 
ösztöndíj támogatások feladatai. 

A társadalmi felzárkózás gyermekekre fókuszáló intézkedései a gyermekeket a legkorábbi 
életszakasztól kezdődően támogatják, születéstől egészen a közép- és felsőfokú végzettség 
megszerzéséig. A társadalmi felzárkózási szakterület által kezelt előirányzatok alapján 
támogatásban részesülnek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai, köztük a Biztos Kezdet 
Gyerekházak (a továbbiakban: BKGYH), valamint a tanodák. A BKGYH, valamint a tanodák 
szakmai szabályozási keretét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényen túl a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet adja.  

A roma kultúra támogatása kulturális események megvalósításán keresztül történik. Kiemelt 
fontossággal bír a cigány nyelv ápolása és fejlesztése, a hagyományok megőrzése, átadása 
fiatalabb korosztályoknak, roma nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának 
megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet). 

A roma közösségek közel 70%-a vidéki, többségükben kis településeken élnek. A vidéki élet 
minőségi javítását és az önfenntartó képesség fejlesztését, valamint a munkaerő-piaci esélyeit 
növeli a Szociális földprogram. A minden évben meghirdetett program segítségével a családi 
gazdálkodás és a megműveletlen földterületeket, kerteket kívánja hasznosítani, illetve a 
jószággazdálkodást erősíteni a tartós munkanélküliséggel sújtott településeken, térségekben. 

Felzárkózás-politika koordináció keretében történik az MNTFS II. monitoring rendszerének 
működtetése, valamint szakpolitikai kutatások elvégzése, azok összehangolását szolgáló 
feladatok végrehajtása. 

A magyarországi cigányság felzárkózásának kulcsa a közös jövőt építő cigány értelmiség 
képzése. A hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára a 
szakkollégiumi keretek között biztosíthatóak azok a tehetséggondozást, felzárkózást és 
közösségi szerepvállalást elősegítő szolgáltatások, amelyek tanulmányi eredményeik javítását 
és tanulmányaik sikeres befejezését segítik elő. Alapvető célkitűzés, hogy a roma 
szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi 
párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot 
ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. Ezt a folyamatot alapozza 
meg többek között a Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményében végzett középfokú oktató-nevelő munka. 

A roma nemzetiségi szakterület kezelésében lévő előirányzatok jelentős mértékben forrásul 
szolgálnak azon támogatásoknak, amelyek elősegítik, hogy a roma nemzetiségekhez tartozók 
törvényben biztosított egyéni és közösségi jogai, érdekei kifejezésre jussanak. Így különösen 
hozzájárulnak a roma nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi 
hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához, országos vagy regionális 
jelentőségű, a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából 
meghatározó rendezvények szervezéséhez. További célként fogalmazható meg a 
nemzetiségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer fejlesztése, valamint a 
szomszédos országokkal kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes 
bizottságok ajánlásaiban megfogalmazottak teljesítése. 
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A szakterületek kiemelt várható eredményei, költségvetési többletforrásai 

A Kormány az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. és 2020. év között megvalósuló 
létszámfejlesztéséről szóló 1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozatában [a továbbiakban: 
1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozat] 50 fős létszámfejlesztést irányozott elő az 
Alkotmányvédelmi Hivatalnál, amelyet 528,6 millió forint finanszíroz. Az 1125/2016. (III. 
10.) Korm. határozatból adódó feladatok végrehajtására, valamint az ezekkel kapcsolatos 
fejlesztésekre 7.685,2 millió forintos beépülő jellegű, továbbá 2.274,9 forintos egyszeri 
jellegű többlettámogatás szolgál. A PPP börtönök szolgáltatási díjának inflációkövető emelése 
146,9 millió forintos, valamint a Bv. intézmények konyha felújítási programja 420,5 millió 
forintos többlettámogatással valósulhat meg. A Rendőrség Fegyverkorszerűsítési programjára 
3.000,0 millió forintot, a mentőhelikopterekre és a légibázisok felújítására 1.200,0 millió 
forintot irányoz elő a javaslat. A Kormány az 1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozat szerint 
11.170,0 millió forintos többletet biztosít, amely 295 fős létszámfejlesztést is finanszíroz. A 
Posta – mint a jogszabályban kijelölt szolgáltató – a Kormány által kötelezően biztosított 
szolgáltatásait a költségvetési szervek számára 2018. január 1-jétől díjmentesen nyújtotta, 
tekintettel arra, hogy a hibrid szolgáltatásokat igénybe vevő szervek 2018. január 1-jétől álltak 
át az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény hatálya alá tartozó ügyintézésre. A hibrid, inverz hibrid és biztonságos 
kézbesítési szolgáltatások 2020. évi működtetésére 2.166,0 millió forintos átcsoportosítást 
tartalmaz a javaslat. 

A költségvetés jelentős többletforrásokat biztosít a belügyi szerveknél, illetve a 
belügyminiszter tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó állami gazdasági társaságoknál 
foglalkoztatottak illetményének emelésére. Ennek keretében a rendvédelmi életpálya 
finanszírozására 19.022,8 millió forint, a kormánytisztviselői életpálya finanszírozására 
3.939,5 millió forint és a gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak béremelésére 81,7 millió 
forint, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatosan 338,8 millió 
forint többlet áll rendelkezésre. 

 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban 

 
A XIV. BM fejezet 2020. évi költségvetése a közfeladatainak ellátásához és céljainak 
megvalósításához 28.523,8 millió forint bevételi és 730.747,9 millió forint támogatási 
előirányzatot tartalmaz. 

millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

(fő) 
Költségvetési szervek  642 393,0 28 223,5  614 169,5    88 557 
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

116 878,7 300,3 116 578,4 - 

Központi kezelésű 
előirányzatok 

1 727,5 - - - 
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 
 

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

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

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

A BM igazgatása költségvetése 23.869,6 millió forint kiadási és 10.954,8 millió forint 
bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 12.914,8 millió forint. 

A BM igazgatása 2019. évi költségvetési létszáma 1.042 fő volt, amelynek 2020. évi 
változását a belügyminiszter által vezetett kormányzati igazgatási szerv álláshelyeiről szóló 
4002/2019. Korm. határozat végrehajtása, valamint az ellátandó feladatok módosulása miatt 
megkötött megállapodások, döntések befolyásolták az alábbiak szerint: 

- a 4002/2019. Korm. határozatban megállapított létszám miatti szerkezeti változásból 
eredően 79 fővel csökken, 

- a BM igazgatása és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat között a Nemzetbiztonsági 
Felügyelet (a továbbiakban: NBF) által ellátott feladatok, iparbiztonsági hatósági 
feladatok ellátására kötött megállapodás alapján 27 fővel csökken, 

- az EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós átcsoportosítás a társadalmi felzárkózással, 
valamint a roma nemzetiségpolitikával kapcsolatos feladatok átvétele kapcsán 50 fővel 
nőtt a BM igazgatásának létszáma. 

Mindezek eredményeként a minisztérium 2020. évi létszáma 986 fő. 

A 2020. évi költségvetés tervezése során a BM igazgatása költségvetésének növekedését az 
alábbi szerkezeti változás eredményezte: 

− a BM és az irányítása alá tartozó szervek szolgálati gépjárműveinek járműkövetéséhez 
szükséges rendszer szállítása tárgyában megkötésre kerülő vállalkozási keretszerződés 
teljesítéséhez szükséges forrás átcsoportosítása fejezeten belül 457,5 millió forint 
összegben; 

− az EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós átcsoportosítás a társadalmi felzárkózással, 
valamint a roma nemzetiségpolitikával kapcsolatos feladatok átvétele kapcsán 425,5 
millió forint összegben.  

A 2020. évi költségvetés tervezése során a BM igazgatása költségvetését az alábbi szerkezeti 
változások érintették, amelyek csökkenést eredményeztek: 

− a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1407/2016. (VII. 29.) Korm. határozat alapján előző években 
bázis szinten biztosított 7.000,0 millió forint kivezetése,  

− a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018–2021. évek 
között szükséges intézkedésekről szóló 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat alapján 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 2019. évben egyszeri jelleggel biztosított 
50,0 millió forint kivezetése, 

− a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról szóló 2128/2017. (XII. 29.) 
Korm. határozat alapján 2019. évben egyszeri jelleggel biztosított 206,0 millió forint 
kivezetése, 
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− a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén egy új kiberbiztonságért 
felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről szóló 1449/2018. (IX. 21.) Korm. határozat 
végrehajtása során a Miniszterelnökség részére 7,8 millió forint átcsoportosítása, 

− fejezeten belül a „Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése 
(IKIR)” című projekt működtetésével és fenntartásával összefüggésben 318,5 millió 
forint került átcsoportosításra a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti 
kezelésű előirányzatra, 

− a BM igazgatása – NBSZ közötti megállapodás alapján az NBF által ellátott feladatok, 
valamint az iparbiztonsági hatósági feladatok ellátásával összefüggésben 188,1 millió 
forint, 

− a szociális hozzájárulási adó csökkentésből adódó 85,1 millió forint megtakarítás, 
− a pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatt 50,0 millió forint, 
− az 5%-os dologi kiadások és beruházási előirányzat korrekciója összesen 50,7 millió 

forint, 
− fejezeten belüli átcsoportosítással a Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos 

szakmai feladatok ellátására 25,7 millió forint. 

A többletforrásként biztosított összesen 3.959,5 millió forint az alábbi kiadások fedezetét 
szolgálja: 

− a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével a 
kormánytisztviselői életpálya bevezetése miatti illetménynövekedés 2019. évi ütemének 
forrása 3.939,5 millió forint,  

− az 1822/2018. (XII. 27.) Korm. határozat alapján az Elektronikus Ügyintézési 
Felügyelet létszámának fejlesztésére 20,0 millió forint.  

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján a rendvédelmi életpálya 
bevezetésével összefüggő kiadások az előző években biztosított emeléseket is figyelembe 
véve 12,3 millió forint csökkenést eredményeztek. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

1. cím 
Belügyminisztérium igazgatása Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat  27 446,8 10 954,8 16 492,0  1 042  
Változások jogcímenként:         
A belügyminiszter által vezetett 
kormányzati igazgatási szerv 
álláshelyeiről szóló 4002/2019. Korm. 
határozatban megállapított létszám 
miatti szerkezeti változások 

0,0 0,0 0,0 -79 

A BM budai Várnegyedben történő 
elhelyezése miatti kivezetés 
[1407/2016. (VII. 29.) Korm. 
határozat] 

-7 000,0 0,0 -7 000,0 0 
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millió forintban, egy tizedessel 

1. cím 
Belügyminisztérium igazgatása Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Közgyűjteményi Digitalizálási 
Stratégia megvalósítása érdekében 
megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése miatti kivezetés 
[1175/2018. (III. 28.) Korm. 
határozat] 

-50,0 0,0 -50,0 0 

Kormányzati Rejtjelzett 
Gerinchálózat létrehozása miatti 
kivezetés  
[2128/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat] 

-206,0 0,0 -206,0 0 

1449/2018. (IX. 21.) Korm. határozat  
(Kiberbiztonsági szakdiplomata 
álláshely létesítése) 

-7,8 0,0 -7,8 
0 
 

A BM és az irányítása alá tartozó 
szervek szolgálati gépjárműveinek 
járműkövetéséhez szükséges rendszer 
szállítása tárgyában megkötésre 
kerülő vállalkozási keretszerződés 
teljesítéséhez szükséges forrás 
átcsoportosítása fejezeten belül 

457,5 0,0 457,5 0 

A „Helyi közszolgáltatás információs 
rendszer fejlesztése és bevezetése 
(IKIR)” című projekt működtetésére 
és fenntartására szükséges forrás 
átcsoportosítása fejezeten belül  

-318,5 0,0 -318,5 0 

BM igazgatása – NBSZ közötti 
megállapodás (NBF által ellátott 
feladatok, iparbiztonsági hatósági 
feladatok ellátása) 

-188,1 0,0 -188,1 -27 

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése 

-50,0 0,0 -50,0 0 

Szociális hozzájárulási adó 
csökkenése 

-85,1 0,0 -85,1 0 

5%-os dologi és beruházási kiadások 
korrekciója 

-50,7 0,0 -50,7 0 

Átcsoportosítás a Központi 
közigazgatási irattárazással 
kapcsolatos szakmai feladatok 
ellátására 

-25,7 0,0 -25,7 0 

EMMI-BM fejezetek közötti 
nullszaldós átcsoportosítás a 
társadalmi felzárkózással, valamint a 
roma nemzetiségpolitikával 
kapcsolatos feladatok átvétele 
kapcsán 

425,5 0,0 425,5 50 
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millió forintban, egy tizedessel 

1. cím 
Belügyminisztérium igazgatása Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Többletek:       
Kormányzati igazgatásról szóló 2018. 
évi CXXV. törvény alapján a 
kormány-tisztviselői életpálya 2019. 
évi üteme 

3 939,5 0,0 3 939,5 0 

A Hszt. alapján a rendvédelmi 
életpálya bevezetésével 
összefüggésben biztosított többlet 
2019. évi üteme 

-12,3 0,0 -12,3 0 

Állami Alkalmazás-fejlesztési 
Környezet működtetésével 
összefüggésben az Elektronikus 
Ügyintézési Felügyelet létszámának 
fejlesztése [1822/2018. (XII. 27.) 
Korm. határozat] 

20,0 0,0 20,0 0 

2020. évi javasolt előirányzat 24 295,1 10 954,8  13 340,3 986 
 

2. Rend- és közbiztonsági ágazat 

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

Szolgálat 
Nemzeti Védelmi Szolgálat 

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

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

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

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

főkapitányság 
15. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-

főkapitányság 
16. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
17. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
18. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 
19. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-
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főkapitányság 
20. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
21. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 
22. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
23. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 
24. Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 
25. Körmendi Rendészeti Szakgimnázium 
26. Miskolci Rendészeti Szakgimnázium 
27. Szegedi Rendészeti Szakgimnázium 
28. Nemzeti Szakértői és Kutató Központ 
29. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 
30. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési 

Központ 
31. Nemzetközi Oktatási Központ 

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

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

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

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. 
törvény kibővítette az NVSZ az Rtv.-ben meghatározott feladatait. A törvénymódosítás 
hatására a megbízhatósági vizsgálat szempontjából védett állomány 9004 fővel növekedett. 
Ezáltal az NVSZ által védett hivatásos, rendvédelmi alkalmazotti és kormánytisztviselői 
állomány létszáma meghaladja a 130 ezer főt. 
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A 2020. évi többletforrásként biztosított 132,3 millió forint a következőkből adódik: 

− a 2019. évben a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat kiadásaira kapott 10,0 millió 
forint kivezetése; 

− a szolgálati gépjárműkövetéséhez szükséges rendszer szállítása tárgyában megkötésre 
kerülő vállalkozási keretszerződés teljesítéséhez szükséges forrás biztosítására 
átcsoportosításra kerülő 2,8 millió forint; 

− a szociális hozzájárulási adó csökkenéséből adódó 64,4 millió forintos megtakarítás; 
− a pénzügyi tranzakciós illeték megszűntetése miatti 5,2 millió forintos megtakarítás; 
− a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 214,7 millió 

forint növeli az NVSZ költségvetését. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

2. cím 
Nemzeti Védelmi Szolgálat Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi eredeti előirányzat 6 005,4 0,0  6 005,4 555 
Változás jogcímenként:        
Kormányzati Rejtjelzett 
Gerinchálózat létrehozása 
miatti kivezetés  
[2128/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat] 

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

Szolgálati gépjárművek 
járműkövetéséhez szükséges 
rendszer szállítása tárgyában 
megkötésre kerülő 
vállalkozási keretszerződés 
teljesítéséhez szükséges 
forrás átcsoportosítása 

-2,8 0,0  -2,8 0  

Szociális hozzájárulási adó 
csökkenése 

-64,4 0,0  -64,4 0 

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése 

-5,2 0,0  -5,2 0 

Többlet:         
A Hszt. alapján a 
rendvédelmi életpálya 
bevezetésével összefüggésben 
biztosított többlet 2019. évi 
üteme 

214,7 0,0  214,7 0 

2020. évi javasolt előirányzat 6 137,7 0,0  6 137,7 555 
 
A TEK alapvető feladata a terrorfenyegetés időben történő felismerése és felderítése, valamint 
a gyanúsítottak elfogása még a cselekmény végrehajtása előtt. A TEK feladatrendszerét az 
Rtv., valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes 
szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet az alábbiak szerint határozza meg:  

− országos illetékességgel végzi a terrorcselekmény bűncselekmény, vagy azzal 
összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzését, felderítését, 
megszakítását, valamint az ezzel kapcsolatos tűzszerészeti feladatokat, bűnfelderítési 
célból titkos információgyűjtő tevékenységet végezhet, 
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− elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és 
koordinálja hazánkban a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek 
tevékenységét, emellett részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó 
nemzeti program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági 
intézkedési tervek kidolgozásában és külön szerződés alapján ellátja a 
terrorveszélyeztetettség szempontjából jelentős, kritikus infrastruktúrák védelmét; 

− ellátja Magyarország Miniszterelnökének, Külgazdasági és Külügyminiszterének, 
valamint Legfőbb Ügyészének személyvédelmével kapcsolatos, valamint a rendészetért 
felelős miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb 
személyvédelmi feladatokat; 

− a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a belföldi, illetőleg 
nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más 
bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében kapcsolatot 
tart más államok terrorellenes szerveivel, elvégzi a külföldön – háborús cselekmények, 
fegyveres konfliktusok, terrorista vagy túszejtő akciók miatt – bajba jutott magyar 
állampolgárok mentését, hazatérésük biztosítását, ehhez kapcsolódóan megszerzi, 
elemzi és értékeli, valamint továbbítja a külföldi eredetű, vagy külföldre vonatkozó 
információkat; 

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

− a TEK végzi a kormányügyeleti rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, 
valamint a BM ügyeleti tevékenységét. 

A szociális hozzájárulási adó csökkentése 202,3 millió forint megtakarítást eredményez a 
TEK-nél. 

A „Belügyminisztérium és az irányítása alá tartozó szervek szolgálati gépjárművek 
járműkövetéséhez szükséges rendszer szállítása” tárgyában vállalkozási keretszerződés 
megkötésére került sor, amely a BM irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre 
kiterjed, a vállalkozói díj kifizetését a BM igazgatása teljesíti. Annak érdekében, hogy a 
vállalkozási keretszerződés költségvetési fedezete a BM igazgatása költségvetésében 
rendelkezésre álljon, a TEK költségvetése terhére bázisba beépülő jelleggel 12,2 millió forint 
előirányzati átcsoportosítás került meghatározásra. 

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése 43,8 millió forint megtakarítást eredményez. 

A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 224,9 millió forint 
növeli a TEK költségvetését. 

A Kormány a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról szóló 2128/2017. (XII. 
29.) Korm. határozat alapján döntött egy, a BM által működtetett Kormányzati Rejtjelzett 
Gerinchálózat létrehozásáról, amely feladattal összefüggésben a TEK részére a 2019. évre 
10,0 millió forint többletforrás került beépítésre. A feladat végrehajtását követően indokolt 
ezen összeg kivezetése a 2020. évi költségvetésből. 
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Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

4. cím 
Terrorelhárítási Központ Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
2019. évi törvényi előirányzat  19 805,1 150,0 19 655,1 1 571 
Változások jogcímenként:     
Szociális hozzájárulási adó 
csökkentése 

-202,3 0,0 -202,3 0 

Szolgálati gépjárművek 
járműkövetéséhez szükséges 
rendszer finanszírozása 

-12,2 0,0 -12,2 0 

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése 

-43,8 0,0 -43,8 0 

Kormányzati Rejtjelzett 
Gerinchálózat létrehozása miatti 
kivezetés  
[2128/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat] 

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

Többlet:     
A Hszt. alapján a rendvédelmi 
életpálya bevezetésével 
összefüggésben biztosított többlet 
2019. évi üteme 

224,9 0,0 224,9 0 

2020. évi javasolt előirányzat 19 761,7 150,0 19 611,7 1 571 
 
A Rendőrség alapvető feladata a rend- és közbiztonság megerősítése, ennek keretében az 
Rtv.-ben és más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási 
és rendészeti feladatok elvégzése, ennek érdekében az állampolgárok védelmét, biztonságát 
szolgáló fejlesztések és szervezeti átalakítások következetes végrehajtása. 

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

A Rendőrség feladatellátását, a kitűzött célok elérését lehetővé teszi, hogy a 2020. évi 
költségvetés 14.449,7 millió forint többletforrást biztosít a szervezet részére, amely a meglévő 
feladatok magas színvonalú ellátását szolgálja. Ezen feladatok közé sorolható többek között a 
fegyverkorszerűsítési program keretében fegyverbeszerzés, mentőhelikopter-légibázisok 
felújítása, továbbá a Kübekháza-Rábé határátkelőhely ideiglenes megnyitása. 

Az ágazat legkiterjedtebb intézményrendszerével a Rendőrség cím rendelkezik. A címhez 31 
költségvetési intézmény tartozik, amelyek 2019. évi eredeti költségvetési létszáma 51.850 
főről 51.778 főre változik 2020-ra az alábbi létszámváltozás miatt: a Robotzsaru rendszerrel 
kapcsolatos alkalmazás-üzemeltetési, illetve alkalmazásfejlesztési szolgálati feladatok ellátása 
érdekében 72 fő áthelyezésre került az ORFK-tól az IdomSoft Informatikai Zrt. (a 
továbbiakban: IdomSoft Zrt.). szervezetébe. 

  

670



A bűnügyi szakterületen elérni kívánt célok, megvalósítandó feladatok: 

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

− minden megyei rendőr-főkapitányságnál kiberbűnözés elleni speciális egység felállítása 
és speciális képzési rendszerének kialakítása; 

− kiberbűnözés elleni nyomozói hálózat kialakítása és szakmai támogatása érdekében a 
külföldi szakmai fórumokon történő aktív részvétel, illetőleg külföldi társszervekkel 
való kooperáció lehetőségének biztosítása; 

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

− a Takarnet adatbázis RobotZsaruból történő elérésének biztosítása érdekében a 
szükséges szerződések megkötése, és az informatikai fejlesztés végrehajtása; 

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

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

− „Házhoz megyünk! a Rendőrség bűnmegelőzési programja” című projekt folytatása 
hazánk vagyonbiztonságának növelése érdekében; 

− a kiberbűnözés megelőzésével kapcsolatos nemzetközi együttműködésben való 
részvétel; 

− a bűnmegelőzési digitális tartalmak létrehozásának támogatása képzésekkel és 
szoftverbeszerzéssel; 

− a bűnmegelőzési rendezvényekre promóciós anyagok beszerzése nyomtatott 
bűnmegelőzési tartalmak (plakátok, szórólapok) készítése, bűnmegelőzési 
médiatartalmak előállítása, médiakampányok lebonyolítása (kisfilmek, rádióspotok); 

− a Gangikonspi szoftver beszerzése, a bűnügyi szakmai szempontból – az elemzések 
teljes körű elvégzéséhez – szükséges szerverek beszerzése; 

− a NOVA eSzemle alkalmazás 2.0 verziójának fejlesztése, a használathoz szükséges 
eszközpark – tablet, nyomtató stb. – beszerzése, a programmal összefüggő eKutatás, 
eLefoglalás modulok kifejlesztése; 

− a NOVA eSzemle alkalmazás 2.0 verziójának fejlesztésével párhuzamosan 
megvizsgálásra kerül a helyszíneken alkalmazható 3D – háromdimenziós – szkennelés 
szakmai szükségessége. A Leica Geosystem által fejlesztett RTC-360 és BLK360 típusú 
3D szkennerek, valamint szoftverek integrálása, illetve eszközök beszerzése a gyorsabb 
és hatékonyabb helyszíni szemlék lefolytatása érdekében; 

− a központi bűnjelkezelési hivatal felállításának meghiúsulása esetén az egyutas – 
bevételezéstől-megsemmisítésig – digitális feldolgozású bűnjelkezelés és szállítás, 
megsemmisítés informatikai fejlesztése, a szükséges eszközpark beszerzése, valamint a 
raktárak bővítése; 

− a bűnügyi hírszerző/felderítő munkát érintő jogszabályi változások oktatása a területi 
szervek titkos információgyűjtő tevékenységet végző munkatársai részére a saját 
szervezésű, a NEBEK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: BEI) valamint az 
NKE által indított képzéseken; 

− a vagyon visszaszerzési tevékenység erősítése és fokozása a nemzetközi 
viszonylatokban is; 

− az illegális migrációval kapcsolatos információk gyűjtéséhez hozzájáruló 
együttműködők számának növelése, az embercsempész személyek, csoportok elleni 
hatékony fellépés, együttműködés a szomszédos országok határmenti társszerveivel; 
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− a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendje (továbbiakban: TIAR) rendszer 
fejlesztése; 

− a rendőrség felső vezetése által hozandó döntések megalapozása érdekében végzett 
elemzések hatékonyságának növeléséhez szükséges speciális elemző programok és 
nagyteljesítményű számítógépek beszerzése; 

− az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás fejlesztésének befejezése, az új rendszer 
normatív szabályozási és oktatási feladatainak végrehajtása. 

A rendészeti szakterületen elérni kívánt célok, megvalósítandó feladatok: 

− a megnövekedett ügyszámból adódó, a szabálysértési végrehajtási jogsegéllyel 
kapcsolatos feladatok ellátása, a jelenlegi létszám megerősítése, a kapcsolódó 
informatikai program fejlesztése; 

− a közigazgatási hatósági ügyek és a szabálysértési ügyek elektronikus ügyintézésével és 
az azt támogató közigazgatási modulok fejlesztésével összhangban a közigazgatási 
hatósági és szabálysértési eljárást folytató helyi, területi szervek informatikai 
eszközeinek amortizációs cseréje, fejlesztése; 

− a gyakran változó jogszabályi környezetből adódó felhasználói igények és a kapcsolódó 
informatikai fejlesztési igények mielőbbi kielégítése, az ügyfeldolgozó rendszerek 
naprakészen tartása érdekében az informatikai fejlesztési kapacitások bővítése; 

− felelős létszámgazdálkodás és tervezés rendszerének kialakítása, a fluktuációhoz 
igazodó létszámhelyzet biztosítása, az állomány megtartásához szükséges intézkedések 
meghozatala; 

− szakirányítási feladatok zökkenőmentes ellátása; 
− a személysérüléses balesetek, illetve a balesetben meghalt személyek számának 

csökkentése, a halálos áldozatok számában az EU által 2010-hez képest 2020-ra kitűzött 
50 %-os csökkenés megvalósítása; 

− a védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) közlekedésbiztonságának javítása, 
különös tekintettel a figyelem elterelésére alkalmas mobileszközök használata elleni 
fellépésre; 

− a gépi meghajtású járművek vezetői által ittasan okozott személysérüléses balesetek 
arányának csökkentése; 

− a helyi és a területi rendőri szervek elektromos alkoholteszterrel, mobil eszközökkel és 
EDR rádiókkal való ellátottságának biztosítása; 

− a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat hatékony és eredményes működtetése 
érdekében biztosított szakmai felügyelet ellátása, a hibák felismerése és kezelése, a 
javításra szorult eszközök ismételt éles üzemű működéséhez szükséges szakmai 
ellenőrzés végrehajtása; 

− a közúti forgalom ellenőrzéséhez kapcsolódó technikai eszközök rendszerben tartása, az 
újonnan bevezetett eszközök (pl.: testkamerák) alkalmazásának figyelemmel kísérése; 

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

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

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

− a határforgalom-ellenőrzéséhez kapcsolódó technikai eszközök rendszerben tartása, új 
eljárási technológiák kialakítása, a Határellenőrzési és Regisztrációs Rendszer 
fejlesztése (a továbbiakban: NovaBorder), európai határregisztrációs rendszer (a 
továbbiakban: EES) elemeinek kialakítása, a szisztematikus ellenőrzés végrehajtásához 
szükséges eszközök rendszerbe állítása és működtetése (automata átléptető 
berendezések, mobil okmány- és ujjnyomat-olvasók stb.); 
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− a nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló európai uniós és nemzetközi 
szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítése (Frontex támogatás, közös határmenti 
járőrszolgálat végrehajtása, harmadik országok határőrizeti szerveinek támogatása stb.); 

− új határátkelőhelyek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása; 
− a hívásfogadó központokba érkező és intézkedést nem igénylő, illetve a rosszindulatú 

hívások számának további csökkentése; 
− a Hívásfogadó Rendszerrel (a továbbiakban: HIR) kapcsolatos informatikai fejlesztések 

végrehajtása; 
− a 104-es segélyhívások HIR-be történő teljes körű integrációját (Budapest és Pest 

megye bekapcsolása) követően a hívásfogadó operátori létszám növelése, az állomány 
folyamatos képzése, oktatása; 

− a Visegrádi Együttműködés szerinti szerepvállalás alapján elemzői szakértői találkozó 
keretében közös migrációs elemzés készítése; 

− ukrán-magyar elemzői szakértői találkozó keretében a Frontex „Common Integrated 
Risk Analysis Model”-je alapján közös migrációs elemzés készítése; 

− szerb-magyar elemzői szakértői találkozó létrehozása és a közös határszakaszra 
vonatkozóan migrációs elemzés készítése; 

− a rendőri szervek értesítési rendszerének, riasztási készségének magas szintű fenntartása 
riasztási gyakorlatok végrehajtásával; 

− békeidőszakban és különleges jogrendben a Rendőrség részére meghatározott 
honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok eredményes feladatellátása, valamint 
hatékony együttműködés az ország védelmében közreműködő országos hatáskörű 
szervekkel. 

A 2020. évi többletforrásként biztosított 14.449,7 millió forint az alábbi feladatok ellátását 
szolgálja: 

− a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 9.845,3 millió 
forint; 

− minimálbér és garantált bérminimum emelés 2019. évi többletére 305,8 millió forint; 
− ingyenes tankönyv 10-16. évfolyamra történő kiterjesztésével kapcsolatos kiadásokra 

7,7 millió forint; 
− a Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely ideiglenes megnyitásához szükséges források 

biztosításáról szóló 1147/2019. (III. 20.) Korm. határozat 1. pontja alapján a 
határátkelőhely – 2021. március 31-ig tartó – ideiglenes megnyitásának és 
működtetésének 2020. évben felmerülő kiadásaira 90,9 millió forint; 

− fegyverkorszerűsítési program keretében maroklőfegyverek, géppisztolyok, 
gépkarabélyok és sörétes puskák beszerzésére 3.000,0 millió forint; 

− légimentési tevékenységgel összefüggésben az elavult mentőbázisok kiváltása 
érdekében a hazai légimentés helikopterbázisainak felújítására 1.200,0 millió forint. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 

millió forintban, egy tizedessel 

7. cím 
Rendőrség Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat  331 599,0 6 134,4 325 464,6 51 850 
Változások jogcímenként:         
Sárbogárdi Rendőrkapitányság új 
épülete beruházási kiadásának 
csökkenése 

-370,0 0,0 -370,0 0 
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7. cím 
Rendőrség 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Kormányzati Rejtjelzett 
Gerinchálózat létrehozása miatti 
kivezetés  
[2128/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat] 

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

1752/2017. (X. 27.) Korm. 
határozattal biztosított egyszeri 
többlet visszavonása (új Be. 
bevezetéséhez kapcsolódó 
beruházási kiadások finanszírozása) 

-1 725,3 0,0 -1 725,3 0 

Ingyenes tankönyv kiterjesztése 1-9. 
évfolyamra – téves beépítés 
kivezetése 

-361,6 0,0 -361,6 0 

Szolgálati gépjárművek 
járműkövetéséhez szükséges 
rendszer kiadásainak 
átcsoportosítása a BM igazgatása 
javára 

-286,4 0,0 -286,4 0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás - 
Robotzsaru rendszerrel kapcsolatos 
alkalmazás-üzemeltetési, illetve 
alkalmazásfejlesztési szolgálati 
feladatokra 

-430,5 0,0 -430,5 -72 

Szociális hozzájárulási adó 
csökkenése -3 398,6 0,0 -3 398,6 0 

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése  -685,0 0,0 -685,0 0 

Átcsoportosítás a Központi 
közigazgatási irattárazással 
kapcsolatos szakmai feladatok 
ellátására 

-1,9 0,0 -1,9 0 

Többletek:     
A Hszt. alapján a rendvédelmi 
életpálya bevezetésével 
összefüggésben biztosított többlet 
2019. évi üteme 

9 845,3 0,0 9 845,3 0 

Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 2019. évi 
többlete 

305,8 0,0 305,8 0 

Ingyenes tankönyv kiterjesztése  
10-16. évfolyamra 7,7 0,0 7,7 0 

1147/2019. (III. 20.) Korm. 
határozat végrehajtása (Kübekháza-
Rábé határátkelőhely ideiglenes 
megnyitásához kapcsolódó kiadások 
finanszírozása) 

90,9 0,0 90,9 0 
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7. cím 
Rendőrség 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Fegyverkorszerűsítési program 
keretében fegyverbeszerzés 3 000,0 0,0 3 000,0 0 

Hazai légimentés 
helikopterbázisainak felújítása 1 200,0 0,0 1 200,0 0 

2020. évi javasolt előirányzat 338 779,4 6 134,4 332 645,0 51 778 
 
3. Büntetés-végrehajtási ágazat 

A Büntetés-végrehajtás felépítésében 2020. évben az alábbi változás történt: 

2020. évi engedélyezett létszám 11.391 fő. A 31 gazdasági szervezettel rendelkező és 3 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervvel látja el feladatait. A Büntetés-
végrehajtás Egészségügyi Központ 2020-ban új intézetként kerül megjelenítésre. 

A gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervek az alábbiak: 
− Balassagyarmati Fegyház és Börtön 

− Budapesti Fegyház és Börtön 

− Kalocsai Fegyház és Börtön  

− Márianosztrai Fegyház és Börtön  

− Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön  

− Sopronkőhidai Fegyház és Börtön  

− Szegedi Fegyház és Börtön  

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

− Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Váci Fegyház és Börtön  

− Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet  

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

− Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

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

− Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

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

− Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  

− Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

− Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet 
− Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 
− Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

A fenti költségvetési szervek közül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
középirányító szervi feladatot lát el. 
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A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek: 

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

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

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

Az 1125/2016. (III. 10.) Korm. határozatban jóváhagyott többleteknek köszönhetően 2019-
ben is folytatódnak a megkezdett fejlesztési munkálatok, valamint megindult a berettyóújfalui 
egészségügyi intézmény kialakítása is.  

A férőhely-bővítési program módosítása a Kormány által elfogadásra került, az 1296/2019. 
(V. 27.) Korm. határozat az új egészségügyi központ kivitelezéséhez és a már kialakított 
férőhelyek (Berettyóújfalu; Kiskunhalas, Vác, Solt stb.) működtetéséhez, valamint 5 új 
intézmény Beruházási Ügynökség általi kivitelezését követően szükséges eszközbeszerzési 
beruházásaihoz és működtetésének beindításához biztosítja a szükséges forrásokat. 

A Bv. szervezet 2020. évi költségvetéséből a férőhely-bővítési program tekintetében 
kivezetésre kerül 9.560,0 millió forint, valamint többletforrásként biztosításra kerül 7.685,2 
millió forint beépülő és 2.274,9 millió forint egyszer forrás. 

A Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátására fejezeten 
belül átcsoportosításra kerül 1,4 millió forint. 

A 2020. évi többletforrásként biztosított 1.933,0 millió forint a következőkből adódik: 

− az 1125/2016. (III. 10.) Korm. határozat alapján biztosított 9.560,0 millió forint 
kivezetése a férőhely-bővítési program módosítása okán; 

− a férőhely-bővítési program módosítása miatt 7.685,2 millió forint beépülő és 2.274,9 
millió forint egyszeri forrás biztosítása; 

− a 2019. évben a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat kiadásaira kapott 10,0 millió 
forint kivezetése; 

− a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény tervezetéhez készített előzetes 
hatásvizsgálatban szereplő, a törvény elfogadásához kapcsolódó költségvetési források 
pontos meghatározásáról szóló 1752/2017. (X. 27.) Korm. határozatban 2019. évre 
biztosított 96,3 millió forint egyszeri forrás kivezetése; 

− a szolgálati gépjárműkövetéséhez szükséges rendszer szállítása tárgyában megkötésre 
kerülő vállalkozási keretszerződés teljesítéséhez szükséges forrás biztosítására 
átcsoportosításra kerülő 16,9 millió forint; 

− a szociális hozzájárulási adó csökkenéséből adódó 567,4 millió forint megtakarítás; 
− a pénzügyi tranzakciós illeték megszűntetése miatti 162,0 millió forint megtakarítás; 
− a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 1.815,0 millió 

forint; 
− a minimálbér és garantált bérminimum emelés 2019. évi többletére 3,1 millió forint; 
− a PPP létesítmények díjának inflációkövető emelkedésére 146,9 millió forint; 
− a büntetés-végrehajtási intézetek konyhafelújítására 420,5 millió forint biztosítása. 
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Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

5. cím 
Büntetés-végrehajtás 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 73 743,7 2 715,6 71 028,1 11 391 
Változások jogcímenként:     
Bv. fejlesztések miatti kivezetés -9 560,0 0,0 -9 560,0 0 
Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat 
létrehozása miatti kivezetés  
[2128/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat] 

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

Büntetőeljárásról szóló tv. miatti 
egyszeri többlet kivezetése 

-96,3 0,0 -96,3 0 

Szolgálati gépjárművek 
járműkövetéséhez szükséges rendszer 

-16,9 0,0 -16,9 0 

Szociális hozzájárulási csökkentése -567,4 0,0 -567,4 0 
Pénzügyi tranzakciós illeték -162,0 0,0 -162,0 0 
Bevételi előírás emelése támogatás 
terhére 

0,0 1 000,0 -1 000,0 0 

Átcsoportosítás a Központi 
közigazgatási irattárazással kapcsolatos 
szakmai feladatok ellátására 

-1,4 0,0 -1,4 0 

Többletek:     
A Hszt. alapján a rendvédelmi 
életpálya bevezetésével összefüggésben 
biztosított többlet 2019. évi üteme 

1 815,0 0,0 1 815,0 0 

Minimálbér és garantált bérminimum 
emelésének 2019. évi többlete 

3,1 0,0 3,1 0 

Bv. fejlesztések 2020. évi üteme 
beépülő 

7 685,2 0,0 7 685,2 0 

Bv. fejlesztések 2020. évi üteme 
egyszeri 

2 274,9 0,0 2 274,9 0 

PPP börtönök szolgáltatási díjának 
inflációkövető emelése 

146,9 0,0 146,9 0 

Konyhafelújítás 420,5 0,0 420,5 0 
2019. évi javasolt előirányzat 75 675,3 3 715,6 71 959,7 11 391 

 
4. Polgári nemzetbiztonsági ágazat 

Az ágazathoz tartozó költségvetési szervek:  

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

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

A nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni, az emberiség elleni bűncselekmények, illetve 
működési területén a külföldre szökés, a zendülés és a harckészültség veszélyeztetése 
bűncselekmények felderítését. Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
csoport tagja elleni erőszak, a visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal, a 
közveszély-okozás, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése és a légi jármű, vasúti, vízi, 
közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, 
valamint a közösség elleni izgatás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés 
bűncselekményekre vonatkozóan. Ezen felül az NBF megkeresésére elvégzi a hatáskörébe 
tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését, valamint a védelmi és biztonsági célú 
beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény szerinti minősítéseket. 

A 2020. évben az alábbi előirányzat-változások történnek: 

− az előző évi előirányzat összegéből kivezetésre került, a Budapest, XI. kerület Fehérvári 
út 70. szám alatti ingatlan 2017 és 2019 között megvalósuló felújításához kötődő 
többletforrás biztosításáról szóló 1417/2017. (VI. 28.) Korm. határozat alapján az AH 
Budapest, XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti épületének 2019. évi felújítására 
biztosított egyszeri forrás 5.000,0 millió forintos összege; 

− a 2019. évben a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat kiadásaira kapott 10,0 millió 
forint kivezetése; 

− a szolgálati gépjárműkövetéséhez szükséges rendszer szállítása tárgyában megkötésre 
kerülő vállalkozási keretszerződés teljesítéséhez szükséges forrás biztosítására 
átcsoportosításra kerülő 3,1 millió forint; 

− a szociális hozzájárulási adó csökkenéséből adódó 120,2 millió forintos megtakarítás; 
− a pénzügyi tranzakciós illeték megszűntetése miatti 55,6 millió forintos megtakarítás; 
− a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 616,8 millió 

forint; 
− az 1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozat szerinti 50 fős létszámfejlesztésre 528,6 millió 

forint. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
 millió forintban, egy tizedessel 

8. cím 
Alkotmányvédelmi Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 15 932,1 47,4 15 884,7 1 160 

Változások jogcímenként:     
Bp. XI. kerület Fehérvári út 70. sz. 
alatti ingatlan felújítása miatti kivezetés 

-5 000,0  -5 000,0  
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Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat 
létrehozása miatti kivezetés  
[2128/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat] 

-10,0  -10,0  

Szolgálati gépjárművek járműkövetése 
tárgyában megkötésre kerülő 
vállalkozási szerződés teljesítéséhez 
szükséges forrás átcsoportosítása 

-3,1  -3,1  

Szociális hozzájárulási adó csökkenése -120,2  -120,2  
Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszűntetése 

-55,6  -55,6  

Többletek:     
A Hszt. alapján a rendvédelmi 
életpálya bevezetésével összefüggésben 
biztosított többlet 2019. évi üteme 

616,8  616,8  

1340/2017. (VI.9.) Korm. határozat 
alapján létszámfejlesztés 

528,6  528,6 50 

2020. évi javasolt előirányzat 11 888,6 47,4 11 841,2 1 210 
 
Az NBSZ rendeltetése, hogy a három hagyományos értelemben vett nemzetbiztonsági és öt 
rendvédelmi / bűnüldöző szerv (AH, Információs Hivatal, Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat, Rendőrség, TEK, NVSZ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ügyészi szervek) részére 
nyújtott titkos információgyűjtő és adatszerző tevékenység, illetve szakértői szolgáltatás útján 
e szervek munkájának támogatása, ily módon hozzájárulva Magyarország nemzetbiztonsági 
érdekeinek érvényesítéséhez, valamint a bűnüldözési célok megvalósításához. A megrendelő 
szervek részére biztosított műveleti szolgáltatások, szakértői, illetve hatósági felügyeleti 
tevékenység mellett az NBSZ a Nemzeti Kibervédelmi Intézeten keresztül ellátja az 
elektronikus információs rendszerekkel kapcsolatos kiberbiztonsági feladatokat is, ezen 
túlmenően speciális kommunikációs csatornát biztosít a kormányzat által kijelölt felhasználók 
számára. 2019. január 1-jével az NBSZ hatósági jogköre jelentősen kiszélesedett, hiszen az 
NBF szervezeti integrációja útján az NBSZ látja el a minősített adat védelmével kapcsolatos, 
valamint a telephely iparbiztonsági hatósági feladatokat. 

A 2020. évi többletforrásként biztosított 1.031,6 millió forint a következőkből adódik: 

− a 2019. évben a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat kiadásaira kapott 10,0 millió 
forint kivezetése; 

− a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén egy új kiberbiztonságért 
felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről szóló 1449/2018. (IX. 21.) Korm. határozat 
alapján 47,6 millió forint átcsoportosítása; 

− a szolgálati gépjárműkövetéséhez szükséges rendszer szállítása tárgyában megkötésre 
kerülő vállalkozási keretszerződés teljesítéséhez szükséges forrás biztosítására 
átcsoportosításra kerülő 15,2 millió forint; 

− az NBF által ellátott feladatok, iparbiztonsági hatósági feladatok ellátása céljából 188,1 
millió forint, amely 27 fős létszámnövekedéssel jár; 

− a szociális hozzájárulási adó csökkenéséből adódó 194,2 millió forintos megtakarítás; 
− a pénzügyi tranzakciós illeték megszűntetése miatti 68,5 millió forintos megtakarítás; 
− a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Európai Unióban 

egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelv átültetésével 
kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1233/2018. 
(IV. 25.) Korm. határozat alapján a feladatváltozással járó 78,2 millió forint 
átcsoportosítása fejezeten belül; 

679



− a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 800,8 millió 
forint; 

− a Netifon rendszer üzemeltetésére biztosított 300,0 millió forint. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

9. cím 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 24 009,7 303,0 23 706,7 2 322 
Változások jogcímenként:     
Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat 
létrehozása miatti kivezetés  
[2128/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat] 

-10,0  -10,0  

1449/2018. (IX. 21.) Korm. határozat 
alapján Kiberbiztonsági szakdiplomata 
álláshely létesítése miatti csökkentés 

-47,6  -47,6  

szolgálati gépjárművek járműköveté-
séhez szükséges forrás átcsoportosítása 

-15,2  -15,2  

az NBF által ellátott feladatok, 
iparbiztonsági hatósági feladatok 

188,1  188,1 27 

szociális hozzájárulási adó csökkenése -194,2  -194,2  
pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése 

-68,5  -68,5  

1233/2018. (IV. 25.) Korm. határozat 
végrehajtása 

78,2  78,2  

Többletek:     
A Hszt. alapján a rendvédelmi 
életpálya bevezetésével összefüggésben 
biztosított többlet 2019. évi üteme 

800,8  800,8  

2064/2018. Korm. határozat  
(Netifon rendszer üzemeltetése) 

300,0  300,0  

2020. évi javasolt előirányzat 25 041,3 303,0 24 738,3 2 349 
 
A TIBEK közfeladatai ellátása során végzi a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel 
összefüggő adatok gyűjtését, elemzését, ezek rendszerezését, értékelését, amellyel hozzájárul 
a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények hatékony megelőzéséhez, 
megakadályozásához, felderítéséhez. A TIBEK működése mind az EU, mind Magyarország 
biztonságát jelentősen növelve eredményessé kívánja tenni a terrorista és a nemzetközi 
szervezett bűnöző csoportok elleni küzdelmet. 

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

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

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

A TIBEK információ-fúziós tevékenysége körében kiemelt figyelemmel kíséri a rendkívül 
intenzíven fejlődő mesterséges intelligenciakutatások eredményeit és azok alkalmazásának 
lehetőségeit a rendészet területén, különös figyelemmel a decentralizált adatbázisokon végzett 
műveletek eredményeire és az értékelő-elemző tevékenységet támogató egyéb alkalmazási 
területekre. Fejleszti a közadat-vagyon részét képező nyilvántartások lekérdezéseinek 
egységes felületre történő integrálását (a továbbiakban: Telescope), nyílt forrású 
információszerző (a továbbiakban: OSINT) tevékenységet végez és beszerzi az azt támogató 
szoftveres megoldásokat. Összadat-forrású elemzések készítésével támogatja az 
együttműködő szervek munkáját (szolgáltatásközpontú működés). 

A 2020. évi többletforrásként biztosított 701,9 millió forint a következőkből adódik: 

− a 2019. évben a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat kiadásaira kapott 10,0 millió 
forint kivezetése; 

− a szolgálati gépjárműkövetéséhez szükséges rendszer szállítása tárgyában megkötésre 
kerülő vállalkozási keretszerződés teljesítéséhez szükséges forrás biztosítására 
átcsoportosításra kerülő 0,3 millió forint; 

− a szociális hozzájárulási adó csökkenéséből adódó 17,5 millió forintos megtakarítás; 
− a pénzügyi tranzakciós illeték megszűntetése miatti 9,2 millió forintos megtakarítás; 
− a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 265,3 millió 

forint; 
− a terrorellenes feladatok megvalósításához szükséges létszámfejlesztés finanszírozásáról 

szóló 1692/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján biztosított 191,0 millió forint, 
amely 20 fős létszámemelkedéssel jár; 

− a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ képességeinek 
fejlesztéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1091/2019. 
(III. 6.) Korm. határozat alapján biztosított 282,6 millió forint, amely 10 fős 
létszámemelkedéssel jár. 
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Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

10. cím 
Terrorelhárítási Információs és 

Bűnügyi Elemző Központ 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
2019. évi eredeti előirányzat 2 581,2 0,0 2 581,2 152 
Változások jogcímenként:     
Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat 
létrehozása miatti kivezetés  
[2128/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat] 

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

Szolgálati gépjárművek 
járműkövetéséhez szükséges rendszer 
szállítása tárgyában megkötésre kerülő 
vállalkozási keretszerződés 
teljesítéséhez szükséges forrás 
átcsoportosítása 

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

Szociális hozzájárulási adó csökkenése -17,5 0,0 -17,5 0 
Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése 

-9,2 0,0 -9,2 0 

Többletek:     
A Hszt. alapján a rendvédelmi 
életpálya bevezetésével összefüggésben 
biztosított többlet 2019. évi üteme 

265,3 0,0 265,3 0 

1692/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 
(terrorellenes feladatok 
megvalósításához szükséges 
létszámfejlesztés finanszírozása) 

191,0 0,0 191,0 20 

1091/2019. (III. 6.) Korm. határozat 
(TIBEK képességeinek fejlesztése) 

282,6 0,0 282,6 10 

2020. évi javasolt előirányzat 3 283,1 0,0 3 283,1 182 
 
5. Katasztrófavédelmi ágazat 

A címhez a 2020. évben is egy középirányító, 20 területi, illetve 2 területi jogállású 
költségvetési szerv tartozik az alábbiak szerint: 

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

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

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

A 2019. évi, illetve a 2020. évi költségvetési létszáma 12.821 fő. 

A BM OKF legfontosabb feladatai:  

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

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

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

– hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatokat tervez, szervez és biztosítja az 
érintett állomány részvételét, szükség esetén biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra 
kijelölt szervek rendelkezésre állását; 

– ellátja a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, felkészítésével és irányításával, a 
lakosság ellátásával, kimenekítésével, kitelepítésével és az anyagi javak mentésével 
összefüggő, valamint a nukleáris-balesetelhárítási tevékenységből hatáskörébe utalt 
tervezési és szervezési feladatokat; 

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

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

– gondoskodik a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a 
fertőtlenítés, illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás kapcsán felmerülő 
halaszthatatlan intézkedések megtételéről; 

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

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

– közreműködik a települések és a tűzoltóságok működési körzete veszélyeztetettségének 
felmérésében; 
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– ellátja a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításának a külön jogszabályban 
meghatározottak szerinti ellenőrzését; 

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

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

szektorban, 
– végzi a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatokat. 

A BM OKF részére 2020. évre meghatározott fő prioritású feladatok: 

− a kijelölt létfontosságú rendszerek és létesítmények üzemfolytonosságát biztosító 
hatósági tevékenység erősítése; 

− a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző beavatkozó állomány tűzoltó 
védőfelszereléssel és technikai eszközökkel történő ellátásának további fejlesztése; 

− az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkéntes mentőszervezetek, valamint az 
önkormányzati tűzoltóságok új technikai eszközökkel és védőfelszerelésekkel történő 
ellátása; 

− önkéntes tűzoltó egyesületek mentő tűzvédelemben történő szerepvállalásának 
erősítése; 

− a nemzeti minősítéssel és különleges felszereltséggel rendelkező önkéntes 
mentőszervezetek technikai fejlesztése, rendszeres gyakorlatoztatása; 

− a veszélyes anyagok teljes életciklusa alatt fokozott hatósági felügyelet biztosítása; 
− a katasztrófakockázat-kezelés tervezés továbbfejlesztése az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodással, a kockázat-megelőzéssel és a katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képesség előmozdításával összhangban; 

− a polgári lakosság, kiemelten az ifjúság felkészítése a katasztrófák veszélyeire, a 
katasztrófák esetén alkalmazandó és követendő magatartási szabályok elsajátítására; 

− a lakosságban a preventív magatartás fontosságának erősítése; 
− a lakástüzek és szén-monoxid mérgezések megelőzése érdekében a 

lakosságtájékoztatási tevékenység fokozása. 

A 2020. évre vonatkozóan a BM OKF költségvetését az alábbi szerkezeti változások 
érintették: 

− a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról szóló 2128/2017. (XII. 29.) 
Korm. határozat alapján 2019. évben egyszeri jelleggel biztosított 10,0 millió forint 
kivezetése, 

− a BM és az irányítása alá tartozó szervek szolgálati gépjárműveinek járműkövetéséhez 
szükséges rendszer szállítása tárgyában megkötésre kerülő vállalkozási keretszerződés 
teljesítéséhez szükséges forrás átcsoportosítása fejezeten belül 38,5 millió forint 
összegben, 

− a szociális hozzájárulási adó csökkentésből adódó 766,7 millió forint megtakarítás, 
− a pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséből adódó 73,2 millió forint megtakarítás, 
− a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Európai Unióban 

egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelv (a továbbiakban: 
NIS) átültetésével kapcsolatos feladatváltozásból adódó átcsoportosítás NBSZ részére 
78,2 millió forint összegben. 
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A többletforrásként biztosított 4.578,7 millió forint megoszlása az alábbi: 

− a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 4.876,8 millió 
forint,  

− a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások 
finanszírozása 1,9 millió forint, 

Bevételi előírás emelése 300,0 millió forint összegben, amellyel egyidejűleg a támogatás 
csökkentésre került. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

12. cím 
BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 80 491,5 2 883,2 77 608,3 12 821 
Változások jogcímenként:     
Kormányzati Rejtjelzett 
Gerinchálózat létrehozása miatti 
kivezetés [2128/2017. (XII. 29.) 
Korm. határozat] 

-10,0 0,0 -10,0  

A BM és az irányítása alá tartozó 
szervek szolgálati gépjárműveinek 
járműkövetéséhez szükséges rendszer 
szállítása tárgyában megkötésre 
kerülő vállalkozási keretszerződés 
teljesítéséhez szükséges forrás 
átcsoportosítása fejezeten belül 

-38,5 0,0 -38,5  

Szociális hozzájárulási adó 
csökkenése 

-766,7 0,0 -766,7  

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése 

-73,2 0,0 -73,2  

Hálózati és információs rendszerek 
biztonságának az egész Unióban 
egységesen magas szintjét biztosító 
intézkedésekről szóló irányelv (NIS) 
átültetésével kapcsolatos 
feladatváltozásból adódó fejezeten 
belüli átcsoportosítás [1233/2018. 
(IV. 25.) Korm. határozat] 

-78,2 0,0 -78,2  

Többletek:     
A Hszt. alapján a rendvédelmi 
életpálya bevezetésével 
összefüggésben biztosított többlet 
2019. évi üteme 

4 876,8 0,0 4 876,8  

Minimálbér és garantált bérminimum 
emelés 2019. évi többlete 

1,9 0,0 1,9  

Bevételi előírás emelése 0,0 300,0 -300,0  
2020. évi javasolt előirányzat 84 403,6 3 183,2 81 220,4 12 821 
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6. Menekültügyi ágazat 

Az OIF alapfeladatait a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 
113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet; a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és a végrehajtására kiadott 114/2007. (V. 24.) 
Korm. rendelet; valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény és a végrehajtására 
kiadott 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján végzi. 

A Kormány által meghatározott prioritások alapján az OIF 2020. évi főbb célkitűzései a 
következők: 

– az illegális migráció, a jogsértő cselekmények – különösen a terrorizmus, valamint az 
embercsempészet és az emberkereskedelem – kapcsán felmerülő biztonsági kockázatok 
kiszűrése, ezek megelőzése és visszaszorítása érdekében szoros együttműködés a 
rendvédelmi szervekkel és az állami ellenőrzés egyéb szerveivel; 

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

– a Magyarországra irányuló legális migráció szabályozott mederben tartása, a 
társhatóságok bevonásával történő hatékony fellépés a tartózkodási jog megszerzése 
érdekében létesített családi kapcsolatokkal szemben, az együttműködés folyamatos 
kiszélesítése; 

– az állami ösztöndíjprogramok keretében hazánkba érkező külföldi hallgatók 
kérelmeinek gyors és szakszerű elbírálása; 

– határozathozatal a nemzetgazdaság számára kiemelt területekről érkezők harmadik 
országok állampolgárai által beadott kérelmekről;  

– a tranzitzónákban tartózkodó menedékkérők kérelmének hatékony ügyintézése, a 
hatósági munka törvényes, szakszerű és humánus végrehajtása; 

– az elektronikus közigazgatással szembeni elvárásoknak megfelelően az OIF-nál az 
elektronikus ügyintézés kereteinek kiterjesztése; 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény hatálybalépése miatti idegenrendészeti és 
menekültügyi jogszabályváltozások miatti joggyakorlat folyamatos figyelemmel 
kísérése az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében; 

– hatékony részvétel az új európai uniós menekültügyi jogszabályok kidolgozásában, így 
különösen a Dublin IV rendelettervezet megalkotási eljárásában, továbbá a 
Bevándorlás, Határok, Menekültügy Stratégiai Bizottság (SCIFA) Elnökség Barátai 
(FoP) munkacsoporti üléseken képviselendő magyar tárgyalási álláspont kialakításában; 

– kihelyezett szakértők révén részvétel az EASO görög és olasz operatív támogatási 
terveiben, szükség esetén szakértői, illetve informatikai segítségnyújtás más, különösen 
a jelentős migrációs nyomásnak kitett tagállamoknak; 

– a V4-es országokkal történő szorosabb együttműködés kiépítése az illegális migrációval 
szembeni hatékonyabb fellépés és az Európai Unióban történő eredményesebb 
érdekérvényesítés érdekében; 

– a jogsértő cselekmények hatékonyabb kiszűrése és megelőzése, a köz-és 
nemzetbiztonság növelése érdekében a Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok fokozott ellenőrzése, életvitelük folyamatos nyomon követése. 

Az OIF 2020. évi költségvetését az alábbi változások érintették:  

– A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról szóló 2128/2017. (XII. 29.) 
Korm. határozat alapján beépítésre került 10,0 millió forint támogatás kivezetésre kerül. 
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– A szolgálati járművek járműkövetési rendszerének működtetési költségeire az OIF-ot 
érintő költségek, 2,5 millió forint összegben átcsoportosításra kerülnek az intézmény 
költségvetéséből. 

– A szociális hozzájárulási adó csökkentése miatti 66,1 millió forint, és a pénzügyi 
tranzakciós illeték megszüntetése miatti 17,4 millió forint megtakarítás kerül 
érvényesítésre az OIF költségvetésében. 

– A dologi és beruházási kiadások korrekciója 173,0 millió forintos mértékben az OIF 
esetében. 

– Az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm. 
rendelet értelmében a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal elnevezése 2019. július 1. 
napján OIF-ra változott. A rendvédelmi szervvé történő átalakulásával kapcsolatos 
kiadásokat 1.266,3 millió forintos többlet finanszírozza. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 

millió forintban, egy tizedessel 

13. cím 
Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 9 835,9 454,4 9 381,5 1 016 
Változások jogcímenként:     
Kormányzati Rejtjelzett 
Gerinchálózat létrehozása miatti 
kivezetés  
[2128/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat] 

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

Szolgálati gépjárművek 
járműkövetéséhez szükséges 
rendszer szállítása tárgyában 
megkötésre kerülő vállalkozási 
keretszerződés teljesítéséhez 
szükséges forrás átcsoportosítása 

-2,5 0,0 -2,5 0 

Szociális hozzájárulási adó 
csökkenése 

-66,1 0,0 -66,1 0 

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése 

-17,4 0,0 -17,4 0 

5%-os dologi és beruházási 
kiadások korrekciója 

-173,0 0,0 -173,0 0 

Többlet:     
A Bevándorlási és Menekültügyi 
Hivatal rendvédelmi szervvé (OIF) 
történő alakulása 

1 266,3 0,0 1 266,3 0 

2020. évi javasolt előirányzat 10 833,2 454,4 10 378,8 1 016 
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7. Vízügyi ágazat 
 
A Vízügyi Igazgatóságok cím alá tartozó központi költségvetési szervek: 

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

Az OVF, mint középirányító szerv ellátja a vízügyi ágazat intézményeinek szakmai 
irányítását, valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatainak koordinálását. A 2019. évi 
4.403 fős költségvetési létszámról a 2020. évi javasolt költségvetési létszám 4.698 főre 
emelkedik. A 295 fős többletlétszám az 1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján kerül 
biztosításra. 

A vízügyi igazgatóságok  

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

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

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

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

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

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

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

A fejlesztési feladatok tekintetében a vízügyi ágazat – a korábbi évekhez hasonlóan – 
továbbra is jelentős szerepet játszik az EU-s források felhasználásában. 

A vízügyi igazgatóságok 2020-ban továbbra is szervezik és irányítják a fenntartási munkáikba 
integrálható közfoglalkoztatási programok végrehajtását, valamint folytatódik a Vízügyi 
Múzeum és a Vízügyi Levéltár gyűjteményének digitalizálására létrehozott közfoglalkoztatási 
mintaprogram is. 

A Vízügyi Igazgatóságok cím 2020. évi költségvetését az alábbi változások érintették:  

– A szolgálati járművek járműkövetési rendszerének működtetési költségeire 79,6 millió 
forint kerül átcsoportosításra. 

– A szociális hozzájárulási adó csökkentése miatti 229,6 millió forint, a LIFE integrált 
projekt kivezetése miatti 600,0 millió forint, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti 92,7 millió forint megtakarítás kerül érvényesítésre az OVF és a 
vízügyi igazgatóságok költségvetésében. 

– A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások 
finanszírozása 28,0 millió forint. 

– Az 1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a mezőgazdasági öntözésfejlesztéshez 
szükséges állami vízkínálat és a termelői vízkereslet megszervezésének támogatásával, 
az öntözési célra felhasználható vízgazdálkodási rendszerek fejlesztésével kapcsolatos 
többletkiadások 11.170,0 millió forint többlet finanszírozza. 

– A bevételi előírás emelése 340,0 millió forint, amellyel egyidejűleg a támogatás 
csökkentésre került.  

Az intézményi előirányzatok levezetésének bemutatása 
            millió forintban, egy tizedessel 

17. cím 

Vízügyi Igazgatóságok 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 32 097,9 2 940,7 29 157,2 4 403 
Változások jogcímenként:     
Szolgálati gépjárművek 
járműkövetéséhez szükséges 
rendszer szállítása tárgyában 
megkötésre kerülő vállalkozási 
keretszerződés teljesítéséhez 
szükséges forrás átcsoportosítása 

-79,6 0,0 -79,6 0 

Szociális hozzájárulási adó 
csökkenése 

-229,6 0,0 -229,6 0 

LIFE integrált projekt miatti 
kivezetés 

-600,0 0,0 -600,0 0 

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése 

-92,7 0,0 -92,7 0 

Többletek:     
Minimálbér és garantált bérminimum 
emelés 2019. évi többlete 

28,0 0,0 28,0 0 
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17. cím 

Vízügyi Igazgatóságok Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
1800/2018. (XII. 21.) Korm. 
határozat (hazai vízgazdálkodás 
öntözési célt szolgáló fejlesztés, 
infrastrukturális, eszköz és humán 
erőforrás hiányok elhárítása) 

11 170,0 0,0 11 170,0 295 

Bevételi előírás emelés 0,0 340,0 -340,0 0 
2020. évi javasolt előirányzat 42 294,0 3 280,7 39 013,3 4 698 

 
 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 
 
20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése 116.878,7 millió forint kiadási, 300,3 millió 
forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 116.578,4 millió 
forint. 
 
20. cím 01. alcím Ágazati célfeladatok 
 
20. cím 01. alcím 01. jogcímcsoport Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése 

 
Az előirányzat célja forrás biztosítása az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya 
és a Szlovák Köztársaság Kormánya között aláírt, az egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről 
és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni-Dunában című kétoldalú Megállapodás 4. cikkében 
meghatározott közös szigetközi környezeti monitoring és adatcsere működtetéséhez, amely 
megfelelő információt szolgáltat a környezeti hatások vonatkozásában a kétoldalú 
tárgyalásokhoz. 

A két ország a paritás elve alapján, az 1995. április 19-én kelt magyar-szlovák megállapodás 
szerinti egyes műszaki intézkedések és a Dunában és a Mosoni-Dunában lévő vízhozamok 
megfigyelőrendszerének működtetésével megbízott képviselők tevékenységéről szóló, Bősön 
1995. május 29-én aláírt Szabályzatban részletezett módon közös monitoringot és adatcserét 
működtet a Szigetközben és a Csallóközben, a Megállapodásban rögzített vízmegosztás 
ellenőrzésére és a környezeti hatások megfigyelésére. 

A folyamatos vízpótlás biztosítása alapfeltétele a közös monitoringnak, amelynek fő célja az, 
hogy kölcsönösen rögzítse és értékelje a hatásterület környezeti állapotában bekövetkező 
változásokat. A szigetközi monitoring keretén belül történő adatcsere célja az, hogy a két fél 
kölcsönösen tájékoztassa egymást a mérési eredményekről, a monitorozásba bevont 
paraméterek változásán keresztül a környezeti állapot alakulásáról úgy, hogy előzetesen 
egyeztetett, azonos, illetve egymáshoz illeszkedő mérési és értékelési módszert alkalmaznak. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat 120,0 0,0 120,0 
2020. évi javasolt előirányzat 120,0 0,0 120,0 
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20. cím 01. alcím 02. jogcímcsoport Energia-racionalizálás  
 
A 100,3 millió forint bevételi előirányzat (a korábban ezen a címen kifizetett támogatások 
visszatérítése) továbbra is az energia-racionalizálási pályázati rendszer támogatására szolgál. 
Az évente meghirdetett pályázaton a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
üzemeltetési költségeik mérséklését elősegítő fejlesztéseik finanszírozásához pályázhatnak. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  100,3 100,3 0,0 

2020. évi javasolt előirányzat 100,3 100,3 0,0 
 
20. cím 01. alcím 03. jogcímcsoport A légimentéssel összefüggő kiadások 
 
A légimentési képesség fejlesztéséről szóló 1217/2018. (IV. 20.) Korm. határozat 4. pontja 
alapján megvizsgálásra kerültek a légimentési képesség fenntartásával kapcsolatos feladatok, 
kötelezettségek, amelynek eredményeképpen 2020. január 1-jétől a légimentéssel összefüggő 
feladatokat a BM veszi át az Emberi Erőforrások Minisztériumától. 

A helikopterek átvételét, valamint a polgári légijármű nyilvántartásba vételét és üzembe 
helyezését követően a helikoptereket a Rendőrség használatba adja át a Magyar Légimentő 
Nonprofit Kft. részére. 

Az alapkoncepció a nem katonai állami feladatokat ellátó légi egységek működésének 
egységesítése, összehangolása, racionalizálása, valamint a légirendészet és a légimentés 
integrációja a Rendőrség szervezetén belül. Az integráció célja a biztonságos, a folyamatos és 
a zavartalan légimentés biztosítása, továbbá a hazai légimentési képesség fejlesztése az 
éjszakai mentés és a legkorszerűbb orvosi felszerelés biztosításával. Ennek megvalósulásával 
egy egységes állami tulajdonú helikopterflotta jön létre a légirendészet és a légimentés 
területén, amely közös helikoptervezetői és repülőműszaki állománnyal, valamint közös 
infrastruktúrával rendelkezik egy szervezet keretén belül. 

Az előirányzaton a 2020. évben rendelkezésre álló 2.127,5 millió forint a légimentéssel 
összefüggő kiadások fedezetéül szolgál. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    
Többlettámogatás a légimentéssel összefüggő 
kiadások finanszírozására 

2 133,9 0,0 2 133,9 

Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése -6,4 0,0 -6,4 

2020. évi javasolt előirányzat 2 127,5 0,0 2 127,5 
 
20. cím 01. alcím 50. jogcímcsoport Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás  
 
Az előirányzat felhasználható:  
− a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése 

alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati 
tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a 
védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa 
kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő 
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többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggően a védekezési időszak elrendelésétől 
annak megszűnéséig a jégtörő hajók üzemeltetése során jelentkező költségekre; 

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

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

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

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

A fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető a 
Kormány engedélyével. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat 1 200,0 0,0 1 200,0 
2020. évi javasolt előirányzat 1 200,0 0,0 1 200,0 

 
20. cím 01. alcím 55. jogcímcsoport A kormányzati hálózatok konszolidációja, 
kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, 
kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának 
biztosítása 

Az előirányzat célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben [továbbiakban: 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet], meghatározott kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes fejlesztési feladatok finanszírozása.  

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) és 6. § (1) a) pontja határozza meg azon 
hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói, az előirányzattal 
kapcsolatos fejlesztési feladatokat kizárólagos jog alapján a NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt.) látja el. 

A kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban 
a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával elnevezésű 1101/2016. (III. 3.) 
Korm. határozat [1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat] biztosítja a forrást az előirányzaton. 

A Belügyminisztérium a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 
1631/2014. (XII. 6.) Korm. határozat 4. pontjának megfelelően elkészítette a kormányzati 
célú hírközlési hálózatok további konszolidációjára és fejlesztési szükségleteire vonatkozó 
koncepciót (a továbbiakban: Koncepció). Az erről szóló jelentést a Kormány a 2015. április 8-
i ülésén elfogadta. A részletes megvalósításra vonatkozó változatok közül a Kormány 2016. 
február 10-i ülésén az EU monitoring mutatók teljesítésére koncentráló, az elsősorban az új 
végpontok bekötését (3300 új kormányzati, közigazgatási végpont bekötése) célzó megoldást 
fogadta el. 

A finanszírozás elsődleges forrása a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a 
továbbiakban: GINOP) 3. prioritásán belül került meghatározásra (nagy sávszélességű 
kapcsolat biztosítása az állami és önkormányzati intézményeknél) összességében 11.880,0 
millió forint. A Koncepcióban megfogalmazott célkitűzések, és a Kormány által elfogadott 
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megoldás megvalósítására a Kormány az 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozatával 6.330,0 
millió forint hazai forrás biztosításáról döntött. 

A Kormány a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a 
kormányzati célú hálózatok fejlesztésében való közreműködésének finanszírozásáról szóló 
1247/2019. (IV. 30.) Korm. határozatban döntött a Kormányzati Hálózatfejlesztési Projekt 
keretében a vasútvonalak melletti, a vasúti közlekedéshez kapcsolódó elektronikus hírközlési 
hálózatok fejlesztésének megvalósításával, amely a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság közreműködésével valósul meg. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  3 000,0 0,0 3 000,0 
2020. évi javasolt előirányzat 3 000,0 0,0 3 000,0 

 
20. cím 01. alcím 56. jogcímcsoport Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
 
Az előirányzat célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben [továbbiakban: 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet], a központosított 
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben [továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet], az egyes, az elektronikus 
ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. 
rendeletben [a továbbiakban: 84/2012. (IV.21.) Korm. rendelet], az önkormányzati ASP 
rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben, a Kormányzati Adatközpont 
működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben, az okos város központi 
platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018. (XII. 17.) Korm. 
rendeletben [a továbbiakban: 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet], a központosított 
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás 
útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy 
fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendeletben, illetőleg az 
egyéb jogszabályokban vagy kormányzati döntésekben meghatározott kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos működtetési, fenntartási (üzemeltetési) és 
fejlesztési feladatok finanszírozása.  

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

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

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt informatikai és hírközlési feladatokat, azaz 
a költségvetési szervek működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat a NISZ Zrt. látja el. 
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Az előirányzat nyújt fedezetet továbbá a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében 
szereplő alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátására, amelyeket az 
IdomSoft Zrt. végez. 

Az előirányzatról kerülnek finanszírozásra a 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a 
Magyar Posta Zrt. által nyújtott Postai Agora szolgáltatás, valamint az egyes  elektronikus irat 
hiteles papíralapú irattá alakításával, papíralapú irat hiteles elektronikus irattá átalakításával, 
és az ezekhez kapcsolódó egyes biztonságos kézbesítési szolgáltatással kapcsolatos feladatok. 

Az előirányzat nyújt fedezetet továbbá a 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján a 
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság által nyújtott Települési Térinformatikai Platform központosított közszolgáltatás, 
valamint a Települési Középület Kataszter központosított közszolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatos feladatok finanszírozására. 

A fenti célok elérése érdekében az előirányzat biztosítja: 

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

− a kormányzati célú hírközlési hálózatok üzemeltetését, melynek keretében a NISZ Zrt. 
üzemelteti a: 
= Nemzeti Távközlési Gerinchálózatot (a továbbiakban: NTG),  
= KÖZNET infokommunikációs hálózatot, 
= Zártcélú Rendészeti Hálózatot (a továbbiakban: ZRH). 

A kormányzati célú hálózatok üzemeltetése magában foglalja az NTG működtetését, 
amely az állami intézmények és szervezetek távközlési és részben távközlési feladatainak 
ellátását elkülönítetten állami célú, nagy biztonságú és rendelkezésre állású hálózaton 
biztosítja. A feladat tartalmazza számos (több mint tíz) különböző tulajdoni helyzetű 
hálózatnak a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti működtetését, illetve az állami 
intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását. A KÖZNET a közpénzekből 
fenntartott közintézmények, valamint közpénzekkel támogatott közfeladatokat ellátó 
és/vagy közcélokat szolgáló szervezetek részére biztosít hálózati elektronikus 
kommunikációs infrastruktúrát a korszerű alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége 
érdekében. A ZRH feladata a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, 
valamint közigazgatási szervek részére nyújtott zárt távközlési és adatátviteli 
összeköttetések biztosítása, a hálózat működtetése. 

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

− a szabályozott és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ, 
KEÜSZ) biztosításának fedezetét: 

= RNY – az ügyfél ügyintézési Rendelkezési Nyilvántartása szolgáltatás 
nyújtása, 

= RÉR – az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési 
cselekményekről szolgáltatás nyújtása, 

= ÖNY – Összerendelési Nyilvántartás szolgáltatás nyújtása, 
= BKSZ – Biztonságos Kézbesítés Szolgáltatás és kapcsolódó tárhelyek nyújtása, 
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= ÁBT - ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás nyújtása, 
= e-űrlap – elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás nyújtása, 
= EDT - elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás nyújtása, 
= Ügyfélkapu - Kormány által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatás 

természetes személy ügyfelek részére, 
= RKTA – Részleges Kódú Telefonos Azonosítás szolgáltatás üzemeltetése. 
= GovCA - kormányzati hitelesítés szolgáltatás nyújtása, 
= KDÜ – Központi Dokumentumhitelesítési Ügynök szolgáltatás nyújtása, 
= AVDH - azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás 

nyújtása, 
= IÉNY – Iratérvényességi Nyilvántartás szolgáltatás nyújtása, 
= KEAESZ - kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás nyújtása, 
= KAÜ - Központi azonosítási ügynök szolgáltatás nyújtása, 
= e-papír – általános célú kérelem űrlap szolgáltatás nyújtása, 
= SZÜF – Személyre szabott Ügyintézési Felület szolgáltatás nyújtása, 
= BIÁSZ - iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás nyújtása, 
= KÉÜ - központi érkeztetési ügynök szolgáltatás nyújtása, 
= KKÜ - központi kézbesítési ügynök szolgáltatás nyújtása, 
= EFER - elektronikus fizetési és elszámolási rendszer üzemeltetése, 
= eSZIG - állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus 

aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés 
szolgáltatás nyújtása, 

= ELEV - Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári 
Nyilvántartó rendszer (elektronikus levéltár ellátási szolgáltatásainak) 
üzemeltetése, 

= EFER–Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásüzemeltetése, 
= IÉNY – Iratérvényességi Nyilvántartás szolgáltatás nyújtása. 

A szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ, KEÜSZ) 
biztosítása keretében, a 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, az elektronikus ügyintézés 
részlet szabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a központosított 
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási 
megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által 
üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM 
rendelet alapján, a szolgáltatások ellátásához szükséges infrastruktúra, és részben 
alkalmazás üzemeltetése történik. 

− a Kormányzati Adatközpont (a továbbiakban: KAK) és Adattrezor üzemeltetését, 
valamint az abba integrálódó „Kormányzati Felhő” rendszer és infrastruktúra 
szolgáltatást a közszféra intézményei számára. 

− az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer (EKÜR) Érkeztetési Modulja (KÉR) 
teljes körű működtetését, a KÉR érkezető rendszerének működtetésével kapcsolatban 
egyes szolgáltatások nyújtását, nyomdai termékek előállítását, a KÉR infrastrukturális 
elemeinek géptermekben történő üzemeltetését. 

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

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

− a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program (a továbbiakban: DNFP) keretében 
megvalósított e-közigazgatási mobilalkalmazások üzemeltetését. A DNFP keretében az 
e-közigazgatási szolgáltatások mobileszközökön történő elérésének technológia 
megoldásaként került kifejlesztésre egy mobilalkalmazásokat támogató központi 
szakrendszer, mely lehetőséget biztosít, hogy bármely igénylő önkormányzat ezen 
központi szakrendszerhez csatlakozva biztosítani tudja a lakossága számára a helyi, 
illetve a központosított formában nyújtott e-közigazgatási szolgáltatások elérését 
mobileszközök segítségével. 

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

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

− a nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséről, valamint a nyílt 
szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő 
elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat 
végrehajtásából adódó egyes feladatok finanszírozását. 

− a NISZ Zrt. által nyújtott informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó amortizációs cserék 
végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatok finanszírozását. 

− az 1818 (Kormányzati Ügyfélvonal) és a 185 hívószámokon elérhető országos telefonos 
ügyfélszolgálati rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok finanszírozását. 

− a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának 
biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a 
rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító központi infrastruktúra szolgáltatások 
nyújtását. 

− okmánylogisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátását. Az 
okmánylogisztikai feladatok magukban foglalják többek között a járási hivatalok 
(kormányablakok és okmányirodák) részére a biankó okmányok, tartozékok, valamint a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 414/2015. (XII. 
23.) Korm. rendelet] szerinti PIN és PUK kódokat, a regisztrációs kódot, valamint a 
visszavonási jelszót tartalmazó borítékok, rendszámok és kellékek biztonságos tárolását, 
szükség szerinti igénylését és nyilvántartását, rendelkezésre bocsátását. Továbbá a 
Szolgáltató biztosítja az okmánykiadási feladatot ellátó, az elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus 
fizetési és elszámolási rendszerhez csatlakozott kormányablakban az okmánykiadási 
feladatokhoz kapcsolódó kártyatranzakció lebonyolításához szükséges elektronikus 
berendezést. 

− az anyakönyvi feladatok ellátásához szükséges Családi Anyakönyv rendszer (CSAK2) 
szolgáltatások (szükséges informatikai eszközök, kapcsolódó szolgáltatások, valamint 
adatátviteli utak biztosítása) nyújtását. 
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− a kormányhivatali rendszerben működő okmányirodák és a kormányablakok 
hálózatainak, hardver és szoftver infrastruktúrájának jogszabályban meghatározott 
részének a működtetését. 

− az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, 
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 320/2014. (XII. 13.) Korm. 
rendelet alapján a munkavédelmi és munkaügyi szakrendszeri alkalmazások és a 
Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások (MEPISZ) informatikai infrastruktúra és 
alkalmazásoldali szolgáltatások nyújtását. 

− Postai Agora szolgáltatás finanszírozását. 

− az egyes elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakításával, papíralapú irat hiteles 
elektronikus irattá átalakításával, és az ezekhez kapcsolódó egyes biztonságos 
kézbesítési szolgáltatással kapcsolatos feladatok finanszírozását (Hibrid-Inverz hibrid, 
BKSZ). 

− Robotzsaru rendszerrel kapcsolatos alkalmazás-üzemeltetési, illetve alkalmazás-
fejlesztési szolgálati feladatok ellátását. 

− Helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) infrastruktúra és alkalmazásoldali 
üzemeltetését. 

− Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) informatikai rendszer 
infrastruktúrájának működtetését. 

− Modern Városok Program keretében az "Okos Város - Okos Miskolc" projekttel, 
valamint az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásával kapcsolatos 
feladatok finanszírozását. 

− Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet és az Állami Alkalmazás-katalógus 
működtetését. 

A 2020. évben a fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 5.530,0 
millió  forinttal növekszik az előző év törvényi előirányzatához képest az alábbiak szerint: 

− A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról szóló 2128/2017. (XII. 29.) 
Korm. határozat alapján, a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat fejlesztéséhez 
kapcsolódó fejlesztések megvalósítása érdekében, az előirányzaton, a 2019. évben 
egyszeri jelleggel, 176,1 millió forint került biztosításra, amely a 2020. évben már nem 
kerül tervezésre. 

− A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény tervezetéhez készített előzetes 
hatásvizsgálatban szereplő, a törvény elfogadásához kapcsolódó költségvetési források 
pontos meghatározásáról szóló 1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat alapján a 2019. évi 
költségvetésben egyszeri jelleggel, 475,5 millió forint került biztosításra, amely a 2020. 
évben már nem kerül tervezésre. 

− A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatt a 2020. évi előirányzat 306,5 millió 
forinttal csökken. 

− A Robotzsaru rendszerrel kapcsolatos alkalmazás-üzemeltetési, illetve 
alkalmazásfejlesztési szolgálati feladatok ellátásával kapcsolatban, fejezeten belüli 
átcsoportosítással – a Rendőrség cím terhére – beépülő jelleggel 430,5 millió forint 
kerül biztosításra. 

− A helyi közszolgáltatás információs rendszerrel (IKIR) kapcsolatos feladatok a helyi 
közszolgáltatás információs rendszerről szóló 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletben 
kerültek szabályozásra. Az IKIR infrastruktúráját a NISZ Zrt. működteti, míg az 
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alkalmazás-üzemeltetési feladatokat az Idomsoft Zrt. látja el, közszolgáltatási 
szerződések keretében. A feladatok finanszírozása érdekében fejezeten belüli 
átcsoportosítással – a BM igazgatása cím terhére – beépülő jelleggel 318,5 millió forint 
kerül biztosításra. 

− A Postai Agora rendszer 2020. évi működtetési költsége 49,4 millió forint, amely a 
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet „Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése” központi kezelésű 
előirányzaton a Magyar Posta Csoport bérfejlesztésére rendelkezésre álló forrás terhére, 
nullszaldós átcsoportosítással, beépülő jelleggel kerül biztosításra az előirányzaton. 

− A Magyar Posta Zrt. hibrid, inverz hibrid és biztonságos kézbesítési szolgáltatásainak 
2020. évi működtetési költsége 2.166,0 millió forint, amely a XXII. Miniszterelnöki 
Kormányiroda fejezet „Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
bérfejlesztésének ellentételezése” központi kezelésű előirányzaton a Magyar Posta 
Csoport bérfejlesztésére rendelkezésre álló forrás terhére, nullszaldós átcsoportosítással 
beépülő jelleggel kerül biztosításra az előirányzaton. 

− A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ informatikai rendszerének (a 
továbbiakban: NTAK) a KAK-ban történő infrastruktúra működtetésével kapcsolatos 
költségek a 2020. évtől beépülő jelleggel a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 
20/01/11 Turisztikai Fejlesztési Célelőirányzat jogcímcsoport terhére, 71,8 millió forint 
összegben, nullszaldós átcsoportosítással az előirányzaton kerülnek biztosításra. 

− Az 1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat (Modern Városok Program keretében az 
"Okos Város - Okos Miskolc" projekt megvalósítása) alapján az 5,9 millió forint, a 
fejlesztés során létrejövő egyes eredménytermékek 2020. évi üzemeltetését 
finanszírozza, amely beépülő jelleggel kerül biztosításra az előirányzaton. 

− Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásához kapcsolódó költségek 
biztosításáról szóló 1715/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján biztosított 152,0 
millió forint a 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § 1. pontja szerinti központi 
alapinfrastruktúra, valamint központosított közszolgáltatások eredménytermékei 
(Monor Okos város központi szolgáltatási környezet, a Települési Mobilalkalmazás, 
Központi Városkártya rendszer) fenntartásával összefüggésben felmerülő feladatok 
2020. évi költségeit finanszírozza, amely egyszeri jelleggel kerül biztosításra az 
előirányzaton. 

− A XI. Miniszterelnökség és a XIV. Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti 
beruházási előirányzat-átcsoportosításról, valamint a működtetési kiadásoknak a XIV. 
Belügyminisztérium fejezet részére tartós jelleggel történő biztosításáról szóló 1749/2018. 
(XII. 20.) Korm. határozat alapján, a 19,6 millió forint, a Miniszterelnökség használatában 
lévő, a Miniszterelnökség munkatársainak elhelyezését biztosító 1016 Budapest Naphegy 
tér 1., 1062 Budapest Andrássy út 70., 1027 Budapest, Horvát u. 12-26. szám alatti 
épületekben a Miniszterelnökség új hálózati végpontjaival kapcsolatos fejlesztések 
során létrejött egyes eredménytermékek 2020. évi üzemeltetését finanszírozza, amely a 
XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség Igazgatása cím terhére, beépülő 
jelleggel kerül biztosításra az előirányzaton. 

− Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet és az Állami Alkalmazás-
katalógus rendszerek 2020. évi éves üzemeltetési költsége 1.248,0 millió forint, amely 
az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet létrehozásához, valamint az 
Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet és az Állami Alkalmazás-katalógus 
működtetéséhez szükséges pénzügyi források biztosításáról szóló 1822/2018. (XII. 27.) 
Korm. határozata alapján beépülő jelleggel kerül biztosításra az előirányzaton. 
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− A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet hatékony működését segítő 
infokommunikációs szolgáltatások finanszírozása érdekében, a Mádl Ferenc 
Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásával összefüggő intézkedésekről szóló 1236/2019. 
(IV. 25.) Korm. határozat alapján a 2020. évtől beépülő jelleggel az előirányzaton 26,4 
millió forint kerül biztosításra. 

− Az előirányzatról finanszírozandó kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
minőségének megfelelő szinten tartásához, a 2020. évtől beépülő jelleggel az 
előirányzaton 2.000,0 millió forint kerül biztosításra. 

− A dologi és beruházási kiadások korrekciója 1000,0 millió forinttal. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  62 022,1 0,0 62 022,1 
Változások jogcímenként:    
Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat 
létrehozása miatti kivezetés  
[2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat] 

-176,1 0,0 -176,1 

Büntetőeljárásról szóló tv. miatti egyszeri 
többlet kivezetése 

-475,5 0,0 -475,5 

Fejezeten belüli átcsoportosítás - Robotzsaru 
rendszerrel kapcsolatos alkalmazás-
üzemeltetési, illetve alkalmazásfejlesztési 
szolgálati feladatokra  

430,5 0,0 430,5 

Fejezeten belüli átcsoportosítás - Helyi 
közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) 
üzemeltetése 

318,5 0,0 318,5 

Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése  -306,5 0,0 -306,5 
Posta hibrid, inverz hibrid és biztonságos 
kézbesítési szolgáltatások nyújtásához 
szükséges forrás átcsoportosítása 
Miniszterelnöki Kormányirodától 

2 166,0 0,0 2 166,0 

Postai Agora szolgáltatások fedezetének 
átcsoportosítása a Miniszterelnöki 
Kormányirodától 

49,4 0,0 49,4 

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 
(NTAK) informatikai rendszer működtetésének 
átcsoportosítása Miniszterelnöki 
Kabinetirodától 

71,8 0,0 71,8 

Dologi és beruházási kiadások korrekciója -1 000,0 0,0 -1 000,0 
Többletek:    
1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat 
(Modern Városok Program keretében az "Okos 
Város - Okos Miskolc" projekt megvalósítása)  

5,9 0,0 5,9 

1715/2018. (XII. 17.) Korm. határozat  
(okos város központi platformszolgáltatás 
létrehozása) 

152,0 0,0 152,0 

1749/2018. (XII. 20.) Korm. határozat 
(informatikai működtetési szolgáltatások 
finanszírozása) 

19,6 0,0 19,6 

1822/2018. (XII. 27.) Korm. határozat  1 248,0 0,0 1 248,0 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
(Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet és az 
Állami Alkalmazás-katalógus működtetése) 
1236/2019. (IV. 25.) Korm. határozat  
(Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 
infokommunikációs szolgáltatások ellátása) 

26,4 0,0 26,4 

Közszolgáltatások minőségének szinten 
tartásához szükséges forrás 

2 000,0 0,0 2 000,0 

2020. évi javasolt előirányzat 66 552,1 0,0 66 552,1 
 
20. cím 01. alcím 63. jogcímcsoport Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos 
szakmai feladatok ellátása   
 
Az előirányzat célja a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és 
tárolásával kapcsolatos feladatellátás hatékony megvalósításának finanszírozása. 

A Központi Közigazgatási Irattár kialakításának vizsgálatáról szóló 1790/2016. (XII. 19.) 
Korm. határozat a BM feladataként nevesítette a központi közigazgatási szervek által 
bérirattározási, helyiségbérleti konstrukcióban tárolt, illetve a fővárosi székhelyű területi 
államigazgatási szerveknél irattározott iratanyagok mennyiségi felmérését, illetve hosszú távú 
elhelyezésére vonatkozó javaslat elkészítését.  

A központi közigazgatási szervek által irattárazott iratanyagok elhelyezéséről szóló 
1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat szerinti előterjesztés célja, hogy a központi 
közigazgatási szervek papíralapú iratainak állományvédelmi, adatvédelmi és adatbiztonsági 
szempontból is optimális elhelyezésével megelőzhető legyen az iratállomány felhalmozódása, 
arra alkalmatlan, illetve elszórtan bérelt helyiségekben való tárolása, továbbá mindezek 
következményeként az iratanyag elázása, rongálódása. Így hatékony eszköz áll majd 
rendelkezésre az iratkezelési fegyelem eddigieknél szorosabb ellenőrzésére, illetve a 
papíralapú iratok felhalmozódásának jövőbeni megelőzésére. 

Mindezzel összegfüggésben a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendelet] a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt.-t (a továbbiakban: 
NEDOK NZrt.) jelölte ki központi szolgáltatóként, amely a 335/2005. (XII. 29.) Korm. 
rendeletben meghatározott államigazgatási szervek központi irattárazásával kapcsolatos 
feladatok ellátását a BM-mel kötött közszolgáltatási szerződés alapján nyújtja. 

A törvényi sor pénzügyi fedezetét az érintett fejezetek közötti és fejezeten belüli nullszaldós 
átrendezés biztosítja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    
IM-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  

17,9 0,0 17,9 

ME-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés 

20,2 0,0 20,2 

AM-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés 

14,3 0,0 14,3 

PM-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés 

114,3 0,0 114,3 
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ITM-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés 

88,1 0,0 88,1 

KKM-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés 

15,8 0,0 15,8 

EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés 

67,8 0,0 67,8 

Miniszterelnöki Kormányiroda-BM fejezetek 
közötti nullszaldós átrendezés 

2,3 0,0 2,3 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés 

4,5 0,0 4,5 

BM igazgatásától fejezeten belüli nullszaldós 
átrendezés 

25,7 0,0 25,7 

ORFK-tól fejezeten belüli nullszaldós 
átrendezés 

1,9 0,0 1,9 

BVOP-tól fejezeten belüli nullszaldós 
átrendezés 

1,4 0,0 1,4 

2020. évi javasolt előirányzat 374,2 0,0 374,2 
 
20. cím 02. alcím Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 
 
20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport Társadalmi önszerveződések támogatása 
 
20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport 03. jogcím Országos Polgárőr Szövetség  
 
A törvényi soron a rendelkezésre álló forrás a Magyarországon törvényesen működő, 
lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és 
baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá környezetvédelmi céllal megalakult 
polgárőr egyesületek és regionális szövetségek, valamint az Országos Polgárőr Szövetség 
működését, feladatellátását segíti. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  1 050,0 0,0 1 050,0 

2020. évi javasolt előirányzat 1 050,0 0,0 1 050,0 
 

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

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

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek tevékenységének ellátásához a fejezeti 
kezelésű előirányzaton 2020. évben 700,0 millió forint összegű támogatás biztosítására nyílik 
lehetőség. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  700,0 0,0 700,0 

2020. évi javasolt előirányzat 700,0 0,0 700,0 
 
20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport 11. jogcím Társadalmi szervezetek, alapítványok 
támogatása 
 
Az előirányzat az alábbi szervezetek támogatásához biztosít forrást: 

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

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

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

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

− A Hét önkormányzati érdekszövetségnek (Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetsége, Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, Magyar 
Faluszövetség, Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati 
Szövetsége, Megyei Jogú Városok Szövetsége) biztosítandó 9,0 millió forintos 
támogatással lehetőség nyílik más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerésére, 
átvételére, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítésére, 3,0 millió forint támogatás pedig a 
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tevékenységével összefüggő „Jó 
gyakorlatok” támogatására szolgál. 

− A dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként 
jelentkező működtetését a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos 
Egyesület végzi. Az előirányzatból nyújtandó 35,0 millió forintos támogatás célja 
alapvetően a nevezett rendszerek működtetése, karbantartása és korszerűsítése, további 
új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása. 
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− A 24,0 millió forint költségvetési támogatás a Magyar Rendészeti Sportszövetség és 
tagszervezetei alapító okiratban meghatározott feladatai megvalósulásának 
elősegítésére, ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a 
sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és 
nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít fedezetet. 

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

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  175,0 0,0 175,0 
2020. évi javasolt előirányzat 175,0 0,0 175,0 

 
20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport 12. jogcím Személy-, Vagyonvédelmi és 
Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 38. § (1) l) pontjában – a 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (továbbiakban: SzVMSzK) 
feladataként megjelölt személy- és vagyonőr intézkedéssel szembeni panaszkivizsgálás 
finanszírozására került létrehozásra, amely a vagyonvédelmi szakma törvényességének és 
szakszerűségének minősítését érintő közigazgatási jellegű ügyintézés. 

Az előirányzaton rendelkezésre álló 20,0 millió forint biztosítja az SzVMSzK 
panaszkivizsgálási feladatainak magasabb színvonalon történő ellátását. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  20,0 0,0 20,0 
2020. évi javasolt előirányzat 20,0 0,0 20,0 

 
20. cím 03. alcím Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 
 
Az előirányzat célja, hogy a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek a 
gazdálkodásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásai, valamint a piaci viszonyokhoz 
igazodó jövedelemszint biztosítása tekintetében az egyes többségi állami tulajdonú gazdasági 
társaságoknál bérfejlesztés kerülhessen végrehajtásra. 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 84/2019. (IV. 18.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a 
belügyminiszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében felel a hátrányos 
helyzetű és roma gyermekek esélyteremtésének biztosításáért. 

A pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolája Magyarország és 
egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, amelyet a Gandhi 
Alapítvány 1994-ben alapított. A fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi fedezetet biztosít az 
iskolát fenntartó Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. tekintetében a 
foglalkoztatottak béremelésének rendezésére. 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet módosításával 
összefüggő feladatokról szóló 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] végrehajtásához kapcsolódó, EMMI-BM fejezetek 
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közötti költségvetési megállapodásban rögzített nullszaldós átrendezés biztosítja a törvényi 
sor pénzügyi fedezetét. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  
[1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] 

81,7 0,0 81,7 

2020. évi javasolt előirányzat 81,7 0,0 81,7 
 
20. cím 04. alcím Egyéb feladatok támogatása 
 
20. cím 04. alcím 01. jogcímcsoport "Útravaló" ösztöndíj program 
 
Az ösztöndíj program jogszabályi alapját a 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet biztosítja. A 
2005 óta működő program célja személyes mentori támogatás és ösztöndíj nyújtása (általános 
iskola, középfokú iskola) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók 
részére a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási utak megerősítése érdekében. 
Tanévenként átlagosan csaknem 12-13 ezer tanuló vesz részt a programokban, amely az 
elmúlt években átalakult az ösztöndíj-támogatás differenciáltabbá tétele érdekében. Az 
ösztöndíj programba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek 
be, de az ösztöndíj mértéke teljesítményalapon az előző év végi tanulmányi eredménytől függ. 

A program négy esélyteremtő alprogramjából az "Útravaló" ösztöndíj program előirányzat 
kizárólag az Út a középiskolába, valamint az Út az érettségihez alprogramokat finanszírozza. 
(A másik két kapcsolódó alprogram az Út a szakmához és az Út a diplomához a 20. cím 05. 
alcím 06. jogcímcsoport Roma ösztöndíjprogramok sorról kerül finanszírozásra). A 
2019/2020. tanévtől kezdődően ismételten hazai költségvetés támogatja a korábbi uniós 
forrással szemben. Szintén e tanévtől kezdve egy kismértékű emelés (15-20%) kerül 
végrehajtásra az ösztöndíjak és a mentori díjak tekintetében a más ösztöndíjakhoz mérhető 
versenyképesség megtartása érdekében. 

A törvényi sor pénzügyi fedezetét az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerinti, EMMI-
BM fejezetek közötti nullszaldós átrendezés biztosítja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  
[1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] 

1 700,0 0,0 1 700,0 

2020. évi javasolt előirányzat 1 700,0 0,0 1 700,0 
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20. cím 04. alcím 02. jogcímcsoport Biztos Kezdet Gyerekházak 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) értelmében a BKGYH célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, 
elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges 
fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői 
kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen 
nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. 

A szolgáltatás működtetését 2012. évtől hazai finanszírozási rendszer biztosítja, és 2013-tól 
beillesztésre került a Gyvt. által szabályozott gyermekjóléti alapellátások rendszerébe. 

A BKGYH-k működését jelenleg a központi költségvetés biztosítja a támogató szolgáltatás és 
a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Tkr.) alapján. A támogatás gyerekházankénti fajlagos összege a mindenkori 
költségvetési törvény 8. számú mellékletében az Egyes, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások 
között szerepel. A BKGYH-k fajlagos támogatásának értéke 2020-ban a minimálbér és a 
garantált bérminimum emelkedésére tekintettel 6.245.115 forintról 7.411.115 forintra 
emelkedik.  

A törvényi sor pénzügyi fedezetét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelet módosításával összefüggő feladatokról szóló 1213/2019. (IV.18.) Korm. 
határozat szerinti, EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós átrendezés biztosítja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  
[1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] 

699,4 0,0 699,4 

Többletek:    
Gyerekházak fajlagos támogatásának 
növekménye 

130,6 0,0 130,6 

2020. évi javasolt előirányzat 830,0 0,0 830,0 
 
20. cím 05. alcím Társadalmi felzárkózást segítő programok 
 
20. cím 05. alcím 01. jogcímcsoport Roma Szakkollégiumi Hálózat 
 
A Kormány által elfogadott "Fokozatváltás a felsőoktatásban" című felsőoktatási stratégia 
akcióterve szerint ösztönözni szükséges a felsőoktatási intézményeket, hogy 
tehetséggondozási programjuk részeként működtessenek aktív szakkollégiumokat, amelyek 
szakmai programokon és közösségfejlesztő szerepükön túl aktívan bekapcsolódnak a 
felsőfokú képzésbe és kutatásba. 

A roma szakkollégiumok támogatják és segítik a hátrányos helyzetű, köztük a roma 
származású, egyetemre vagy főiskolára járó hallgatók tanulmányi előmenetelét. A 2011-ben 
létesített Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat egyedülálló kezdeményezés európai 
szinten, amely jó gyakorlatként azonosítható az európai országok számára is. A roma 
szakkollégiumi hálózatok célja, hogy szakmailag jól felkészült cigány értelmiségi réteg tudjon 
közéleti szerepet vállalni a jövőben, támogatva és részt véve a hazai roma nemzetiségű 
emberek felzárkózásának elősegítésében, továbbá, hogy a diploma megszerzéssel a munkaerő 
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piacon eséllyel tudjanak elhelyezkedni a hátrányos helyzetű köztük roma származású 
hallgatók. 

A roma szakkollégiumok fontos nevelési eleme az együttlakás, így a hallgatók 
diákotthonokban kerülnek elhelyezésre. Tanulmányi programjuk három alapvető pillérre épül: 
cigány-magyar kettős identitás fejlesztése, spirituális modul, valamint közéleti ismeretek 
elsajátítása. 

Jelenleg 11 db szakkollégium működési célú támogatása valósul meg a vidéki egyetemi 
városokban illetve a fővárosban, összesen 325 fő hátrányos helyzetű, roma hallgatóval. A 
hallgatók a humán szakokon túl az orvosi, a műszaki és a gazdasági szakok mellett a 
művészeti szakokon is jelen vannak. 

A törvényi sor pénzügyi fedezetét az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerinti, EMMI-
BM fejezetek közötti nullszaldós átrendezés biztosítja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  
[1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] 

545,8 0,0 545,8 

2020. évi javasolt előirányzat 545,8 0,0 545,8 
 
20. cím 05. alcím 02. jogcímcsoport Tanoda program 
 
A Tanodák célja a hátrányos helyzetű, köztük roma gyermekek, tanulók oktatási esélyeinek 
növelése. 

A Tanodák Magyarországon közel 20 éve működnek. A kezdeti projektek elsősorban civil 
támogatási forrásokból tudtak működni, majd később, az EU-hoz való csatlakozásunk után 
már európai uniós források is elérhetővé váltak. Az első tanoda tevékenységet támogató uniós 
pályázatok 2004-ben kerültek kiírásra. 2016-évben középtávú célként fogalmazódott meg, 
hogy az uniós pályázatok lezárását követően hazai finanszírozás biztosítsa a tanodák 
kiszámítható működését. 

A tanodai fejlesztés hazai rendszerbe történő beemelésére a Gyvt. módosításával – amely 
2019. január 1-jével lépett hatályba – került sor, ezzel párhuzamosan a tanoda, mint új 
gyermekjóléti alapellátás bekerült Magyarország 2019. évi központi költségvetésébe, 
megteremtve a kiszámítható finanszírozás feltételeit. 

Az uniós pályázatok lezárását követően, a tanodák hazai forrásból történő 
továbbfinanszírozásának fedezetét a mindenkori költségvetési törvény biztosítja. 

2018. december 4-én megjelentek a tanoda végrehajtási rendeletek. Az egyes 
kormányrendeleteknek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival összefüggő módosításáról 
szóló 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet a tanodák finanszírozásához, hatósági 
nyilvántartásához kapcsolódó egyes Korm. rendeletek módosítását tartalmazza. A gyermekek 
esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. 
(XII. 4.) EMMI rendelet pedig a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai 
feladatairól és működésük feltételeit határozza meg. 

A tanodák finanszírozása a Tkr. alapján, pályázati úton történik. Ezen felül a rendeletek 
lehetővé teszik, hogy egy tanoda proaktív módon egyéb forrásokat bevonjon a működésébe. A 
finanszírozás keretét a Tkr. szabályozza.  
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A törvényi sor pénzügyi fedezetét az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerinti, EMMI-
BM fejezetek közötti nullszaldós átrendezés biztosítja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  
[1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] 

2 506,1 0,0 2 506,1 

2020. évi javasolt előirányzat 2 506,1 0,0 2 506,1 
 
20. cím 05. alcím 03. jogcímcsoport Roma kultúra támogatása 
 
A kulturális autonómia intézményeinek támogatása, a roma identitás ápolása, annak szélesebb 
körben való megismertetése a társadalmi felzárkózás egyik kiemelt területe. Az előirányzat 
szolgál forrásul a roma kulturális szervezetek, alkotóközösségek tevékenységének, a cigány 
nyelv ápolásának, fejlesztésének, a cigányság történelmével összefüggő emlékezet és a 
hagyományok megőrzésének, a fiatalabb korosztályok számára történő átadásának, továbbá a 
generációk közötti párbeszéd erősítésének, a különböző kultúrából származó emberek 
kölcsönös elfogadásának elősegítésére, valamint a közösségi programok megvalósításának 
támogatására. 

Az előirányzat 2012 óta minden évben pályázat keretében támogatja a helyi közösségek által 
szervezett roma kulturális események megvalósítását, kulturális tartalmak és termékek 
elérhetővé tételét. A pályázati formában nyújtott támogatás a legszélesebb körökhöz eljutó 
forrás, mely a fent részletezett céloknak megfelelően előnyben részesíti azokat a szereplőket, 
akik tevőlegesen hozzá szeretnének járulni a roma kultúra minél szélesebb körben való 
bemutatásának céljához, és ezzel a többségi és kisebbségi társadalom közötti feszültség 
lebontásához. 

A törvényi sor pénzügyi fedezetét az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerinti, EMMI-
BM fejezetek közötti nullszaldós átrendezés biztosítja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  
[1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] 

52,1 0,0 52,1 

2020. évi javasolt előirányzat 52,1 0,0 52,1 
 
20. cím 05. alcím 04. jogcímcsoport Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést 
elősegítő programok, szakkollégiumok 
 
Az előirányzat felhasználási célja a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák 
felzárkózását és társadalmi-gazdasági integrációját elősegítő programok támogatása. Az 
előirányzat terhére olyan programok kerülnek támogatásra, amelyeknek célja az MNTFS II. 
intézkedési tervében rögzített célok megvalósítása, így a foglalkoztatás bővítésének 
előkészítése, a hátrányos helyzetűek képzése, illetve a környezetük felkészítése, a 
mélyszegénységben élők és a romák életkörülményeinek javítását szolgáló programok, 
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továbbá modellek, innovációk támogatása. Az előirányzat biztosít forrást a modell értékű 
foglalkoztatási programok támogatására. A modell értékű, komplex programok segítik a 
személyek és települések felkészítését a szociális gazdaság típusú programokban való 
részvételre. Fontos cél továbbá a fenntarthatóság és a továbbfejlesztés szempontjából a 
felzárkózást segítő programok tapasztalatainak visszacsatolása. Kiemelt kormányzati cél, 
hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők egyre nagyobb hányada kerüljön ki a szociális 
gazdaságba, majd a későbbiek folyamán aktív munkaerő piaci eszközökkel segítve az 
elsődleges munkaerőpiacra vagy önfenntartóvá válására. 

Az előirányzat terhére kerül megvalósításra a szociális földprogram, amely a szociálisan 
hátrányos helyzetű emberek megélhetését segíti elő. A megélhetés elősegítése céljából 
megvalósuló pályázati program keretében támogatható a konyhakerti növények termesztése, 
kisállattartás feltételeinek biztosítása, szociális földprogram keretében létrehozott mintakertek 
támogatása, valamint a termelő családok anyagszükségleteinek beszerzése, eszközbeszerzése. 

A felzárkózás egyik alappillére az oktatás, és e területen belül kiemelten a hátrányos helyzetű 
hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása. A roma nemzetiségi 
oktatási intézmény működésének támogatását, valamint további, a hátrányos helyzetű és roma 
tanulók/hallgatók iskolai előrehaladását segítő innovatív megoldások felkarolását és 
támogatását is az előirányzat fedezi. 

Az előirányzat tartalmazza a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református 
Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 
1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosításáról szóló 
1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján a történelmi protestáns egyházak, a Magyar 
Katolikus Egyház, illetve belső egyházi jogi személyeik által fenntartott tanodák 
működésének (beleértve a szakemberek, a szakmai programok, valamint a programok 
megvalósításához kapcsolódó dologi költségek) támogatását. 

Az előirányzat felhasználása részben egyedi döntés alapján, részben pályázati úton történik. 

A törvényi sor pénzügyi fedezetét az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerinti, EMMI-
BM fejezetek közötti nullszaldós átrendezés biztosítja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  
[1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] 

447,3 0,0 447,3 

2020. évi javasolt előirányzat 447,3 0,0 447,3 
 
20. cím 05. alcím 05. jogcímcsoport Felzárkózás-politika koordinációja 
 
A hazai felzárkózás-politika, az MNTFS nyomon követése érdekében szükséges egy 
rendszeresen elvégzett reprezentatív kutatás kialakítása és végrehajtása a magyarországi roma 
népesség fontosabb társadalmi jellemzőinek feltárására. A több évre tervezett kutatási és 
adatfelvételi program hosszú távon szolgálja a roma népesség életkörülményeinek 
rendszereses időközönként való vizsgálatát. 

Az MNTFS nyomán folyó kutatások, módszertani fejlesztések nemzetközi szinten is 
érdeklődésre tartanak számot, a hazai eredmények népszerűsítéséhez, a határon túli 
szakpolitikai műhelyekkel való kapcsolattartáshoz szükségesek a rendezvények, kiadványok. 
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A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. végrehajtásának a 2015–2017. évekre 
szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozat szerint 
kiemelt feladat az Európai Roma Keretstratégiát megvalósító tagállamok, valamint a Kárpát-
medencei romák felzárkózásának elősegítése érdekében az érintett országok (különösen a V4 
tagországok) együttműködésének, tapasztalatcseréjének támogatása. 

A törvényi sor pénzügyi fedezetét az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerinti, EMMI-
BM fejezetek közötti nullszaldós átrendezés biztosítja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  
[1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] 

29,5 0,0 29,5 

2020. évi javasolt előirányzat 29,5 0,0 29,5 
 
20. cím 05. alcím 06. jogcímcsoport Roma ösztöndíj programok 
 
Az előirányzat felhasználási célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban 
roma hallgatók tanulmányainak támogatása az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. 
(VIII. 2.) Korm. rendelet szerinti Útravaló program két kiemelt alprogramja: az Út a 
szakmához, valamint az Út a diplomához alprogramjai keretében. Az előirányzatba kerültek 
továbbá integrálásra a 2019-ig a X. Miniszterelnökség fejezethez tartozó roma nemzetiségi 
tanulmányi ösztöndíj támogatások feladatai. 

Az előirányzat célja, hogy esélyt teremtsen a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók középiskolai sikerességének, szakmához jutásának, továbbá felsőoktatási 
intézménybe való bekerülésének és bennmaradásának megsegítésére, illetve támogassa a 
természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozását. A hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók iskolai sikerességét elősegítő programok az 
általános iskola 7. évfolyamától egészen a diploma megszerzéséig nyújtanak ösztöndíjat és 
mentori támogatást. A program lényege, hogy a tanulót / hallgatót az általános iskolától a 
diploma megszerzéséig folyamatos mentori támogatással kíséri végig. 

A magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében kiemelt cél 
– a felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében – a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény [a továbbiakban: 2011. évi 
CLXXIX. törvény] által felsorolt valamely nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű 
tanulók támogatása, középiskolájuk ajánlása alapján. 

A törvényi sor pénzügyi fedezetét az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerinti, EMMI-
BM fejezetek közötti nullszaldós átrendezés, valamint a ME-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés biztosítja. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  
[1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] 

1 045,9 0,0 1 045,9 

ME-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés 

6,5 0,0 6,5  

2020. évi javasolt előirányzat 1 052,4 0,0 1 052,4 
 
20. cím 05. alcím 07. jogcímcsoport Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, 
Oktatási és Kulturális Központ 
 
Az előirányzat biztosít fedezetet a Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, 
Oktatási és Kulturális Központ (a továbbiakban: Multifunkcionális Központ) és annak 
hálózata működési költségeihez. 

A Multifunkcionális Központ feladata a nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolása, 
fejlesztése, továbbadása; roma, nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb 
korosztályoknak; nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése és 
elmélyítése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.); közművelődési 
szervezetek tevékenységének szakmai támogatása, részvétel a hazai nemzetiségi kulturális 
rendezvények szervezésében, az egész életen át tartó tanulást segítő programok, 
szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának elősegítése; a felnőttképzés, továbbá a nem 
formális és informális aktivitás támogatása, eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak 
bővítése, valamint a társadalmi kohézió erősítése. További feladat a Multifunkcionális 
Központtal kapcsolatos marketing tevékenység, zenei-, tánc-, ének produkciók létrehozása, 
bemutatása, tehetséggondozás, táncházak szervezése, létrejött produkciók digitalizálása, 
illetve a roma tematikájú hazai és nemzetközi konferenciák, rendezvények szervezése. 

A törvényi sor pénzügyi fedezetét az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerinti, EMMI-
BM fejezetek közötti nullszaldós átrendezés biztosítja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  
[1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] 

79,2 0,0 79,2 

2020. évi javasolt előirányzat 79,2 0,0 79,2 
 
20. cím 05. alcím 08. jogcímcsoport Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ 
 
Az előirányzat felhasználási célja a Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ 
előkészítési, a köztudatba való bevezetéssel kapcsolatos és működési költségeihez történő 
hozzájárulás biztosítása. 

Az előirányzat finanszírozza olyan rendezvények, programok, informális oktatási alkalmak 
szervezését, megtartását, melyek a cigány nyelv ápolását, fejlesztését, továbbadását; roma 
hagyományok megőrzését szolgálják a fiatalabb korosztályoknak. Az előirányzat 
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finanszírozza továbbá a romák kulturális örökségeinek és múltjának megismertetését és 
elmélyítését (színház, zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.) szolgáló 
programokat, a kulturális szervezetek szakmai támogatását, a hazai roma kulturális 
rendezvények szervezésében való részvételt, az egész életen át tartó tanulást segítő programok 
megrendezését, a felzárkózást elősegítő szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának 
támogatását, továbbá a roma kultúrát összefogó digitális archívum és annak tartalmának 
létrehozását. 

Megvalósítandó célkitűzések: 

– színház működtetése, új produkciók létrehozása, más művészeti csoportok 
produkcióinak befogadása, színi tanoda működtetése; 

– galéria működtetése, folyamatos kiállítások szervezése, katalógus kiadása, 
tehetséggondozás, műhelymunka, a leendő gyűjtemény előkészítése, kiállításra 
alkalmas állapotba hozása; 

– roma rádió működtetésének szakmai előkészítése; 
– zenei-, tánc-, énekoktatás, produkciók létrehozása, bemutatása, tehetséggondozás, 

táncházak szervezése; 
– a létrejött produkciók digitalizálása, egyéb digitális tartalmak beszerzése; 
– roma kultúrát bemutató fesztivál, rendezvény szervezése; 
– roma tematikájú hazai és nemzetközi konferenciák, rendezvények szervezése. 

A fentiekben leírt tevékenységeken túl a Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ 85 
főnek biztosít majd munkát. 

A törvényi sor pénzügyi fedezetét az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerinti, EMMI-
BM fejezetek közötti nullszaldós átrendezés biztosítja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  
[1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] 

79,4 0,0 79,4 

2020. évi javasolt előirányzat 79,4 0,0 79,4 
 
20. cím 05. alcím 09. jogcímcsoport Roma nemzetiség pályázatainak támogatása 
 
Az előirányzat támogatást biztosít a roma civil szervezetek működésének, tevékenységének 
támogatására, a helyi roma nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi kulturális 
kezdeményezések támogatására, táboroztatásra, kulturális programok, pedagógusok 
képzésének támogatására. 

A törvényi sor pénzügyi fedezetét az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerinti, EMMI-
BM fejezetek közötti nullszaldós átrendezés biztosítja. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  
[1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] 

657,9 0,0 657,9 

2020. évi javasolt előirányzat 657,9 0,0 657,9 
 
20. cím 05. alcím 10. jogcímcsoport Országos Roma Önkormányzat működési és média 
támogatása 
 
Az előirányzat támogatást biztosít az Országos Roma Önkormányzat (a továbbiakban: ORÖ) 
működésére, közfeladatai ellátására, valamint a közfeladat ellátás fejlesztésére és a 
nemzetiségi média finanszírozására. Ezen felül támogatást biztosít ORÖ közgyűlésének, 
hivatalának és intézményeinek helyet adó, budapesti, Dohány utcai székház ingatlanának 
fenntartására, működtetésére, a közgyűlés és a hivatali dolgozók személyi és dologi 
költségeire, a 2011. évi CLXXIX. törvényben deklarált kulturális autonómia megvalósítását 
szolgáló önkormányzati szakmai közfeladatok (programok, rendezvények) ellátására, 
valamint a közfeladat ellátás fejlesztésére és a nemzetiségi média finanszírozására. 

Az ORÖ közgyűlése 47 tagú, hivatalának létszáma pedig 32 fő. Bevételeik kizárólag a 
központi költségvetési támogatásból származnak. 

A törvényi sor pénzügyi fedezetét az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerinti, EMMI-
BM fejezetek közötti nullszaldós átrendezés biztosítja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  
[1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] 

433,4 0,0 433,4 

2020. évi javasolt előirányzat 433,4 0,0 433,4 
 
20. cím 05. alcím 11. jogcímcsoport Országos Roma Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 
 
Az ORÖ által képviselt nemzetiség kulturális autonómiájának megteremtése érdekében 
intézményeket hozhat létre és vehet át. Az éves költségvetési törvények közvetlenül az 
intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzathoz rendelik az általuk fenntartott 
intézmények működési támogatását. 

Az intézményi keret azok létrehozását követően került kialakításra, minden önkormányzatnál 
intézményekre lebontva. Az ORÖ-nél – tekintettel az utóbbi évek működésére – jelenleg 
összesen 6 intézmény működik, amelyből 2 iskola (Tiszapüspökiben, Szirákon), 
foglalkoztatási hálózat, médiacentrum, misszió és sportközpont. Az intézmények 
költségvetése egységesen 46,1 millió forint, amelyet a vezető és munkatársak személyi bére 
és azok járulékai, dologi kiadások és az ORÖ részére fizetett 5,0 millió forintos rezsi költség 
alkot. 
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A törvényi sor pénzügyi fedezetét az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerinti, EMMI-
BM fejezetek közötti nullszaldós átrendezés biztosítja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  
[1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] 

182,5 0,0 182,5 

2020. évi javasolt előirányzat 182,5 0,0 182,5 
 
20. cím 08. alcím Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása 
 
Hazánk mentő-tűzvédelmében meghatározó szerepet töltenek be az önkormányzati 
tűzoltóságok, mivel 542 településen, több mint 1,1 millió állampolgár biztonságáról 
gondoskodnak. A káresetek többségének felszámolására önállóan alkalmasak, az általuk 
végrehajtott vonulások közel 80%-ában nem szükséges a hivatásos egységek jelenléte, amely 
nagyfokú költséghatékonyságot jelent a hivatásos szervek részére. 

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

A fejezeti kezelésű előirányzat célja olyan támogatás biztosítása, amely az önkormányzati 
tűzoltóságok védőeszközeinek, tűzoltó-technikai és infokommunikációs eszközeinek 
fejlesztésére, tűzoltó gépjárműveinek és tűzoltó technikai eszközeinek felújítására használható 
fel a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai irányítása mellett. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  225,0 0,0 225,0 
2020. évi javasolt előirányzat 225,0 0,0 225,0 
 
20. cím 09. alcím Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása 
 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény alapján az önkormányzati tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési feladatok 
elvégzésére létrehozott, elsődleges műveleti körzettel rendelkező önkéntes tűzoltóság. Az 
önkormányzati tűzoltóságok fenntartásának, működésének és fejlesztésének fedezetét 
alapvetően a mindenkori költségvetési törvény Önkormányzati tűzoltóságok normatív 
támogatása előirányzata biztosítja, a személyi jellegű kiadások magas részarányára tekintettel 
azonban nem nyújt elegendő fedezetet a minimálbér és a garantált bérminimum évenkénti 
növekedésének ellentételezésére. 

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a személyi állomány megtartása és a versenyképes bér 
biztosítása érdekében a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó 
támogatás biztosítása az önkormányzati tűzoltóságok részére, a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv szakmai irányítása mellett. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  141,2 0,0 141,2 
2020. évi javasolt előirányzat 141,2 0,0 141,2 

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

Az előirányzat felhasználásáról a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik. A támogatás 
felosztásának alapelvei a 2020. évre vonatkozóan változatlanok maradnak, így valamennyi 
önkormányzati tűzoltóság egységesen 25,0 millió forint alaptámogatásban részesül. A 
fennmaradó előirányzat a vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, az 
önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, 
önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra 
vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 13. §-ában foglalt 
rendelkezések alapján meghatározott pontszámok arányában kerül felosztásra az 
önkormányzati tűzoltóságok között. 

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

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  1 963,0 0,0 1 963,0 

2020. évi javasolt előirányzat 1 963,0 0,0 1 963,0 
 
20. cím 12. alcím Hivatásos életpályával összefüggő kiadások 
 
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az 
előző évi egyéni teljesítményértékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység 
számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás 
előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és 
szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető. 

A 2020. évi költségvetés tervezése során a fejezeti kezelésű előirányzatot az alábbi változások 
érintették: 

− a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből adódóan 120,0 millió forintos 
megtakarítás; 

− a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendvédelmi szervvé (OIF) történő 
alakulásával, a szerv hivatásos állományához kapcsolódó életpálya finanszírozási igény 
375,5 millió forintos többlete. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  14 220,0 0,0 14 220,0 
Változások jogcímenként:    
Szociális hozzájárulási adó csökkenése -120,0 0,0 -120,0 
Többlet:    
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 
rendvédelmi szervvé (OIF) történő 
alakulásával kapcsolatos többlet  

375,5 0,0 375,5 

2020. évi javasolt előirányzat 14 475,5 0,0 14 475,5 
 
20. cím 14. alcím A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program 
 
Az előirányzat célja a Kormány által az 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal elfogadott 
„Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” (a továbbiakban: 
VGT2) BM feladatköréhez tartozó intézkedési programjának végrehajtása, ezzel a 
2000/60/EK Víz Keretirányelv előírásainak teljesítése a vizek jó állapotának eléréséhez. A 
VGT2, valamint a részét képező, a 2016-2021. évi időszakra meghatározott intézkedési 
program megküldésre került az Európai Bizottság (EB) részére. Az intézkedési program 
végrehajtásának megkezdéséről az EB felé jelentést kellett készíteni, amely 2019 márciusában 
megküldésre került az EB részére. 

A 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírásai szerint a vizek jó állapotának elérése céljából 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kell készíteni és azt hatévente felül kell vizsgálni. Az 
intézkedési program keretében, 2017-től kezdődően az alábbi feladatok megvalósítására kerül 
sor: 

− A szabályozási intézkedésekhez kapcsolódó szakmai megalapozó dokumentációk és 
hatásvizsgálatok a VGT2 8. Fejezet 8-6 és 8-8 táblázatában részletezettek szerint; 

− A víztestek besorolása és minősítése megbízhatóságának fejlesztése; 
− Az ár- és belvíz, valamint aszály elleni védekezés módosítása, vízkészlet-gazdálkodás a 

víztestek jó ökológiai és kémiai állapotának elérését figyelembe véve (ártér-
rehabilitáció módszertana, modellezés, mintaterületi projektek); 

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

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

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

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

− Védett területekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálatának megalapozása; 
− Útmutatók, kiadványok készítése. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat 400,0 0,0 400,0 
2020. évi javasolt előirányzat 400,0 0,0 400,0 
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20. cím 17. alcím Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi 
alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka 
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló 100,0 millió forint a hivatásos állomány 
szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatban – 
személyi juttatásként – a Hszt. 82/A-82/K. §-a szerinti rendvédelmi egészségkárosodási 
kereset kiegészítés és rendvédelmi egészségkárosodási járadék, valamint a honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 68/A–68/J. §-a szerinti honvédelmi 
egészségkárosodási kereset kiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék 
folyósításának fedezetéül szolgál. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  100,0 0,0 100,0 

2020. évi javasolt előirányzat 100,0 0,0 100,0 
 
20. cím 18. alcím Magyar Rendvédelmi Kar 
 
A Magyar Rendvédelmi Kar (a továbbiakban: MRK) a fegyveres szervek hivatásos állományú 
tagjainak és közalkalmazottainak szakmai és érdekképviseleti feladatokat ellátó, 
köztestületként működő országos szervezete. 

A Hszt. alapján létrehozott MRK fő feladata a közös értékalapú, egységes rendvédelmi 
hivatásrend megerősítése érdekében a rendvédelmi szervek hivatásos és közalkalmazotti 
állománya önszabályozásával, szakmai továbbképzésével, a rendvédelmi szervek 
tevékenysége minőségének jobbításával kapcsolatos feladatok ellátása. 

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

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
       millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  50,0 0,0 50,0 

2020. évi javasolt előirányzat 50,0 0,0 50,0 
 
20. cím 19. alcím A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 
 
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozattal a 
Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés 
visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő 
következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új 
modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges 
cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanácsot (a továbbiakban: NBT). 

Az NBT, kialakítva Titkárságát 2013-ban, Magyarország aktuális bűnügyi helyzetének 
figyelembevételével, valamint a legújabb tudományos eredményekre tekintettel megalkotta a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 
1. mellékletét képező Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát (a továbbiakban: NBS). Az NBS a 
közbiztonság fokozása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a bűnözést 
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eredményező folyamatok kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése 
érdekében átfogó célkitűzéseket határozott meg. Az NBS specifikus célkitűzések 
megfogalmazásával konkretizálta az egyes beavatkozási területeket. A prioritások, azon belül 
a beavatkozási területek adják azt a keretrendszert, amelyben a konkrét feladatként jelentkező 
intézkedések definiálhatók. Az NBS négy fő prioritása: 

1. Településbiztonság, 
2. Gyermek- és ifjúságvédelem, 
3. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése, 
4. Bűnismétlés megelőzése. 

Az NBS tíz éves időtávja alatt kétévente szükséges az egyes beavatkozási területek 
felülvizsgálata, az addig elvégzett feladatok elemzése és értékelése, amely alapján új, 
megvalósításra váró intézkedések határozhatóak meg. 

A 2018-2019. évre vonatkozó intézkedéseket Intézkedési terv tartalmazza, amelyet a 
Kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes kormányhatározatok 
módosításáról, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018–2019. évekre szóló 
intézkedési tervéről szóló 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozatával fogadott el. 

Az előirányzat felhasználásának célja az NBS-ben és az Intézkedési Tervben rögzített 
feladatrendszer megvalósítási folyamatának támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 

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

A szociális hozzájárulási adó csökkentése miatti 1,1 millió forint megtakarítás kerül 
beépítésre a fejezeti kezelésű előirányzat költségvetésébe. 

Továbbá a közösségi foglalkoztatók működéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 
1667/2018. (XII. 10.) Korm. határozat alapján a közösségi foglalkoztatók bruttó 25,6 millió 
forint éves üzemeltetési költségének a fedezetét Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének tervezése során – a Miniszterelnökség részére működési jellegű dologi 
kiadásként, tartósan beépülő jelleggel – biztosítja, amely összeg átcsoportosítása szintén 
beépítésre kerül a fejezeti kezelésű előirányzat költségvetésébe. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  822,4 0,0 822,4 
Változások jogcímenként:    
Szociális hozzájárulási adó csökkenése -1,1 0,0 -1,1 
1667/2018. (XII. 10.) Korm. határozat 
alapján 

-25,6 0,0 -25,6 

2020. évi javasolt előirányzat 795,7 0,0 795,7 
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20. cím 20. alcím Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása 
 
A Kormányzati Személyzeti Stratégiáról szóló 1336/2011. (X. 14.) Korm. határozat által 
keretbe foglalt Rendészeti Személyzeti Stratégia alapján a rendvédelmi életpálya-modell 
három egymást erősítő pillérre épül. Az új közszolgálati életpályáról szóló koncepció 
értelmében ahhoz, hogy a közszolgálat munkaerő-piaci pozíciója javuljon, az új közszolgálati 
életpályákat úgy kell kialakítani, hogy javuljon a személyi állomány anyagi megbecsülése és 
pályabiztonsága. 

Az Hszt. hatálybalépésével megvalósult a rendvédelmi életpálya első pillérének szabályozása 
és végrehajtása. A rendvédelmi életpálya-modell második, meghatározó eleme a hivatásos 
állomány lakhatási feltételeinek javítása a megújított lakhatási támogatási rendszeren 
keresztül. 

Az előirányzaton a 2020. évben is rendelkezésre álló 2.815,0 millió forint a hivatásos 
állomány lakhatási feltételeinek javításához kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgál. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  2 815,0 0,0 2 815,0 

2020. évi javasolt előirányzat 2 815,0 0,0 2 815,0 
 
20. cím 21. alcím Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat a migrációs és menekültügyi nyomásból adódó helyzet 
kezelésének biztosításához, a felmerülő feladatok hatékony megvalósításához biztosít 
fedezetet. 

Az elmúlt évek során a tömeges bevándorlással kapcsolatosan számos egyszeri jellegű 
intézkedés, beruházás, fejlesztés valósulhatott meg, amelyek hatása 2020-ban már nem okoz 
további költségvetési többletigényt, ezért a 2020. évi előirányzaton 14.000,0 millió forintos 
báziskorrekció végrehajtására került sor. Érvényesítésre került továbbá a pénzügyi tranzakciós 
illeték megszüntetése miatt 262,7 millió forint összegű átcsoportosítás. 

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

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  15 000,0 0,0 15 000,0 
Változások jogcímenként:    
Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése 
miatti csökkentés 

-262,7 0,0 -262,7 

2019. évhez kapcsolódó báziskorrekció -14 000,0 0,0 -14 000,0 
2020. évi javasolt előirányzat 737,3 0,0 737,3 

 
20. cím 22. alcím A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzatként 862,9 millió forintot biztosít a 
terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelése, valamint az ebben szerepet játszó 
rendvédelmi szervek potenciáljának javítása és az egyes szervek által begyűjtött információk 
minél hatékonyabb felhasználása érdekében. 
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A 2019. évben biztosított 25.000,0 millió forint többletforrásból 24.100,0 millió forint 
kivezetésre került. Érvényesítésre került továbbá a pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése 
miatt 137,1 millió forint összegű átcsoportosítás. 

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

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
       millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  25 100,0 0,0 25 100,0 

Változások jogcímenként:    
Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése 
miatti csökkentés 

-137,1 0,0 -137,1 

2019. évhez kapcsolódó báziskorrekció -24 100,0 0,0 -1 400,0 

2020. évi javasolt előirányzat 862,9 0,0 862,9 
 
20. cím 25. alcím Európai uniós fejlesztési programok 
 
20. cím 25. alcím 01. jogcímcsoport Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 
megvalósításához kapcsolódó kiadások 
 
A tervezett 2020. évi kiadásokat 200,0 millió forintos bevétel és 769,0 millió forintos 
költségvetési támogatás finanszírozza. A fejezeti kezelésű előirányzat az alábbi feladatok 
végrehajtásához ad fedezetet: 

− A miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból 
támogatott projektek – beleértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott 
projekteket is –, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, 
előkészítéséhez, pályáztatáshoz, illetve európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban 
megfogalmazott elvárásokhoz történő alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést 
elősegítő pilotjellegű projektekhez, és az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet által 
meghatározott tagállami feladatok hatékony ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó 
költségek finanszírozásához; 

− likviditási támogatás nyújtható a kiadások megelőlegezésére; 
− vissza nem térítendő támogatás nyújtható az el nem számolható költségek 

finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható ÁFA összegét, 
szabálytalanságból fakadó korrekció összegét, támogatási korlátok miatt el nem 
számolható összegeket, el nem számolható előkészítési, pályázatírási és –összeállítási, 
vagy projektzáráshoz kapcsolódó költséget), az előírt önrész vagy saját erő 
biztosítására, valamint az önkéntes hozzájárulás nyújtására. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  1 575,9 465,5 1 110,4 
Változások jogcímenként:    
Európai uniós támogatásváltozás -606,9 -265,5 -341,4 
2020. évi javasolt előirányzat 969,0 200,0 769,0 
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20. cím 25. alcím 04. jogcímcsoport Belügyi Alapok 
 
A Belügyi Alapokat az Európai Parlament és a Tanács a Menekültügyi, a Migrációs és az 
Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni 
küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU (2014. április 16.) számú 
horizontális rendelete szabályozza. 

A Belügyi Alapok magába foglalja a Belső Biztonsági Alapot, a Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alapot, valamint a Belügyi Alapok technikai költségkeretét. 
 
20. cím 25. alcím 04. jogcímcsoport 01. jogcím Belső Biztonsági Alap 
 
A tervezett 2020. évi kiadásokat 6.050,0 millió forint költségvetési támogatás finanszírozza. 

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

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

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

A BBA keretében Magyarországnak 7 év alatt összesen kb. 75,8 millió euró lehívására lesz 
lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás 
legmagasabb mértéke 100% (pl. EES rendszerek fejlesztés), de a tevékenységek legnagyobb 
részénél 75%, amelyet 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. 

A Belügyminisztérium 2014-2016. közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági 
Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 28/2015. (X. 9.) BM utasítás 12,7 milliárd forint 
támogatásként történő kifizetését irányozta elő. A támogatást nyert projektek 
megvalósításának végső határideje 2022. december 31., a kifizetések folyamatos felmerülése 
legkésőbb 2023-ig várható. 

A Belügyminisztérium 2017-2018 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági 
Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 34/2016. (XII. 16.) BM utasításban a támogatási 
keretösszeg – az utasítás több módosítását követően – 17,7 milliárd forintban került 
meghatározásra. 

Mindkét Munkaprogram esetében a támogatást nyert projektek megvalósításának végső 
határideje 2022. december 31., a kifizetések a megvalósítási időszak alatt folyamatosan 
merülnek fel, és várhatóan 2023. év végéig fog megtörténni a projektek záró kifizetése. 

A Nemzeti Program teljes körű megvalósítása érdekében a fennmaradó, utolsó időszakra 
(2019-2020) vonatkozó – jelenleg kialakítás alatt álló – Tervezési programban foglaltak 
szerint további pályázati kiírások megjelentetése történik a 2019-2020. évek folyamán, 
összesen 20,2 milliárd forint keretösszeggel. A Tervezési program keretében támogatást nyerő 
projektek megvalósításának végső határideje 2022. december 31., a kifizetések 2019. évtől 
folyamatosan merülnek fel 2023. évig. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  15 000,0 0,0 15 000,0 
Változások jogcímenként:       
Európai uniós támogatásváltozás -8 950,0 0,0 -8 950,0 
2020. évi javasolt előirányzat 6 050,0 0,0 6 050,0 
 
20. cím 25. alcím 04. jogcímcsoport 02. jogcím Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alap 
 
A 2020. évi költségvetésben 2.911,1 millió forintos költségvetési támogatás áll rendelkezésre 
a feladatok finanszírozására. 

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

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

Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 34,4 millió 
euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor, ezen 75%-os uniós támogatást 25%-os 
nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni (8,9 millió eurónak megfelelő forint összeg). 

A Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 18/2015. (VII. 21.) BM 
utasítás 5,4 milliárd forint támogatásként történő kifizetését irányozta elő. A források 
hatékony felhasználása érdekében szükségessé vált a munkaprogram módosítása [22/2016. 
(VIII. 31.) BM utasítás], így a támogatásként történő kifizetésre előirányzott összeg közel 8,0 
milliárd forintra emelkedett. 

A Belügyminisztérium 2017-2018 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 33/2016. (XII. 16.) BM 
utasítás keretében, amelyben 3,2 milliárd forint támogatásként történő kifizetése került 
meghatározásra. 

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

A források eredményes Nemzeti Program teljes körű megvalósítása érdekében a Felelős 
Hatóság 2019 első félévében három pályázati kiírást tervez megjelentetni összesen 4,1 
milliárd forint keretösszeggel. A támogatást nyerő projektek megvalósításának végső 
határideje 2022. június 30., a kifizetések jellemzően a 2020. és a 2022. években várhatók. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  1 120,0 0,0 1 120,0 
Változások jogcímenként:       

Európai uniós támogatásváltozás 1 791,1 0,0 1 791,1 

2020. évi javasolt előirányzat 2 911,1 0,0 2 911,1 
 
20. cím 25. alcím 04. jogcímcsoport 03. jogcím Belügyi Alapok technikai költségkerete 
 
A tervezett 2020. évi kiadásokat 286,6 millió forint költségvetési támogatás finanszírozza.  

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

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

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

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

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  105,0 0,0 105,0 
Változások jogcímenként:    
Európai uniós támogatásváltozás 181,6 0,0 181,6 
2020. évi javasolt előirányzat 286,6 0,0 286,6 
 
21. cím Központi kezelésű előirányzatok 
 
21. cím 01. alcím K-600 hírrendszer működtetésére  
 
A K-600 hírközlési-, illetve a KTIR informatikai rendszer (a továbbiakban: K-600/KTIR) egy 
kormányzati vezetési rendszer, amely a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési 
feltételeinek távközlési és informatikai igényeit hivatott kiszolgálni. 

A törvényi sor forrást biztosít a K-600/KTIR rendszerrel kapcsolatos műszaki, tervező, 
koordinációs, üzemeltetési tevékenységre, amely a HM Védelmi Igazgatási Főosztállyal 
egyeztetetten történik. A K-600/KTIR rendszer készenléte folyamatosan biztosított, és 
megteremti a védelmi igazgatás központi és területi szervei folyamatos munkavégzéséhez 
szükséges informatikai támogatást. 

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

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

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

A K-600 hírrendszer működtetésére a 2020. évi kiadási előirányzat 55,0 millió forint. 

A központi kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  55,0 0,0 0,0 
2020. évi javasolt előirányzat 55,0 0,0 0,0 

 
21. cím 03. alcím Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 
 
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési és a területi nemzetiségi 
önkormányzatok számára, amely két részből tevődik össze: alapvető működési támogatásból, 
valamint az ellátott nemzetiségi közfeladatok arányában - feladatalapú támogatásból. Az 
ellátott nemzetiségi közfeladatok (érdekvédelem, önkormányzati együttdöntési jogosítványok 
gyakorlása, kulturális autonómia megvalósításához kötődő oktatási, kulturális és médiajogok, 
valamint egyéb pl.: társadalmi esélyegyenlőség és felzárkózáshoz kötődő) arányában - a 
jegyzőkönyveik és határozataik meghatározott szempontrendszer alapján történő értékelését 
követően feladatalapú támogatásból. 

Ma Magyarországon 1.117 db roma (helyi és területi) nemzetiségi önkormányzat működik, 
mely az őszi nemzetiségi választások során valószínűleg tovább nő. 

Bevételeik elsősorban a központi költségvetésből juttatott, vagy pályázati forrásból 
származnak. A feladatalapú támogatás szolgál a roma nemzetiségi önkormányzatok kulturális 
autonómia megvalósításához kapcsolódó kötelező és a társadalmi felzárkózási feladatokhoz 
kapcsolódó önként vállalt többletfeladatok ellátására. 

A helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása a kormányzati 
feladatmegosztás során a 2018. évtől megosztásra került. A 2019. évi költségvetésben a X. 
Miniszterelnökség fejezethez került 12 nemzetiség feladatalapú támogatásának keretösszege 
1.187,1 millió forint volt, 2019-ben az XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben a 
romák számára meghatározott keretösszegként 560,0 millió forintos összegben került 
meghatározásra. 

A központi kezelésű előirányzat az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint, EMMI-BM 
fejezetek közötti nullszaldós átrendezéssel került a XIV. BM fejezet költségvetésébe. 
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A központi kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
EMMI-BM fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezés  
[1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat] 

1 672,5 0,0 0,0 

2020. évi javasolt előirányzat 1 672,5 0,0 0,0 
 
III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól  
  
A büntetés-végrehajtás férőhelybővítésére 2011-től több koncepció született. Az elmúlt 
években a változó jogi és gazdasági környezet eredményeként többször módosult a 
férőhelybővítés tartalma. Az elérni kívánt cél – a fogvatartotti zsúfoltság megszüntetése – 
miatt a korábbi koncepció újratervezésére volt szükség. 

A kapcsolódó előterjesztésben 5 új létesítésű büntetés-végrehajtási intézet, egy egészségügyi 
intézmény, a Bv. Központi Kórház visszazárkásítása, valamint a Kalocsai Fegyház és Börtön 
felújítása, továbbá a reintegrációs őrizet jogintézménye szerepel. 

millió forintban, egy tizedessel 
Tárgya: 
Férőhelybővítés  
(újratervezett 
koncepció szerint) 

Összege 
Lejárata 

(év) 

2019. 
évi 

várható 
kifizetés 

2020. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

2021. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

2022. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

2023. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

2018. évig 
megvalósított 
férőhelybővítés 
működési költsége 

46 417,5 

2021 2 038,0 667,6 667,6 0,0 0,0 

Új 500 fős börtön 
építése és 
eszközbeszerzés 
(Csenger, Békés, 
Heves, Komló, 
Komádi) 

2021 2 778,5 16 957,6 11 418,1 0,0 0,0 

Kiskunhalasi 
Országos Bv. 
Intézet  
(472 férőhely) 

2021 2 242,2 2 242,2 2 242,2 0,0 0,0 

Bv. Központi 
Kórház épülete, 
Tököl  
(325 férőhely) 

2020 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

Büntetés-
végrehajtási 
Egészségügyi 
Központ 
(Berettyóújfalu) 

2021 1,3 775,7 886,5 0,0 0,0 

Reintegrációs 
őrizet 

2019 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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A Rendőrség költségvetési címnél az alábbi, több évet érintő beruházások és fejlesztések 
vannak folyamatban: 

millió forintban, egy tizedessel 

Tárgya Összege 
Lejárata 

(év) 

2019. 
évi 

várható 
kifizetés 

2020. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

2021. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

2022. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

2023. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

Soroksári 
Rendőrkapitányság 
építése 

1 000,0 2020 200,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

Sárbogárdi 
Rendőrkapitányság 
építése 

1 600,0 2020 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 

 

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

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

A BM OKF Középtávú Stratégia Tervének fő célkitűzése a járművek életkorának 
csökkentése, illetve a típus homogenizációja. Ezen célok megvalósításában a hazai ipar 
kapacitásainak figyelembevételével megkezdődött egy hazai gyártású tűzoltó jármű 
kifejlesztése, valamint a speciális katasztrófavédelmi járművek fejlesztése is. A BM OKF 15 
db magasból mentő gépjármű beszerzésére vállalkozási keretszerződést kötött, amelyből 
2020-ig még 2 db gépjármű leszállítása valósul meg. 

A BM OKF keret-megállapodást kötött az országos tűzátjelzést fogadó központ létesítése és 
üzemeltetése tárgyában az országos szintű egységes, IP alapú tűzátjelzés fogadásának és 
távfelügyeleti rendszer (TFR) kiépítésének, telepítésének és üzemeltetésének elvégzése 
céljából, biztosítva ezzel a hazai távfelügyeleti cégektől az IP alapú tűzátjelzések egységes 
fogadását, és azoknak a BM OKF Pajzs rendszerébe történő továbbítását. 

A BM OKF megállapodást kötött a VPN Központi Diszpécser szolgálatának üzemeltetési és 
kapcsolódó feladatainak, a Balatoni, a Velencei-tavi, a Tisza-tavi és a Fertő-tavi viharjelző 
állomások egyes karbantartási, műszaki felügyeleti és üzemeltetési feladatainak, valamint a 
lakossági tájékoztatással kapcsolatos egyes feladatainak végrehajtása céljából. 

A BM OKF által meghatározott műszaki paramétereknek, felszereltségnek és előírásoknak 
megfelelő gépjárművek, eszközök és felszerelések gyártása, javítása, felújítása, karbantartása, 
valamint a kapcsolódó szolgáltatások ellátása érdekében keretszerződést kötött. A szerződés 
alapján külön ütemezés szerint, egyedi megrendelésekhez kötött a tűzoltógépjárművek és 
speciális felépítményű gépjárművek és katasztrófavédelmi célú egyéb járművek leszállítása, 
felújítása, valamint javítása és időszakos revíziója, továbbá tűzoltó szakfelszerelések, 
technikai eszközök beszerzése. 
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A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tulajdonában álló gépjárművek (speciális-, személy-, 
kishaszon járművek, pótkocsik, utánfutók, kisbuszok, autóbuszok, tehergépjárművek, vízi 
járművek, konténerek és motorkerékpárok) és egyéb eszközök (légzésvédelmi eszközök, 
gázvédő ruhák, gázmérő, sugárzás mérő és egyéb műszerek) teljes körű javítási 
szolgáltatásának, felülvizsgálatának végrehajtása érdekében a BM OKF keretszerződést 
kötött. 

Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések megvalósítása 
érdekében a BM és a megyei igazgatóságok között az alábbi támogatási szerződések kerültek 
megkötésre: 

− Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában a Kiskunhalasi 
Katasztrófavédelmi kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság nyílászárócseréje; 

− Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában a 
Karcagi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság kazáncseréje és fűtéskorszerűsítése, a 
Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság fűtéskorszerűsítése és nyílászáróinak 
cseréje, valamint a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság fűtéskorszerűsítése és 
meleg víz ellátó berendezés korszerűsítése; 

− Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában az 
igazgatóság épületében lévő régi típusú nyílászárók cseréje, valamint a Komáromi 
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság szertárkapuinak gumiszigetelése; 

− Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában az igazgatóság 
épületében lévő kazán cseréje, továbbá világítás korszerűsítése; 

− Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában a kaposvári laktanya 
nyílászáró cseréje és fűtéskorszerűsítése; 

− Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában az Ajkai Hivatásos 
Tűzoltó Parancsnokság, Pápai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Pétfürdői Hivatásos 
Tűzoltó Parancsnokság fűtéskorszerűsítése és kazáncseréje; valamint az Ajkai 
Katasztrófavédelmi kirendeltség/Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság külső nyílászáróinak 
cseréje; 

− Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában Keszthely 
fűtéskorszerűsítése, valamint Zalaegerszeg Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság nyílászáró 
cseréje. 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Tárgya Összege 
Lejárata 

(év) 

2019. 
évi 

várható 
kifizetés 

2020. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

2021. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

2022. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

2023. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

MoLaRi 
(monitoring és 
lakossági riasztó) 
rendszer megújítása  

8 648,7 2020 1 615,4 269,2 0,0 0,0 0,0 

MoLaRi rendszer 
adatátviteli 
szolgáltatás 

107,6/év 
határo-
zatlan 

107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 

Monitoring hálózat 
végpontjainak 
üzemeltetése 

79,9 2020 28,2 4,7 0,0 0,0 0,0 
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Tárgya Összege Lejárata 
(év) 

2019. 
évi 

2020. 
évi 

2021. 
évi 

2022. 
évi 

2023. 
évi 

15 db (M32; M42) 
magasból mentő 
gépjármű beszerzése 

3 096,7 2020 0,0 663,6 0,0 0,0 0,0 

Országos 
tűzátjelzést fogadó 
központ létesítése, 
üzemeltetése 

1 282,2 2020 374,3 374,3 0,0 0,0 0,0 

Gépjármű és egyéb 
eszközök felújítása, 
javítása és 
karbantartása 

9 842,5 2020 900,0 440,0 0,0 0,0 0,0 

Üzemeltetési 
költségcsökkentést 
eredményező  
energetikai 
fejlesztések 
(kazáncsere, 
nyílászáró-csere, 
fűtéskorszerűsítés 
több helyszínen, 
kiemelten: Karcag, 
Tiszafüred, 
Zalaegerszeg, 
Kaposvár, 
Keszthely, Ajka, 
Pápa, Pétfürdő, 
Kiskunhalas, 
Jászberény 
létesítményein) 

79,3 
2020/ 
2021/ 
2022 

22,0 32,2 13,2 8,3 0,0 

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

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

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

A hivatalos uniós szabályozás értelmében a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 
célja európai uniós szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika 
biztosítása, a közös európai menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, valamint a 
visszatérés valamennyi formájának ösztönzése. Továbbá jelentős források felhasználásával a 
migráció külső dimenzióban történő megállításához is hozzájárul (pl. menekült táborok 
területén egészségügyi szolgáltatáshoz és egészséges ivóvízhez való hozzáférés biztosítása). 
 
3. Büntetés-végrehajtás 

A 2014-2020 programozási időszakban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
(EFOP) keretén belül az EFOP 1.3.3.-16-2016-00001 Fogvatartottak reintegrációja című 
projektben a BVOP által elnyert pályázati összeg 2.664,9 millió forint, amely a módosításokat 
követően 4.200,0 millió forintra emelkedett. A megvalósítás időtartama 2016. október 1 – 
2020. június 30. A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2020. szeptember 28-a. 

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

A projekt az összehangolt reintegrációt segítő szolgáltatási rendszerben, egységes, a 
fogvatartottak többsége által igénybe vehető, de egyéni adottságokhoz illeszkedően 
differenciált fejlesztésekre ad lehetőséget, hozzájárulva ezzel a bűnismétlés és a társadalmi 
kirekesztődés mértékének csökkentéséhez. 

A célok elérését szolgáló beavatkozási logika:  

− A fogvatartotti célcsoporttal foglalkozó szakemberek felkészítése, egységes és korszerű 
ismeretekkel való ellátása annak érdekében, hogy képessé váljanak a reintegrációt 
segítő szolgáltatások egységes alapelvek mentén történő, magas színvonalú 
biztosítására.  

− Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében egyénre szabott reintegrációs szolgáltatások 
megvalósítása különböző csoportba sorolt fogvatartottak számára (előzetes 
letartóztatottak, jogerős elítéltek, nők, férfiak, fiatalkorú és felnőtt fogvatartottak).  

A fogvatartottak hozzátartozói számára is biztosítani kell a reintegrációs program egyes 
elemeit (pl. munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása, pályaválasztási tanácsadás, 
pályamódosítási tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, munkahelyi szocializáció, 
kulcsképességek fejlesztése, szociális ügyintézés, segítő beszélgetés, családi kapcsolatok 
helyreállítása, önkéntes és/vagy sorstárs segítő szervezése, stb.), elősegítve a fogvatartottak 
munkaerőpiaci reintegrációját, ezáltal csökkentve a társadalmi kirekesztődésük mértékét. 
 
4. Polgári nemzetbiztonsági ágazat 

Az AH a BBA 5.1.6./2-2017-00002 kódszámú „Információbiztonsági programok magyar 
diplomaták részére” című projekt keretében 2018-2020. között információbiztonsági 
kampányt folytat, amelynek során Magyarországon és a külképviseleteken tájékoztató 
előadásokat tart, amelyhez mintegy 9,4 millió forint támogatást kapott. A projekt a kitűzött 
mérföldköveknek megfelelően halad. 

A TIBEK Utasadat-információs és Nemzetközi Együttműködési Főosztálya 2018 
szeptemberében megkezdte a „TIBEK összekötőtiszt kihelyezése” című, BBA-5.2.1/3-2017-
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00013 azonosító számú projekt végrehajtását, melynek célja a TIBEK képviseletét ellátó 
összekötő tiszt kihelyezése az Europol hágai központjába 2018. szeptember 1-jétől, 
háromszor 6 hónapos időtartamra. Az összekötő tiszt feladata a TIBEK szakmai érdekeinek 
érvényesítése a szakterületet érintő fórumokon, az érintett szervezetekkel történő folyamatos, 
közvetlen és gyors kapcsolattartás, koordináció és adatcsere biztosítása, valamint az utazási 
információk elemzése terén folytatott operatív együttműködés támogatása. 
 
5. Társadalmi felzárkózásért felelős ágazat 

Az 1037/2016. Korm. határozat, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. 
határozata értelmében a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárságot 
érintően húsz fejlesztési program megvalósítására kerül sor 2020-ban. 

EFOP 1.1.2. Nő az esély- romák foglalkoztatásba ágyazott képzése - Az 1037/2016. Korm. 
határozat értelmében 2016. áprilisában (VEKOP: 2016. decemberében) meghirdetett kiemelt 
projekt célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő 
munkanélküli romák társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, a 
közszolgáltatásban foglalkoztatottak számának növelésén keresztül. Forráskeret: EFOP 
8.630,0 millió forint, VEKOP 250,0 millió forint. 

EFOP 1.1.3. Nő az esély – foglalkoztatás - A 1.620,0 millió forint keretösszegű standard 
projekt célja romák, (elsősorban roma nők) foglalkoztatásba ágyazott képzése, valamint 
továbbfoglalkoztatása, elsősorban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési 
szolgáltatást nyújtó fenntartók által működtetett intézményekben. 

EFOP 1.3.2. Roma mentorhálózat fejlesztése - 1037/2016. Korm. határozat értelmében 
2.000,0 millió forint összegű felhívás 2016 októberében került meghirdetésre.  A kiemelt 
projekt célja rásegítő mechanizmusokkal segíteni azt, hogy az esélyteremtő, hátrányt enyhítő 
programok eljussanak a romákhoz, valamint a roma közösségek információhoz jussanak és 
aktivizálódjanak a programokban való részvételre. 

EFOP-1.3.4 Közös értékeink – sokszínű társadalom – Az 1.970,0 millió forint keretösszegű 
standard pályázat célja a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti 
párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése 
érdekében programok, események, kulturális termékek előállításának támogatása. 

EFOP 1.4.1. Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása - A 4.540,0 millió forint 
keretösszegű kiemelt projekt célja az EFOP-ból pályázati úton támogatásra kerülő, a 
gyermekek esélyeit növelő térségi és települési projektek, valamint legalacsonyabb komplex 
mutatóval rendelkező járások területén indítandó modellprogram végrehajtóinak támogatása. 

EFOP 1.4.2. Integrált térségi gyermekprogramok - A 1037/2016. Korm. határozat értelmében 
a 15.000,0 millió forint keretösszegű, 2016 áprilisában meghirdetett standard pályázat célja a 
gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása. 

EFOP-1.4.3 Jó kis hely - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex 
gyermekprogramok támogatása – Az 5.500,0 millió forint összegű standard pályázat célja a 
minőségi szolgáltatásokhoz, esélyteremtő programokhoz való hozzáférés javítása a 
hátrányokkal küzdő településeken. 

EFOP-1.4.4. Bari shej - Nagylány - Fátă máré Roma lányok végzettség nélküli 
iskolaelhagyásának megelőzése program célja a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai 
lemorzsolódásának csökkentése, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik 
növelése. Keretösszege: 2.660,0 millió forint. 

EFOP-1.5.1 Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében 
- A standard pályázat célja a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) 
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Korm. rendelet alapján a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező 5 járás területén 
modellprogram indítása, melynek célja a további leszakadás fékezése. Forráskeret: EFOP 
1.980,0 millió forint. 

EFOP-1.6.1 Felzárkózási együttműködések támogatása program célja a területi felzárkózási 
programok szakmai, módszertani támogatása és eszközrendszerük összehangolása. 
Forráskeret: EFOP 1.980,0 millió forint, VEKOP 220,0 millió forint. 

EFOP-1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) - Cél a 
szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi 
felzárkózásának és integrációjának segítése. Standard pályázat. Forráskeret: EFOP 21.320,0 
millió forint, VEKOP 450,0 millió forint. 

EFOP-1.6.3. Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi 
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Az 1.200,0 millió forint keretösszegű 
egyszerűsített pályázat célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása 
annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, 
esetlegesen járási-, hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is 
kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes 
települések lakosságának életére. 

EFOP-2.1.2 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere - A konstrukció az Integrált 
térségi gyermekprogramok, valamint a "Jó kis hely" Biztos Kezdet Gyerekházak és 
kistelepülési komplex gyermekprogramok keretében megvalósításra kerülő programok 
infrastrukturális fejlesztéseit biztosítja. A standard pályázat. Forráskeret: EFOP 5.500,0 millió 
forint. 

EFOP-2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) - A 
standard pályázat célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos 
helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése a lakhatási 
körülmények javítása. Forráskeret: EFOP 22.850,0 millió forint. 

EFOP 3.1.3. Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A 
4.200,0 millió forint keretösszegű kiemelt projekt célja az óvodák pedagógiai módszerekben 
való megújulásának támogatása. További cél a hátrányos helyzetű, köztük roma gyermekeket 
nevelő óvodák feltételrendszerének megerősítése annak érdekében, hogy a 3 éves kortól 
kötelező óvodai nevelés során az intézmények/óvodák alkalmasak legyenek a magas 
színvonalú pedagógiai munkára. 

EFOP-3.1.7 Esélyteremtés a köznevelésben - A kiemelt pályázat célja a köznevelési 
intézményekben az esélyteremtő nevelést lehetővé tevő módszertani kultúra fejlesztése. 
Emellett a program a már futó oktatási, felzárkózási projektek (Barj Shej, Második esély és 
Tanoda program) számára nyújt támogatást szakmai és módszertani fejlesztések 
biztosításával. Forráskeret: EFOP 3.000,0 millió forint, indikatív önerő: 1.290,0 millió forint. 

EFOP-3.1.8 Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program célja kifejezetten 
olyan iskolák kapcsolatfelvételének, programkínálatának bővítése, ahol hátrányos helyzetű 
tanulókat nevelnek, oktatnak, így hozzájárul a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi 
szintjének növeléséhez, valamint javítja a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való 
hozzáférést. EFOP 3.000,0 millió forint. 

EFOP-3.1.9 Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása program célja a 
középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú 
tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének 
támogatása. EFOP 580,0 millió forint, VEKOP: 400,0 millió forint. 

EFOP-3.1.10 'Lépj egy fokkal feljebb – továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása 
program célja a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos 
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helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út 
megerősítése. EFOP 740,0 millió forint, VEKOP: 1.193,0 millió forint. 

EFOP-3.7.1 Aktívan a tudásért – A 6.300,0 millió forint keretösszegű, 2017. január 31-én 
meghirdetett kiemelt projekt célja a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák képzettségi 
szintjének növelése és ez által foglalkoztatási esélyeik növelése. 

 
III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indoklása 
 
A költségvetési javaslat a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési 
kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2021. évekre 
tervezett összegéről szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozatban, a középtávú tervezés 
keretében meghatározott tervszámokhoz képest a kiadási főösszeg 1.864,4 millió forinttal, a 
bevételi főösszeg 1.374,5 millió forinttal nőtt, amelynek főbb okai a következők: 

2020. évben a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási tervszámokhoz képest az 
alábbi főbb csökkentések érintették a fejezet kiadási főösszegét: 

− a szociális hozzájárulási adó csökkentésből adódóan 5.833,2 millió forint; 
− a pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséből adódóan 1.975,3 millió forint; 
− a büntetés-végrehajtás fejlesztések felhalmozási kiadásainak kivezetéséből adódóan 

9.560,0 millió forint; 
− a LIFE integrált projekt kivezetéséből adódóan 600,0 millió forint; 
− a hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások 

kivezetéséből adódóan 2.786,1 millió forint; 
− a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges működési kiadások reális 

tervezéséből adódóan 9.000,0 millió forint; 
− a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások reális tervezéséből 

adódóan 19.100,0 millió forint; 
− a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztésekkel összefüggésben 5.830,0 

millió forint más fejezetben szerepel; 
− 5%-os dologi és beruházási kiadások korrekciója, valamint a Kormányzati 

infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat csökkentése 1.223,7 
millió forint. 

Kiadások tekintetében a főbb többletek az alábbiak: 

− a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben 18.647,3 millió 
forint; 

− a kormánytisztviselői életpálya bevezetésével összefüggésben 3.939,5 millió forint, 
− a minimálbér és garantált bérminimum emelésére 338,8 millió forint; 
− a TIBEK képességeinek fejlesztésére, valamint a terrorellenes feladatok 

megvalósításához szükséges létszámfejlesztés finanszírozására 473,6 millió forint, 
− büntetés-végrehajtás férőhely bővítési programjával összefüggésben 1.890,1 millió 

forint; 
− büntetés-végrehajtási intézet konyhafelújítására 420,5 millió forint; 
− a fegyverkorszerűsítési program kiadásaira 3.000,0 millió forint; 
− a mentőhelikopter légibázisok felújítására 1.200,0 millió forint; 
− Kübekháza-Rábé határátkelőhely ideiglenes nyitásával összefüggésben 90,9 millió 

forint; 
− az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet és az Állami Alkalmazás-katalógus 

működtetésével összefüggésben 1.268,0 millió forint; 
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− Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi intézet kommunikációs szolgáltatások ellátására, okos 
város központi platformszolgáltatás létrehozására, informatikai működtetési 
szolgáltatások finanszírozására 198,0 millió forint; 

− a NISZ Zrt. feladatainak finanszírozása érdekében a Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra 2.000,0 millió forint; 

− a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé 
alakulásával összefüggésben 1.641,8 millió forint 

többletforrást biztosít 2020. évben a központi költségvetés, továbbá a fejezetek közötti 
nullszaldós átrendezések következtében 13.426,5 millió forinttal, az uniós támogatások 
változása miatt 5.712,9 millió forinttal nő a fejezet kiadási főösszege a középtávú tervezés 
keretében meghatározott kiadási tervszámokhoz képest. 

Bevételek tekintetében: 

− a középtávú tervezés keretében meghatározott bevételi tervszámokhoz képest az EU-s 
bevételek változása miatt 265,5 millió forinttal csökkent; 

− a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, valamint a vízügyi igazgatóságok bevételi 
előírásának emelkedése miatt a középtávú tervezés keretében meghatározott bevételi 
tervszámokhoz képest 1.640,0 millió forinttat nőtt a bevételi főösszeg. 

 

III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében  
 
A BM 2020. évi költségvetésében szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok 
között a társadalmi felzárkózás szakpolitikai feladatainak megvalósítása jelölhető meg 
nemzetpolitikai feladatként. 
 
 
Budapest, 2019. június 11. 
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Fejezeti indokolás 
 

 

I. A célok meghatározása, felsorolása  

A XV. Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) fejezet 2020. évi költségvetése a 
Kormányprogramban megfogalmazott célokkal összhangban került kialakításra.  

A PM főbb felelősségi területei az alábbiak: 
‒ államháztartás, költségvetés, 
‒ foglalkoztatáspolitika,  
‒ adópolitika, 
‒ pénzügypolitika, 
‒ gazdaságpolitika, 
‒ 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 
politikaérvényesítése. 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 

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 által megvalósítandó beruházások ösztönzésére. Az 
intézkedéseknek köszönhetően erősödik a helyi gazdaság, nő a KKV-k gazdaságban betöltött 
szerepe és mérséklődhetnek a foglalkoztatás területi különbségei.  

Mindezek mellett további cél a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci 
elhelyezkedésének ösztönzése. A magyar gazdaság helyzetének erősödésével a Kormány 
lehetőséget teremt a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalására, mely a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) forrásainak felhasználásával kerül biztosításra. 

Kiemelt cél a munkaerő mobilitásának fokozása, a munkavállalók tartós elhelyezésére 
szolgáló szálláshelyek építésének támogatásával. 

A versenyszférába átvezető foglalkoztatást elősegítő támogatások meghatározó része az 
európai uniós források – az Európai Szociális Alapból finanszírozott, a PM 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 
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alkalmazkodóképességének javítását, valamint az aktív korú népesség munkaerőpiaci 
kompetenciáinak erősítését célozzák. Kiemelt feladat a fiatalok (25 év alattiak) 
foglalkoztatásának ösztönzése, munkaerőpiaci integrációjuk hatékony segítése az Ifjúsági 
Garancia intézkedéscsomag előfinanszírozásával, valamint a csoportos létszámleépítéssel 
érintett munkavállalók, illetve a strukturális vagy technológiai változásokkal érintett 
munkaadóknál foglalkoztatott munkavállalók számára történő segítségnyújtás a 
munkaviszony megszűnését megelőzően, az újbóli elhelyezkedés segítése vagy a 
munkanélkülivé válás megelőzése érdekében. 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. 

 

I.3. Adópolitika  

A korábbi évek során kialakításra került a családokat, a munkavállalást, valamint a 
leghátrányosabb munkaerőpiaci helyzetben lévőket támogató adórendszer. Jelentősen 
csökkentek az élőmunka terhei és a vállalkozások adóterhei is mérséklődtek, a feketegazdaság 
visszaszorítása érdekében tett intézkedések hatására pedig javult az adóbeszedés 
hatékonysága, és a fogyasztási-forgalmi adókból származó bevételek is növekedtek. Az 
adópolitika fókusza a következő években is a munkát terhelő adók és a vállalkozások 
adóterheinek csökkentése, illetve az adórendszer foglalkozatás, vállalkozás és családbarát 
jellegének erősítése. 

A tervezett adóintézkedések között továbbra is kiemelt szerepet kap a családok támogatása, a 
gyermekvállalás ösztönzése. A Családvédelmi Akcióterv keretein belül a nagycsaládosok 
számára minden korábbinál kedvezőbb intézkedés került kidolgozásra. 2020. január 1-jétől az 
életük során legalább négy gyermeket nevelő nők mentesülnek a személyi jövedelemadó 
megfizetése alól. 

Az adóeljárásban továbbra is cél az adminisztrációs terhek csökkentése, az adómorál javítása, 
az adózók és az adóhatóság kapcsolatrendszerének javítása, illetve az együttműködés és az 
önkéntes jogkövetés további ösztönzése. 

 

I.4. Pénzügypolitika 

A pénzügypolitika területén a pénzügyi közvetítőrendszer biztonságosabb és hatékonyabb 
működésének biztosítása továbbra is cél. Pozitív hatást gyakorol a hitelintézetek 
jövedelmezőségére és jövőbeli kilátásaira, hogy a hitelezési fordulat megtörtént, sőt a 
kormányzat demográfiai intézkedései pótlólagos hitelkeresletet is generálnak. Összességében 
elmondható, hogy a Kormány és a bankrendszer közötti viszony konszolidálódott 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 2020. évben is 
nagy hangsúlyt fektet az adósságfinanszírozás belföldi lábának erősítésére és a devizaarány 
folytatódó csökkenésére, amelyet a kormányzat lakossági szerepvállalás növelését célzó 
programja és az új 5 éves futamidejű lakossági kötvény is támogat. A kedvező folyamatokat  
– kiemelten a külső kitettség érdemi mérséklődését és a dinamikus gazdasági növekedést – 
a piaci szereplők és a hitelminősítők is elismerik. 

Az Otthonteremtési program keretében egy új, hatékonyabb lakástámogatási rendszer került 
kialakításra, amely az elmúlt években komoly sikert ért el. Annak érdekében, hogy a program 
a demográfiai célkitűzéseket még erőteljesebben tudja támogatni, a családi otthonteremtési 
kedvezmény támogatási rendszere kiterjesztésre került. A legalább két gyermeket nevelő vagy 
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vállaló családok használt lakás vásárlására is igénybe vehetik a fix 3%-os kamatozású 
lakáskölcsönt, továbbá a kistelepülésen élők helyzetének javítása céljából a preferált 
kistelepüléseken a Családi Otthonteremtési Kedvezmény – az új lakásra irányadó magasabb 
összegekkel – használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre, illetve fele összegben, 
meglévő lakás korszerűsítésére is felhasználható.  

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépés eredményesebbé tétele érdekében 
folytatódik a jelenlegi rendszer és szakpolitika további korszerűsítése és gyakorlati 
hatékonyságának erősítése, a végrehajtás további javítása – összhangban a hazai 
kockázatelemzés eredményeivel és a legújabb nemzetközi jogszabályokkal és 
sztenderdekkel – a jogalkotás, az intézményrendszer fejlesztése és az erőforrások célirányos 
felhasználása révén. 

A Kormány a 2017. évben elfogadta a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését célzó 
hétéves stratégiát, amelynek megvalósítása – az eddigi intézkedések értékelése és a következő 
kétéves cselekvési terv prioritásainak meghatározása alapján – 2020. évben folytatódik. 

 

I.5. Gazdaságpolitika  

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, amelyek tovagyűrűzve pozitív hatást fejthetnek ki a magyar gazdaság 
egészére. 

További célkitűzés a magyar gazdasági életben jelentős szerepet betöltő vagy erre alkalmassá 
váló, növekedési és külpiaci terjeszkedési potenciállal rendelkező, a Kormány foglalkoztatási 
és bérfelzárkóztatási célkitűzésinek megvalósításához hozzájárulni képes, tőkehiányos hazai 
nagyvállalkozásoknak, illetve a tervezett beruházás hatására a nagyvállalati méretkategóriát 
elérő KKV-k beruházásainak a támogatása, amelyek hozzájárulnak a magyar gazdaság 
modernizációjához, teljesítményének növekedéséhez és ezen keresztül az államháztartási 
bevételek növeléséhez. 

 

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, a rendelkezésre álló források meghatározó 
részét a PM irányítási felelősségébe tartozó programok teszik ki. E programok 
végrehajtásával a PM elsősorban a hazai vállalkozások versenyképességét kívánja támogatni, 
és ezáltal hosszabb távon is biztosítja 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 termelőszektor 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, az infokommunikációs szektor, a kulturális és természeti örökség 
turisztikai hasznosítása és a munkaerőpiac versenyképességének javítása. A GINOP céljait 
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nem csupán hagyományos, vissza nem térítendő támogatásokkal, hanem jelentős arányban 
visszatérítendő források (pénzügyi eszközök) segítségével kívánja elérni.  

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 
csökkentéséhez. A VEKOP forrásait egészíti ki a kifejezetten a Pest megyei vállalkozások és 
önkormányzatok fejlesztéseit hazai forrásból finanszírozó célzott támogatási program, 
amelynek végrehajtása 2016. év végén kezdődött.  

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 végrehajtani.  

 

738



 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban 

 millió forintban, egy tizedessel 

XV. Pénzügyminisztérium fejezet Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 323 009,6 29 522,9 293 486,7 29 080 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  79 366,4 28 345,1 51 021,3 - 

Központi kezelésű előirányzatok 175 178,9 - - - 
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

 

01. cím Pénzügyminisztérium igazgatása 

A PM igazgatása 2020. évi tervezett támogatási előirányzata 17 222,1 millió forint, bevételi 
előirányzata 1 105,0 millió forint, azaz összesen 18 327,1 millió forint kiadási előirányzattal 
gazdálkodhat. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 
Kit.) által rögzített álláshely keretek bevezetésével, illetve a lentiekben részletezett 
feladatváltozással összefüggésben a PM igazgatása 2020. évre tervezett létszáma 1 609 fő, 
melyből 1 590 alaplétszámba tartozó álláshely, illetve 19 – eredeti költségvetéséből 
finanszírozott – központosított álláshely. 

A PM a feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet), a szervezeti és működési 
szabályzata, illetve az alapító okirata szerint látja el. 

A fentiek szerint a pénzügyminiszter a Kormány 
‒ adópolitikáért, 
‒ államháztartásért, 
‒ egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért, 
‒ foglalkoztatáspolitikáért, 
‒ gazdaságpolitikáért, 
‒ gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért, 
‒ lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, 
‒ nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért, 
‒ nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért, 
‒ pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, 
‒ számviteli szabályozásért, 
‒ társadalmi párbeszédért, 
‒ területfejlesztés stratégiai tervezéséért 
felelős tagja. 

 
A PM igazgatása 2020. évi költségvetési előirányzatai e feladatok végrehajtásának pénzügyi 
hátterét biztosítják. 
 
2020. évi változások 

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

A 2020. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 
‒ A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 6. pontja szerint a szerencsejáték-szervezés 

állami felügyeletéhez kapcsolódó feladat- és hatáskör a PM-től a Miniszterelnöki 
Kormányirodához (a továbbiakban: MKI) került. A jogutódlással összefüggésben 
átkerült feladatok ellátása érdekében megkötésre került a fejezetek közötti költségvetési 
megállapodás, mellyel összefüggésben a PM igazgatása kiadási és támogatási 
előirányzata 8,9 millió forinttal került lecsökkentésre. 

‒ A Kiállítások Nemzetközi Irodája (a továbbiakban: BIE) nemzetközi szervezethez 
kapcsolódó utazási költségek forrása – 0,9 millió forint − átadásra került a turizmusért 
és a világkiállításokon való magyar részvételért felelős Miniszterelnöki Kabinetiroda (a 
továbbiakban: MK) részére.  
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‒ A PM iratanyagának hosszú távú megőrzésével és digitalizálásával kapcsolatos 
kiadások fedezete a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) részére átrendezésre 
került 56,6 millió forint összegben. 

‒ A fejlesztéspolitikai intézményrendszer Európai Unió felé el nem számolható 
költségeinek új típusú finanszírozásával összefüggésben az Uniós fejlesztések fejezet 
helyett 2020. évben a PM igazgatásánál került megtervezésre a GINOP, a VEKOP, 
valamint a TOP irányító hatósági feladatokat finanszírozó költségvetési támogatás. 
Mivel korábban bevétellel került biztosításra a feladatellátás fedezete, ezért a PM 
igazgatása bevételi előirányzata 6 466,3 millió forinttal lecsökkentésre, ezzel 
egyidejűleg a támogatási előirányzata 5 945,7 millió forint összeggel megemelésre 
került. 

‒ A Duna Transznacionális Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Duna IH) 
költségeivel összefüggésben az előző években összesen 390,3 millió forint került 
beépítésre a PM igazgatása költségvetésébe, mely kivezetésre került. A Duna IH 
2020. évi költségeire 391,0 millió forint került figyelembevételre a tervezés során.  

‒ Fejezeten belül, fejezeti kezelésű előirányzat terhére került biztosításra a PM fejezettől 
elkerült fejezeti kezelésű előirányzat devizás utalásai után érvényesített pénzügyi 
tranzakciós illeték elvonás visszapótlása (197,3 millió forint), valamint a tanácsadói 
szerződés fedezete (707,8 millió forint). 

‒ A PM és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) közötti megállapodás 
alapján a NAV irányításával kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben került 
biztosításra fejezeten belül 4,6 millió forint a PM igazgatása részére. 

‒ A dologi kiadások és a beruházások vonatkozásában 136,6 millió forint összegű 
korrekció került érvényesítésre. 

‒ A szociális hozzájárulási adó tervezett módosítása miatt 79,5 millió forinttal került 
csökkentésre a támogatási előirányzat. 

‒ 2020. január 1-jétől kikerülnek a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi 
CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) tárgyi hatálya alól a kincstári kör részére vezetett 
számlákon megvalósuló fizetési műveletek, ezzel összefüggésben pénzügyi tranzakciós 
illetékkel a PM igazgatása támogatási keretszáma 420,7 millió forinttal lecsökkentésre 
került. 

‒ A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról szóló 
2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2128/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat) alapján 2019. évre vonatkozóan a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat 
létrehozásával összefüggő kiadások fedezetére egyszeri jelleggel biztosított összeggel 
– 10,0 millió forinttal – lecsökkentésre került a 2020. évi költségvetési előirányzat.  

‒ A Kit.  hatálybalépésével kapcsolatos többletkiadások fedezete érdekében 2 759,1 millió 
forint került biztosításra a PM igazgatása költségvetése részére. 
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millió forintban, egy tizedessel 

01. cím  
Pénzügyminisztérium 

igazgatása 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 15 891,4 7 570,6 8 320,8 1 609 
Változások jogcímenként: 
Előirányzat-átcsoportosítások 
MKI fejezet részére, 
megállapodás alapján  

-8,9 0,0 -8,9 0 

MK fejezet részére, 
megállapodás alapján  

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

BM fejezet részére, 
megállapodás alapján  

-56,6 0,0 -56,6 0 

Uniós fejlesztések fejezet 
helyett IH kiadásainak 
intézményi előirányzaton 
történő tervezése 

5 945,7 0,0 5 945,7 0 

Fejezeten belüli átrendezés 
fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére 

905,1 0,0 905,1 0 

NAV terhére, megállapodás 
alapján 

4,6 0,0 4,6 0 

Egyszeri feladatok kivezetése miatt korrekció, illetve egyéb csökkenés 

Dologi és beruházási kiadások 
korrekciója 

-136,6 0,0 -136,6 0 

Szociális hozzájárulási adó 
csökkenése 

-79,5 0,0 -79,5 0 

Pénzügyi tranzakciós illeték 
miatti csökkentés 

-420,7 0,0 -420,7 0 

2128/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján beépített 
összeg kivezetése 

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

Bevétel korrekció 
KÖFOP bevételek kivezetése -6 466,3 -6 466,3 0,0 0 
Duna IH projekt bevétel 
korrekció 

0,7 0,7 0,0 0 

Többlet 
Kormánytisztviselői életpálya 
bevezetésével összefüggésben 

2 759,1 0,0 2 759,1 0 

2020. évi javasolt előirányzat 18 327,1 1 105,0 17 222,1 1 609 
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02. cím Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

A NAV 2020. évi tervezett költségvetési támogatási előirányzata 192 107,9 millió forint, 
tervezett bevétele 5 138,7 millió forint, azaz összesen 197 246,6 millió forint kiadási 
előirányzattal gazdálkodik, létszámkerete 20 394 fő.  

A NAV 2020. évi kiemelt célja, hogy a szolgáltató szemlélet erősítésével és a személyre 
szabott megoldások biztosításával az adóhatóság a magánszemélyek és a vállalatok 
megbízható, észrevétlen, valamint természetes partnerévé váljon az adó jogszerű 
befizetésének elősegítése érdekében. Mindehhez olyan kommunikációs és adótudatossági 
stratégia megalkotása a cél, amelynek középpontjában az adó szerepének korai megértetése, 
az adózással kapcsolatos társadalmi tudásszint, készség folyamatos fejlesztése, az adózás 
mikéntjének érthetővé tétele és a szervezet társadalmi elfogadottságának növelése áll.  

Kiemelt cél emellett az ügyfélszolgálatok megújítása, az interaktív tájékoztatás, a korszerű 
online eszközök bevezetése, az önkiszolgáló lehetőségek kialakítása, az egységes 
ügyfélszolgálati arculat, továbbá az elektronikus ügyintézési és kommunikációs lehetőségek 
kiterjesztése.  

A NAV szolgáltató szemléletének erősítése mellett a hatósági eszközök fejlesztése továbbra is 
prioritást élvez annak érdekében, hogy az adóelkerülő magatartás felszámolása, ezáltal pedig 
a gazdaság fehérítése és az állami bevételek folyamatos biztosítása az elvárásoknak 
megfelelően megvalósuljon.  

Az informatika területén legfontosabb a digitalizáció és a rendszerek konszolidációjának, 
integráltságának megteremtése, mellyel hosszú távon csökkenhetnek a működési költségek. 
Szorosan kapcsolódik hozzá célként az elektronikus ügyintézés fejlesztése és a NAV belső 
adminisztrációjának csökkentése, amely alapja a hatékonyan működő, jövőbe mutató 
szervezet kialakításának. Az elektronikus ügyintézés fejlesztésének részeként kiemelt feladat 
az eSZJA rendszer továbbfejlesztése, az általános forgalmi adó bevallási kötelezettség 
teljesítésének, valamint a kisvállalkozások havi adó- és járulék-bevallási kötelezettsége 
teljesítésének adóhatósági támogatása. 

A 2020. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 
‒ A PM és a NAV közötti megállapodás alapján 4,6 millió forint került átrendezésre 

fejezeten belül a PM igazgatása részére. 
‒ A szociális hozzájárulási adó csökkenésével összefüggésben 1 739,5 millió forinttal, a 

tranzakciós illetékkel összefüggésben 324,7 millió forinttal került az intézmény kiadási-
támogatási előirányzata lecsökkentésre. 

‒ Az e-számla bevezetésével összefüggésben bázis jelleggel beépített összeg korrekciója 
(-2 900,0 millió forint), valamint a NAV 2.1 Stratégiai Programjának végrehajtása miatt 
korábbi években beépített összeg korrekciója (-7 500,0 millió forint) átvezetésre került. 

‒ A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásával összefüggésben a 
2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján egyszeri jellegű feladatra 2019. évben 
beépített 20,0 millió forint csökkentő tételként figyelembevételre került. 

‒ A minimálbér és garantált bérminimum emelés (7,8 millió forint) hatása beépítésre 
került. 

‒ Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKÁER) 
2018. január 1-jét követő üzemeltetésének, üzemeltetés támogatásának és fejlesztésének 
beszerzéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1957/2017. (XII. 15.) Korm. 
határozat (a továbbiakban: 1957/2017. (XII. 15.) Korm. határozat) alapján 120,7 millió 
forinttal került megemelésre az intézmény kiadási-támogatási előirányzata. 

‒ A Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely ideiglenes megnyitása érdekében szükséges 
fedezet biztosításra került 62,1 millió forint összegben a NAV 2020. évi 
költségvetésében. 

743



 

 
millió forintban, egy tizedessel 

02. cím  
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat 209 544,8 5 138,7 204 406,1 20 394 

Változások jogcímenként: 
Előirányzat-átcsoportosítás 
Fejezeten belüli átrendezés 
PM igazgatása javára, 
megállapodás alapján 

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

Egyszeri feladatok kivezetése miatt korrekció, illetve egyéb csökkenés  
Szociális hozzájárulási adó 
csökkenése 

-1 739,5 0,0 -1 739,5 0 

Pénzügyi tranzakciós illeték 
miatti csökkentés 

-324,7 0,0 -324,7 0 

2128/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján beépített 
összeg kivezetése 

-20,0 0,0 -20,0 0 

Az e-számla bevezetése miatt 
beépített összeg korrekciója 

-2 900,0 0,0 -2 900,0 0 

NAV Stratégiai Programjának 
végrehajtása 
miatt beépített összeg 
korrekciója 

-7 500,0 0,0 -7 500,0 0 

Többlet 
Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés többlete 

7,8 0,0 7,8 0 

1957/2017. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján EKÁER 
üzemeltetésével és 
fejlesztésével összefüggésben 

120,7 0,0 120,7 0 

Határátkelőhely ideiglenes 
megnyitásával összefüggésben 

62,1 0,0 62,1 0 

2020. évi javasolt előirányzat 197 246,6 5 138,7 192 107,9 20 394 
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05. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) 2020. évi támogatási 
előirányzata 34 421,7 millió forint, tervezett bevétele 6 105,4 millió forint, kiadási 
előirányzata 40 527,1 millió forint, létszámkerete 872 fő. 

A KEF központi költségvetési szerv, feladatellátása a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet, valamint az alapító okirata alapján 
történik. A KEF főbb feladatai a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve központi 
beszerző szervként:  
− a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a külpolitikáért 

felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter irányítása 
alá tartozó külképviseletek kivételével biztosítja a minisztériumok, az MKI, valamint a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működéséhez szükséges munkakörnyezetet, 
ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt, 

− végzi a jogszabályban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat, a 
központosított közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a központosított közbeszerzési 
rendszer működtetését,  

− gondoskodik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap használatában lévő 
ingatlanok őrzés-védelméről,  

− a NAV, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, valamint az Országos Közegészségügyi Intézet által használt 
ingatlanok vonatkozásában ellátja a szolgáltatási megállapodásban meghatározott 
létesítményüzemeltetési feladatokat, 

− jogszabályban meghatározott egyes állami tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a 
Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása 
alá tartozó egyes alapítványok és közalapítványok részére belföldi újságok és 
folyóiratok ellátásáról gondoskodik. 
 

A 2020. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 
− Az alábbi fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítások figyelembevételével került 

megemelésre a KEF kiadási-támogatási előirányzata: 
= gépjármű-üzemeltetési szolgáltatások ellátásának fedezete érdekében az MKI 

fejezet terhére 4,2 millió forinttal, az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) 
fejezet terhére 75,0 millió forinttal, 

= az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) fejezet 
terhére, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vonatkozásában az 
őrzés-védelmi és recepciós feladatok ellátásának fedezete érdekében 40,6 millió 
forinttal, 

= a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) fejezet terhére a Budapest II. kerület, 
Horváth utca 12-26. szám alatti ingatlan bérleti és üzemeltetési kiadásai fedezete 
érdekében 33,3 millió forinttal, 

= az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) fejezet terhére, az IM 
feladatellátásába tartozó áldozatsegítő központok üzemeltetési kiadásainak 
fedezete érdekében 25,1 millió forinttal. 

− Fejezeten belül, fejezeti kezelésű előirányzat terhére került átrendezésre 850,0 millió 
forint a KEF magas színvonalú feladatellátása érdekében. 

− A szociális hozzájárulási adó változása miatt 53,0 millió forinttal, a Pti. tárgyi körének 
szűkítése miatt 125,1 millió forinttal csökkent a támogatási előirányzat, míg a 
minimálbér és garantált bérminimum emelés hatására 0,1 millió forint támogatás került 
beépítésre. 

− Az egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával összefüggő 
intézkedésekről szóló 1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
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1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozat) alapján 2019. évben beépült forrás kivezetésre 
került 2 070,0 millió forint összegben. 

− A költöztetési és szállítási szolgáltatás visszarendezésével összefüggésben a 2020. évi 
kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás figyelembevételre került. 

− A KEF kiadási-támogatási előirányzatában az alábbi többletek kerültek 
figyelembevételre 
kormányhatározatok alapján: 
= az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program 

megvalósításáért felelős államtitkárság elhelyezése érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1532/2018. (X. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
1532/2018. (X. 25.) Korm. határozat) alapján az államtitkárság elhelyezéséül 
szolgáló Budapest, I. kerület, Naphegy tér 1. szám alatt található ingatlan éves 
üzemeltetési kiadásaival összefüggésben 186,3 millió forint,  

= a Földművelésügyi Minisztérium épületének átfogó rekonstrukcióját megelőző, 
üzemeltetésbiztonságot érintő intézkedésekről szóló 1925/2017. (XII. 8.) Korm. 
határozat kapcsán  

= egyes AM bérlemények bérleti és üzemeltetési költségeinek biztosítására 
1 942,4 millió forint,  

= az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (a továbbiakban: FAO) 
Közös Szolgáltató Központjának (a továbbiakban: FAO SSC) 
elhelyezéséhez szükséges kiadások biztosítására 829,8 millió forint, 

= a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala és a FAO Közép- és 
Kelet-Európai Alregionális Hivatala (a továbbiakban: FAO REU) 
elhelyezéséhez szükséges kiadások biztosítására 465,6 millió forint, 

= az ME által használt ingatlan fenntartási és üzemeltetési kiadásaira 108,7 millió 
forint. 

egyéb többletként:  
= a nemzetközi szervezetek (UNHCR, WHO, IFRC, ILO) elhelyezésével 

kapcsolatos kiadások finanszírozására 534,6 millió forint, 
= a Nemzetközi Beruházási Bank magyarországi székhelyének bérleti díjára 

115,0 millió forint, 
= a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet éves üzemeltetési kiadásaival 

összefüggésben 80,9 millió forint, 
= az MTVA őrzés-védelmi feladatainak ellátására 1 877,5 millió forint, 
= a KEF által vagyonkezelt ingatlanok tekintetében  

= az őrzés-védelmi feladatok hatósági óradíjának változásával összefüggésben 
253,0 millió forint, 

= a takarítási szolgáltatások minimálbér emelkedés miatti szolgáltatási díjának 
növekedése miatt 146,1 millió forint. 

 
millió forintban, egy tizedessel 

05. cím 
Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat 35 207,0 6 105,4 29 101,6 852 

Változások jogcímenként: 
Előirányzat-átcsoportosítás 
MKI fejezet terhére 4,2 0,0 4,2 0 
AM fejezet terhére 75,0 0,0 75,0 0 
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ITM fejezet terhére 40,6 0,0 40,6 0 
ME fejezet terhére  33,3 0,0 33,3 0 
IM fejezet terhére 25,1 0,0 25,1 0 
Fejezeten belüli átrendezés 
fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére  

850,0 0,0 850,0 0 

Egyszeri feladatok kivezetése miatt korrekció, illetve egyéb csökkenés 
Szociális hozzájárulási adó 
csökkenése 

-53,0 0,0 -53,0 0 

Pénzügyi tranzakciós illeték 
miatti csökkentés 

-125,1 0,0 -125,1 0 

1628/2017. (IX. 11.) Korm. 
határozat alapján beépített 
összeg kivezetése 

-2 070,0  -2 070,0 0 

Belső átcsoportosítás kiemelt 
előirányzatok között 

0,0 0,0 0,0 20 

Többlet 

Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés többlete 

0,1 0,0 0,1 0 

1532/2018. (X. 25.) Korm. 
határozat alapján  

186,3 0,0 186,3 0 

1925/2017. (XII. 8.) Korm. 
határozathoz kapcsolódóan  

    

AM elhelyezésével 
összefüggésben 

1 942,4 0,0 1 942,4 0 

FAO SSC és FAO REU 
elhelyezésével összefüggésben 

1 295,4 0,0 1 295,4 0 

ME elhelyezésével 
összefüggésben 

108,7 0,0 108,7 0 

Nemzetközi szervezetek 
elhelyezésével összefüggésben 

534,6 0,0 534,6 0 

Nemzetközi Beruházási Bank 
magyarországi székhelyével 
összefüggésben 

115,0 0,0 115,0 0 

Mádl Ferenc Összehasonlító 
Jogi Intézet üzemeltetési 
kiadásokra 

80,9 0,0 80,9 0 

MTVA őrzés-védelemi 
feladatokra 

1 877,5 0,0 1 877,5 0 

Őrzés-védelmi feladatok 
hatósági óradíjának 
változásával összefüggésben 

253,0 0,0 253,0 0 

Takarítási szolgáltatások 
fedezetére 

146,1 0,0 146,1 0 

2020. évi javasolt előirányzat 40 527,1 6 105,4 34 421,7 872 
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08. cím Magyar Államkincstár 

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 2020. évi tervezett költségvetési 
támogatási előirányzata 49 040,2 millió forint, tervezett bevétele 14 600,3 millió forint, azaz 
összesen 63 640,5 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodik. A Kit. által rögzített 
álláshely keretek bevezetésével, illetve a lentiekben részletezett feladatváltozással 
összefüggésben a Kincstár 2020. évre tervezett létszáma 6 032 fő, melyből 
5 218 alaplétszámba tartozó álláshely, illetve 814 központosított álláshely.  

A Kincstár alapvető feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyar 
Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet, illetve az alapító okirata határozza 
meg.  

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

A Kincstár tevékenységének jelentős részét teszi ki az államháztartás információs 
rendszerének, az állam pénzforgalmának, az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokhoz 
kapcsolódó kifizető ügynökségi, a pénzbeli és egyéb ellátásokhoz kapcsolódó feladatoknak, 
valamint a központosított illetmény-számfejtési rendszernek a működtetése. A feladatellátás 
hosszú távú, stabil működtetéséhez elengedhetetlen és így a 2020. év során – több évre 
kiterjedő koncepció részeként – kiemelt szerepet kap a Kincstár rendszereihez kapcsolódó 
informatikai hardver- és szoftverkörnyezet megújítása és konszolidációja. 

A 2020. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 
‒ Az alábbi fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítások figyelembevételével került 

módosításra a Kincstár kiadási-támogatási előirányzata: 
= A Kincstár iratanyagainak hosszú távú megőrzésével és digitalizálásával 

kapcsolatos kiadások fedezete a BM részére 57,7 millió forint összegben 
átrendezésre került. 

= A Kincstár kiadási-támogatási előirányzata az ME fejezet, Fővárosi, megyei 
kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím terhére került megemelésre az 
alábbi feladatokkal összefüggésben: 

= egyes egészségbiztosítási folyósítási feladatok ellátásának fedezete 
érdekében 150,9 millió forinttal, 

= a családtámogatási és egyéb szociális támogatásokkal kapcsolatos országos 
telefonos ügyfélszolgálati feladatok fedezete érdekében 148,1 millió 
forinttal. 

= Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezeti kezelésű 
előirányzatai terhére került átrendezésre  

= a Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével kapcsolatban 190,0 millió forint,  

= a Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás 
fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével kapcsolatban 137,3 millió forint.  

= A fejlesztéspolitikai intézményrendszer új típusú finanszírozásával 
összefüggésben az Uniós fejlesztések fejezet helyett 2020. évben a Kincstárnál 
került megtervezésre az igazoló hatósági, valamint a delegált közreműködő 
szervezeti (TOP, VEKOP, regionális fejlesztési operatív programok) feladatokat 
finanszírozó költségvetési támogatás. Mivel korábban bevétellel került 
biztosításra a feladatellátás fedezete, ezért a Kincstár bevételi előirányzata 
2 940,3 millió forinttal lecsökkentésre, ezzel egyidejűleg a támogatási 
előirányzata 3 299,8 millió forint összeggel megemelésre került.  

= Fejezeten belül, fejezeti kezelésű előirányzat (Árfolyamkockázat és egyéb, EU 
által nem térített kiadások) helyett a Kincstár költségvetésébe került tervezésre 
10,0 millió forint, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az 
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Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó 
behajtások, jogszabály alapján járó kifizetések fedezeteként, az adminisztratív 
terhek csökkentése érdekében. 

‒ Csökkentő tételként került figyelembevételre a szociális hozzájárulási adó változása 
(-370,4 millió forint), a Kincstár saját utalásai után bázisban lévő tranzakciós illetékre 
tervezett támogatás kivezetése (-174,7 millió forint), valamint a dologi kiadások és 
beruházások előirányzaton érvényesített korrekció (-766,3 millió forint). 

‒ A Pti. alapján a Kincstár jogosult megterhelni a tranzakciós illetékfizetési kötelezettség 
összegével az általa vezetett fizetési számlákat. Ezzel összefüggésben a Kincstár 2019. 
évi bázis előirányzatában 13 000,0 millió forint összeggel került tervezésre a 
prognosztizált tranzakciós illetékbevétel éves összege. Mivel 2020. január 1-jétől 
kikerülnek a Pti. tárgyi hatálya alól a kincstári kör részére vezetett számlákon 
megvalósuló fizetési műveletek, ezért csak a kincstári körbe nem tartozó kincstári 
ügyfelek tranzakciói után felszámított illeték vonatkozásában kerül kiadás és bevétel 
tervezésre 239,8 millió forint összegben 2020. évre vonatkozóan. A különbözettel 
− 12 760,2 millió forinttal – lecsökkentésre került a Kincstár 2020. évi bevételi 
előirányzata. A Pti. tárgyi körének szűkítésével összefüggésben – a saját utalások utáni 
tranzakciós illeték kiadások csökkentésével együtt – a Kincstár 2020. évi kiadási 
előirányzata összesen 12 934,9 millió forinttal került csökkentésre.  

‒ Az állampapír értékesítés bővülésével kapcsolatban befolyó 2020. évi jutalékbevétel 
többlete − 4 119,1 millió forint − nyújt fedezetet az értékesítés felfuttatásával, valamint 
az ehhez szükséges informatikai fejlesztések megvalósításával kapcsolatban felmerülő 
kiadásokra. 

‒ A Kit.  hatálybalépésével kapcsolatos többletkiadások fedezete érdekében 7 968,4 millió 
forint került biztosításra a Kincstár költségvetése részére. 

 
millió forintban, egy tizedessel 

08. cím 
Magyar Államkincstár Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat 64 686,5 26 181,7 38 504,8 6 000 

Változások jogcímenként: 
Előirányzat-átcsoportosítás 
BM fejezet részére -57,7 0,0 -57,7 0 
EMMI fejezet terhére 327,3 0,0 327,3 0 
ME fejezet 
(kormányhivatalok) terhére 

299,0 0,0 299,0 32 

Uniós fejlesztések fejezet 
helyett IH kiadásainak 
intézményi előirányzaton 
történő tervezése 

3 299,8 0,0 3 299,8 0 

Fejezeten belüli átrendezés 
fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére 

10,0 0,0 10,0 0 

Egyszeri feladatok kivezetése miatt korrekció, illetve egyéb csökkenés 
Dologi és beruházási kiadások 
korrekciója 

-766,3 0,0 -766,3 0 
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Szociális hozzájárulási adó 
csökkenése 

-370,4 0,0 -370,4 0 

Pénzügyi tranzakciós illeték 
miatti csökkentés 

-174,7 0,0 -174,7 0 

Bevétel korrekció 
Pénzügyi tranzakciós illeték 
miatti bevétel korrekció 

-12 760,2 -12 760,2 0,0 0 

KÖFOP bevételek korrekciója -2 940,3 -2 940,3 0,0 0 
Állampapír értékesítés bővített 
működtetése miatt 

4 119,1 4 119,1 0,0 0 

Többlet  
Kormánytisztviselői életpálya 
bevezetésével összefüggésben 

7 968,4 0,0 7 968,4 0 

2020. évi javasolt előirányzat 63 640,5 14 600,3 49 040,2 6 032 
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16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) 2020. évi 
tervezett kiadási előirányzata 3 268,3 millió forint, melyet 694,8 millió forint összegű 
támogatási előirányzatból és 2 573,5 millió forint bevételből tervez finanszírozni. A Kit. által 
rögzített álláshely keretek bevezetésével összefüggésben az EUTAF 2020. évre tervezett 
létszáma 173 fő, melyből 64 alaplétszámba tartozó álláshely, illetve 109 központosított 
álláshely.  

Az EUTAF látja el az alapító okiratának megfelelően 
‒ az Európai Unió − 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 2020. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 
‒ A 2019. évi előirányzathoz képest a bevételi előirányzat az uniós forrásból megvalósuló 

KÖFOP, a Duna Transznacionális Program, valamint a szintén európai uniós 
finanszírozású Európai Területi Együttműködés (továbbiakban: ETE) és Határon 
Átnyúló Együttműködési programok (továbbiakban: IPA) tervezett kiadásainak 
módosításaival összefüggésben összességében 1 200,8 millió forinttal emelkedett. 

‒ A támogatási előirányzata meghatározása során a tervezett szociális hozzájárulási adó és 
a tranzakciós illeték változása, a dologi kiadások és beruházások előirányzaton 
érvényesített korrekció, valamint a Kit. hatályba lépésével összefüggésben biztosított 
összeg figyelembevételre került, így az intézmény támogatási előirányzata 
összességében 10,8 millió forinttal nőtt. 

 
millió forintban, egy tizedessel 

16. cím  
Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat 2 056,7 1 372,7 684,0 173 

Változások jogcímenként:  
Egyszeri feladatok kivezetése miatt korrekció, illetve egyéb csökkenés 
Szociális hozzájárulási adó 
csökkenése 

-4,7 0,0 -4,7 0 

Pénzügyi tranzakciós illeték 
miatti csökkentés 

-1,4 0,0 -1,4 0 

Dologi és beruházási kiadások 
korrekciója 

-11,5 0,0 -11,5 0 

Bevétel korrekció     
KÖFOP terhére elszámolandó 
feladatok 

1 252,0 1 252,0 0,0 0 

Duna Transznacionális 
Program terhére elszámolandó 
feladatok 

11,2 11,2 0,0 0 

ETE és IPA projektek terhére 
elszámolandó feladatok 

-62,4 -62,4 0,0 0 
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Többlet 
Kormánytisztviselői életpálya 
bevezetésével összefüggésben 

28,4 0,0 28,4 0 

2020. évi javasolt előirányzat 3 268,3 2 573,5 694,8 173 
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III.2.1. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

 

25/02/05 Kárrendezési célelőirányzat 

A Kárrendezési célelőirányzat 2020. évi kiadási-támogatási előirányzata 3 550,0 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 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 

2019. évi törvényi előirányzat 3 590,0 0,0 3 590,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  -40,0 0,0 -40,0 
- Fejezeti általános tartalék javára -40,0 0,0 -40,0 
Egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2020. évi javasolt előirányzat 3 550,0 0,0 3 550,0 
 

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 kerülnek 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.  

Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 
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Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. 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 
2020. 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 2020. évi kiadási-támogatási előirányzata 3,0 millió forint. 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 185. § (3) bekezdése alapján 
a PM 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 

2019. 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 
2020. évi javasolt előirányzat 3,0 0,0 3,0 
 

25/02/10 Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása 

A Kincstár informatikai rendszereinek a mindenkori információtechnológiai és 
információbiztonsági követelményeknek teljes mértékben szükséges megfelelniük, amelynek 
érdekében a 2020. évben 3 000,0 millió forint kerül biztosítása.  

Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 
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millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. 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.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2020. évi javasolt előirányzat 3 000,0 0,0 3 000,0 
 

25/04/01 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 

A Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási-
támogatási előirányzata 470,6 millió forint. 

Az előirányzat hozzájárul a területfejlesztésről és a 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, a korábbi 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 

2019. évi törvényi előirányzat 470,6 0,0 470,6 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,1 0,0 0,1 
- Fejezeti általános tartalék terhére 0,1 0,0 0,1 
Egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

-0,1 0,0 -0,1 

- Szociális hozzájárulási adó 
mértékének csökkentése 

-0,1 0,0 -0,1 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2020. évi javasolt előirányzat 470,6 0,0 470,6 
 

25/04/05 Pest megyei fejlesztések 

A Kormány Pest megye további fejlődése érdekében hazai forrásból támogatásokat biztosít a 
legfontosabb fejlesztések megvalósítására, így különösen: 

- közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a vállalkozások működési feltételeit és 
környezetét javító fejlesztésekre, 

- turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztésére, 
- Pest megyei térségek komplex fejlesztésére, 
- munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztésre, 
- önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javítására, 
- települések infrastrukturális ellátottságának javítására, 
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- a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről szóló Kormány 
határozat alapján a bölcsődefejlesztési program megvalósítása érdekében.  

Mindezek alapján a 2020. évben 7 500,0 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 

2019. évi törvényi előirányzat 25 000,0 0,0 25 000,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,3 0,0 0,3 
- Fejezeti általános tartalék terhére 0,3 0,0 0,3 
Egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

-21 000,3 0,0 -21 000,3 

- Egyszeri feladat kivétele -21 000,0 0,0 -21 000,0 
- Szociális hozzájárulási adó 

mértékének csökkentése  
-0,3 0,0 -0,3 

Többlet (jogcímenként) 3 500,0 0,0 3 500,0 
- Bölcsődefejlesztési program 3 500,0 0,0 3 500,0 
2020. évi javasolt előirányzat 7 500,0 0,0 7 500,0 
 

25/05/07 Nagyvállalati beruházási támogatások  

A Kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseinek meghatározó eleme az újraiparosítás, az 
iparfejlesztés. Ennek megvalósítása érdekében kiemelten fontos azon, a hazai gazdasági 
életben jelentős szerepet betöltő, növekedési és külpiaci terjeszkedési potenciállal rendelkező 
tőkehiányos nagyvállalatok, illetve a tervezett beruházások hatására a nagyvállalati 
méretkategóriát elérő KKV-k beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben 
járulnak hozzá a gazdaság – ezen belül a feldolgozó- és építőipar – növekedéséhez és a 
foglalkoztatás bővüléséhez. A megvalósuló beruházások a többlettermelésen és a 
többletfoglalkoztatáson keresztül pozitív hatást gyakorolnak a költségvetési bevételekre is.  

E célok elérésének elősegítése érdekében a fejezeti kezelésű előirányzatra a 2020. évben 
15 000,0 millió forint költségvetési támogatás kerül biztosításra. Az előirányzat teljesülése a 
Kormány jóváhagyásával módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 

Nagyvállalati beruházási támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. 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 
2020. évi javasolt előirányzat 15 000,0 0,0 15 000,0 
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25/07/02 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 

A Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat javára a 2020. évben 378,9 millió forint kerül biztosításra, mely a PM 
feladatkörébe tartozó, nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódó 
tagdíjfizetési, valamint hozzájárulási kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást. 

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

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 459,9 0,0 459,9 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás -7,5 0,0 -7,5 
- MKI javára BIE tagdíj átadása -7,5 0,0 -7,5 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  -73,5 0,0 -73,5 
- ÁPB-k szakmai programjainak 

támogatása javára 
-73,5 0,0 -73,5 

Egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2020. évi javasolt előirányzat 378,9 0,0 378,9 
 

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

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási-bevételi előirányzata 27 986,8 millió forint, 
támogatási előirányzattal nem rendelkezik. 

A 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos 
kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 1068/2017. (II. 10.) Korm. 
határozat alapján, a 2007-2013 közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeiből 
teljesült bevételek A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó 
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése jogcímcsoport kiadásait finanszírozzák. 

Az előirányzat terhére a KKV-k részére gazdaságfejlesztési célok kerülnek támogatásra, 
illetve városfejlesztési programok finanszírozása valósulhat meg. 

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

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 12 569,5 12 569,5 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) 15 417,3 15 417,3 0,0 
- Bevételi többlet 15 417,3 15 417,3 0,0 
2020. évi javasolt előirányzat 27 986,8 27 986,8 0,0 
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25/07/04 Nemzetgazdasági programok 

A Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzaton a 2020. évben 131,7 millió 
forint áll rendelkezésre. Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok 
ellátásához, szakmai programok támogatásához használható fel, így különösen:  

‒ nemzetgazdasági szakmai programokkal összefüggő média megjelenésének 
támogatásához; 

‒ gazdaságtervezéssel összefüggő feladatok finanszírozásához; 
‒ munkaerőpiaci szakágazati feladatok támogatásához; 
‒ egyéb gazdaság- és pénzügypolitikai szakmai célok és feladatok támogatásához. 

Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 131,7 0,0 131,7 
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.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2020. évi javasolt előirányzat 131,7 0,0 131,7 
 

25/07/07 Fejezeti általános tartalék  

A 2020. évben a Fejezeti általános tartalék előirányzaton 239,6 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 

2019. évi törvényi előirányzat 200,0 0,0 200,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  39,6 0,0 39,6 
- Kárrendezési célelőirányzat terhére 40,0 0,0 40,0 
- Területfejlesztéssel összefüggő 

feladatok javára 
-0,1 0,0 -0,1 

- Pest megyei fejlesztések javára -0,3 0,0 -0,3 
Egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2020. évi javasolt előirányzat 239,6 0,0 239,6 
 

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

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

A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges 
további intézkedésekről szóló 1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat alapján a 
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Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezését és ezzel összefüggésben a 
Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti egykori pénzügyminisztériumi épület 
Fellner Sándor 1903-as tervei alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukcióját, valamint a 
korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítását, egy az erre a célra 
létrehozott állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság útján kell végrehajtani.  

E cél megvalósítására a 2020. évben 18 586,9 millió forint támogatás kerül biztosításra. 

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

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 13 800,0 0,0 13 800,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  6 544,9 0,0 6 544,9 
- Végrehajtási ügyek ellátásához 

kapcsolódó fejlesztések terhére 
6 544,9 0,0 6 544,9 

Egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

-1 758,0 0,0 -1 758,0 

- Egyéb változások -1 758,0 0,0 -1 758,0 
Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2020. évi javasolt előirányzat 18 586,9 0,0 18 586,9 
 

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

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzaton a 2020. évben 272,3 millió forint kerül biztosításra. A fejezeti kezelésű 
előirányzat az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségi Társaság 
(a továbbiakban: OFA) 2020. 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, a munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetben lévők foglalkoztatását, képzések szervezését és szakmódszertanok kiadását. 

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

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. 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 
2020. évi javasolt előirányzat 272,3 0,0 272,3 
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25/09/03 ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 

Az ÁPB-k szakmai programjainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a 2020. 
évben 73,5 millió forint kerül biztosításra az ágazati párbeszéd bizottságokat alkotó 
tagszervezetek nemzetközi szervezetekben betöltött tagságának, nemzetközi és hazai 
szervezésű szakmai rendezvényeken való részvételének támogatása céljából. 

ÁPB-k szakmai programjainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  73,5 0,0 73,5 
- Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi 

kapcsolattal összefüggő feladtok 
terhére 

73,5 0,0 73,5 

Egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2020. évi javasolt előirányzat 73,5 0,0 73,5 
 

25/11 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 

Az előirányzat az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap támogatásaiból származó árfolyam-
különbözet elszámolására és az EU általi pénzügyi kizárásokra kerül felhasználásra. Az 
előirányzat teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. 

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása:  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  690,0 0,0 690,0 
- Uniós programok árfolyam-

különbözete terhére 
200,0 0,0 200,0 

- Egyéb, EU által nem térített 
kiadások terhére 

490,0 0,0 490,0 

Egyéb változások (egyszeri feladat 
kivétele, stb.) 

0,0 0,0 0,0 

Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2020. évi javasolt előirányzat 690,0 0,0 690,0 
 

25/20/02 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 

Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen, határon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. Az előirányzat 
teljesülése a Kormány jóváhagyásával módosítás nélkül túllépheti az előirányzatot. Ha az 
európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, illetve e 
támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő átcsoportosítási szabályokra 
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vonatkozó rendelkezésekben foglalt lehetőségek kimerültek, a jogcímcsoport együttes eredeti 
támogatási előirányzatának 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján túlléphető az 
előirányzat. 

 

25/20/02/01 Duna Transznacionális Program 

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 irányítóhatósági, közös titkársági, ellenőrzési hatósági 
feladatokat.  
A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet nyújt az ellenőrzési hatósági feladatokhoz 
kapcsolódó kiadásokhoz, a program nemzeti hozzájárulásának költségeihez, a közreműködői 
feladatokhoz, a program keretében kiírt pályázatokhoz kapcsolódóan a hazai 
társfinanszírozáshoz és az európai uniós hozzájárulás 30%-os összegű megelőlegezéséhez.  

A 2020. évben összesen 761,5 millió forint kiadási előirányzat kerül biztosításra.  

Duna Transznacionális Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 600,0 54,7 545,3 
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.) 

-42,1 0,0 -42,1        

- Forrásszükséglet csökkenés -42,1 0,0 -42,1 
Többlet (jogcímenként) 203,6 203,6 0,0 
- Bevételi többlet 203,6 203,6 0,0 
2020. évi javasolt előirányzat 761,5 258,3 503,2 
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25/20/02/02 Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program  

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 széndioxid-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 széndioxid-
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 projektek hazai társfinanszírozásának, az európai uniós 
hozzájárulás 30%-os összegű megelőlegezésének a biztosítása, melyre a 2020. évben 520,7 
millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre. 

Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat 606,9 0,0 606,9 
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.) 

-186,2 0,0 -186,2 

- Forrásszükséglet csökkenés -186,2 0,0 -186,2 
Többlet (jogcímenként) 100,0 100,0 0,0 
- Bevételi többlet 100,0 100,0 0,0 
2020. évi javasolt előirányzat 520,7 100,0 420,7 
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25/20/02/03 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 

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 2020. évben fedezetet nyújt a nemzeti hozzájárulásra, a 
közreműködői feladatokra, a magyar projektpartnerek hazai társfinanszírozására, az európai 
uniós források 30 %-os megelőlegezésére, melyre összesen 188,8 millió forint kerül 
biztosításra. 

INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 335,6 0,0 335,6 
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.) 

-146,8 0,0 -146,8 

- Forrásszükséglet csökkenés -146,8 0,0 -146,8 
Többlet (jogcímenként) 0,0 0,0 0,0 
2020. évi javasolt előirányzat 188,8 0,0 188,8 
 

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

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 tevékenységeit.  

A Programban valamennyi EU tagország, illetve Norvégia és Svájc is részt vesz. A fejezeti 
kezelésű előirányzatra a Programhoz kapcsolódó nemzeti hozzájárulás kerül biztosításra a 
2020. évben, 12,0 millió forint összegben.  
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INTERACT III Interregionális Együttműködési Program fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 11,9 0,0 11,9 
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) 0,1 0,0 0,1 
- Többletforrás szükséglet 0,1 0,0 0,1 
2020. évi javasolt előirányzat 12,0 0,0 12,0 
 
III. 2.2.  Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

 

2. alcím Központi tartalékok 

 

 

3. jogcímcsoport Céltartalékok 

A céltartalékok jogcímcsoport magában foglalja a Közszférában foglalkoztatottak 
bérkompenzációja (6 000,0 millió forint), a Különféle kifizetések (2 000,0 millió forint), az 
Ágazati életpályák és bérintézkedések (152 178,9 millió forint), a Hazai bölcsődefejlesztési 
program (5 000,0 millió forint) jogcímet. Az előirányzat tartalmáról a Kvtv. 4. §-a 
rendelkezik. 

 

4. jogcímcsoport Beruházás Előkészítési Alap 

A Beruházás Előkészítési Alap célja a központi költségvetési forrásokból finanszírozott 
beruházások megalapozottságának elősegítése az előkészítési folyamatok célzott, 
elszámoláshoz kötött finanszírozásával. A rendelkezésre álló 10 000,0 millió forint 
felhasználásának eljárási szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. 
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III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

A Philip Morris International támogathatónak ítélte a NAV által benyújtott 
„Cigarettacsempészet visszaszorítása az utasforgalomban Magyarország szerb és ukrán 
határain” című pályázatot, a Támogatási Szerződés aláírásra került. A projekt keretében 3 db 
csomagröntgen kerül beszerzésre, továbbá a projekt tartalmazza a NAV röntgenkezelő 
munkatársainak lengyel társhatóság által felajánlott képzése kapcsán felmerülő kiutazási és 
tolmácsolási költségeket. Az eszközök beszerzését követően a NAV részéről a 
csomagröntgenekre vonatkozó vagyonbiztosítás és karbantartási szerződés költsége merül fel.  

A NAV több száz alkalmazást használ és a rendelkezésére álló adatok, információk 
hatékonyabb kiaknázása érdekében újabb alkalmazások bevezetésére kerül sor. A korszerű 
informatikai háttér mindenekelőtt abban segíti a NAV munkáját, hogy az adóbevételeket 
kockáztató módszereket és az adóelkerülésre specializálódó gazdálkodói kört kiszűrje. 
A fejlesztés kulcsa az adatok összekapcsolása és gyors elemzése. Az informatikai rendszerben 
tárolt adatvagyon külső védelmének fenntartása, megerősítése törvényi kötelezettség, egyúttal 
a fokozódó fenyegetettségek figyelembe vételével alapvető érdek is. Az információbiztonság 
magasabb színvonalon történő megvalósításához folyamatos fejlesztések szükségesek. 

Az elmúlt években az ingatlanok állagmegőrzése, fejlesztése, a munkakörülmények javítása 
tekintetében elvégzendő beruházási, felújítási, karbantartási munkálatok tekintetében történt 
kötelezettségvállalások, ráfordítások összege elmaradt az e körben jelentkező igényekhez 
képest, így ezen feladatokat kiemelt fontosságúként kezeli a NAV a 2020. évben.  

 

Magyar Államkincstár 

A Kincstár rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek a középpontjában a 
tevékenységeinek, feladatainak szolgáltatásként történő újraértelmezése, ügyfélorientált 
szolgáltató- és információs központtá alakítása áll.  

Ennek megfelelően informatikai fejlesztésekkel, illetve vagyonkezelt ingatlanokkal 
kapcsolatos beruházási kiadások jelentkeznek az ügyfelek részére történő megfelelő 
kiszolgálási környezet biztosítása érdekében. 

A Kincstár, mint az ország egyik legjelentősebb kormányzati informatikai rendszereket 
üzemeltető szerve, szükséges, hogy intézményrendszere a 21. századi információtechnológiai 
és információbiztonsági követelményeknek a legteljesebb mértékben megfeleljen.  

A Kincstár pénzforgalmi szolgáltatásának folyamatos bővítése, továbbfejlesztése, 
modernizálása szükséges ahhoz, hogy a Kincstár a feladatait megfelelő színvonalon legyen 
képes ellátni. Kiemelt cél a jelenlegi számlavezető rendszerek korszerű technológiával történő 
kiváltása, illetve a nyújtott szolgáltatások minőségének növelése.  
A Kincstár a hosszú távú biztonságos, gazdaságos és hatékony működés érdekében az 
értékpapír számlavezető rendszer teljes körű megújításán dolgozik, egy korszerű, innovatív 
rendszer bevezetésével. 
A mezőgazdasági támogatáshoz kapcsolódó folyamatokhoz nyújtott informatikai 
támogatások, az üzemeltetési és fejlesztési területen egyaránt folyamatosak. Az erőforrások 
tervezése és a szükséges beszerzések ennek megfelelően történnek, figyelembe véve a közös 
agrárpolitikai reform által támasztott elvárásokat és az ISO27001 előírásokat, biztosítva ezzel 
a folyamatos és biztonságos ügymenetet. 
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A Kincstár területi tagoltsága következtében országosan számtalan ingatlan esetében 
rendelkezik vagyonkezelői joggal. A szervezet feladata az épületek állagmegóvása, 
biztonságos és hatékony működtetése, az ott dolgozók megfelelő munkakörülményeinek 
megteremtése, fenntartása. 

Az épületek általában kedvező elhelyezkedésűek, több épület műemlék vagy helyi védettségű. 
A védett épületek speciális felújítási, karbantartási, üzemeltetési feladatokat igényelnek. 

Az ingatlanállomány folyamatos állagmegóvása, felújítása, korszerűsítése egyrészt hozzájárul 
a Kincstár ügyfelei részére a megfelelő kiszolgálási környezet biztosításához, másrészt az 
energetikai jellegű korszerűsítések nyomán megtakarítások érhetőek el az épületek 
üzemeltetési költségei tekintetében. 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 

A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója és Programja megvalósításához a Kormány 
2016-2021. között összesen 80 000,0 millió forint támogatást biztosít. A 2020. évben 7 500,0 
millió forint hazai forrás áll rendelkezésre a Pest megye településeinek fejlesztése, 
gazdaságfejlesztése érdekében. A 2020. évben – a támogatás terhére – induló beruházások, 
fejlesztések azok jellegéből, a megvalósítás időtartamából adódóan több év előirányzatait 
terhelhetik. 

A PM fejezetén belül támogatásra kerülnek a hazai gazdasági életben jelentős szerepet betöltő 
vagy erre alkalmassá váló, növekedési és külpiaci terjeszkedési potenciállal rendelkező, a 
Kormány bérfelzárkóztatási célkitűzéseinek megvalósításához hozzájárulni képes 
nagyvállalkozások, illetve a tervezett beruházás hatására a nagyvállalati méretkategóriát elérő 
KKV-k beruházásai, amelyek hozzájárulnak a magyar gazdaság modernizációjához, 
teljesítményének növekedéséhez és ezen keresztül az államháztartási bevételek növeléséhez. 
A 2020. évben ezen induló beruházások, fejlesztések támogatása jellegükből adódóan több év 
előirányzatát terhelhetik. 
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III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

 

Pénzügyminisztérium igazgatása 

A PM igazgatása az alábbi projektekben vesz részt: 
‒ Duna Transznacionális Program  

Duna IH Közös Titkárság kiadásainak fedezete teljes mértékben utófinanszírozású 
európai uniós forrásból valósul meg. Az elszámolások benyújtása féléves ciklusokban 
történik, a tervezett bevétel a 2019. II. félév és a 2020. I. félévi költségek megtérülését 
tartalmazza 391,0 millió forint összegben.  

‒ KÖFOP projekt 
A 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési ciklusban a KÖFOP 3.2.4-15-2016-
0001 azonosító számú „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 projekt keretében kerülnek finanszírozásra a kapcsolódó működtetés egyes 
költségei. 

‒ GINOP és VEKOP projektek 
= GINOP-5.1.2-15-2016-00001 azonosító számú „PiacTárs – Kiemelt projekt a 

társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális 
gazdaság érdekében” projekt célja már működő szervezetek bázisán új társadalmi 
célú vállalkozások létrehozásának segítése, illetve a már működő társadalmi 
vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és 
szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell 
alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében. 

= GINOP 5.2.5-16-2016-00001 azonosító számú „Gyakornoki Program – támogató 
szolgáltatások” projekt célja a fiatalok és gazdálkodó szervezetek körében a 
gyakornoki program ismertségének minél szélesebb körű elterjesztése és 
programba történő bevonásuk, illetve a gyakornoki foglakoztatás támogatása a 
szakképzési centrumokon keresztül.  

= GINOP 5.3.6.-17-2017-00001 azonosító számú „Vállalati felelősségvállalás 
ösztönzése és állásfeltárás” projekt a fenntartható és minőségi foglalkoztatást, 
valamint a munkavállalói mobilitás támogatását célozza a vállalkozások és az 
egyéni munkavállalók alkalmazkodásának segítésével. 

= GINOP-5.3.7-VEKOP-17 azonosító számú „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” 
projekt keretében valósítható meg az ellenőrzési eszközpark fejlesztése, új 
munkavédelmi és munkaügyi tananyagok és módszertanok fejlesztése, a 
munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzést végző szakemberek képzése, valamint a 
munkavédelmi és munkaügyi ismeretek terjesztése a munkáltatók és a 
munkavállalók körében. 

= GINOP-5.1.1-15 és VEKOP 8.1.1-15 azonosító számú „Út a munkaerőpiacra” 
projekt célja az álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek 
foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének 
támogatása. Ezen felül a projekt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való 
átlépést is elősegíteni kívánja. 

= GINOP 5.2.1.-14 és VEKOP 8.2.1-15 azonosító számú „Ifjúsági Garancia”, 
illetve „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban” programok célja az, 
hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek 
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munkanélküliségben, illetve hogy személyre szabott segítséget kapjanak a 
munkaerő-piaci helyzetük javításához. 

‒ Interreg Europe által támogatott projektek. 
 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

‒ KEHOP 
A KEHOP-5.2.2. „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” pályázat 
keretében a NAV vagyonkezelésében lévő 5 ingatlan kerül fejlesztésre. A projekt 
költségvetési terve alapján az építéshez kapcsolódó beruházási költségeket a NAV, az 
egyéb járulékos költségeket pedig konzorciumi partnerként a Nemzeti Fejlesztési és 
Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. utófinanszírozás formájában számolja el. A tervezési, 
előkészítési fázis lezajlott, folyamatban van a beruházás kivitelezéséhez kapcsolódó 
nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése, szerződéskötésre várhatóan 2020. májusban 
kerül sor. A projekt zárása 2021. év tavaszán várható.  

‒ KÖFOP  
A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú, „Adóügyi igazgatási 
eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” kiemelt projekt céljai az 
alábbiak a folyamatban lévő Támogatási Szerződés módosítás szerint: 

= ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (NAV portál fejlesztés, Contact Center 
fejlesztés), 

= KKV szolgáltatások fejlesztése (adat- és változás-bejelentés, bevallási rendszer 
korszerűsítése), 

= adatpiac és publikációs felület megvalósítása (integrált adattárház fejlesztés, 
bűnügyi adatpiac fejlesztés), 

= végrehajtási eljárások korszerűsítése. 

‒ Vám 2020 és Fiscalis 2020 programok 
Az Európai Bizottság rendelkezései szerint a Vám 2020 és Fiscalis 2020 pénzügyi 
tervezése az adott év április 1-jétől a következő év március 31-ig történik. A szakértői 
csoportok a Vám és Fiscalis Programok keretében önálló pénzügyi kerettel gazdálkodó 
támogatási programok, melyekből a NAV az alábbiakban vesz részt: 
= IT Együttműködési szakértői csoport – MANITC III (FISCALIS), 
= Keleti és Dél-keleti Szárazföldi Vámhatárok Szakértői Csoport – CELBET 2 

(CUSTOMS), 
= Vámlaboratóriumok együttműködési szakértői csoport - CLET (CUSTOMS). 

‒ Egyéb projektek 
= A Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA) 2015-1016. évi 

munkaprogramjában elnyert pályázatok:  
A NAV a lezárult, BBA-5.1.2-2015-00008 számú, „NAV bűnügyi szakterülete 
részére adatmentő és elemző eszközök beszerzése” című, valamint a BBA-5.1.2-
2015-00009 számú, "NAV bűnügyi szakterület felderítő kapacitásának 
fejlesztése" című eszközbeszerzési projektjeivel kapcsolatos fenntartási 
feladatokat fogja végezni 2020-ban.  
Az említett projektek tekintetében a fenntartási időszakra vonatkozóan a 
vagyonbiztosítás költsége, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő 
költségek, továbbá a beszerzett szoftverek vonatkozásában a licenc díja merül fel. 
 

= A BBA 2017-2018. évi nemzeti munkaprogramjában elnyert pályázatok:  
A pályázat keretében folyamatban van egy, a NAV labor- és bűnügyi technikai 
kapacitásának fejlesztését célzó eszközbeszerzési projekt, valamint az Europol 
hospitációk 2018-2020. közötti folytatására irányuló projekt. A labor- és bűnügyi 
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kapacitás fejlesztési eszközök beszerzését támogató projekt befejezése a 
beszerzések teljesülésének függvényében 2019. évre tervezett. A 2020. évet is 
érintő fenntartási időszakban a NAV-ot terheli az eszközök karbantartási, javítási 
költsége, valamint a szükséges vagyonbiztosítás díja. 

A NAV sikeresen pályázott 100%-os BBA támogatásra három új, 2020-2021. 
évben megvalósítani tervezett, a NAV bűnügyi szakterülete megfigyelési 
képességeinek fejlesztését támogató eszközbeszerzési, valamint forenzikus 
adatelemző szoftverek beszerzését támogató projekt vonatkozásában. Az újonnan 
elnyert 3 eszköz- és szoftverbeszerzési projekt Támogatási Szerződésének 
előkészítése folyamatban van, a kifizetések a 2020. évben várhatóak. Az elnyert 
támogatás 75%-a európai uniós támogatás, a fennmaradó 25%-a BM által 
biztosított hazai önrész.  

Az „Europol hospitáció” című projekt keretében a 2020. évben 2 hospitáció kerül 
megvalósításra. 

= Hercule III 2016 - Eszközbeszerzési projekt - adatgyűjtő eszköz beszerzése 
A NAV „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal technikai kapacitásának fejlesztése a 
cigarettacsempészet elleni harcban” című projektje keretében 2018. évi zárással 
szerzett be a bűnügyi szakterület részére elektronikus adatgyűjtő eszközt. 
A fenntartási időszak alatt (2019-2023.) akár a vétlen károkozásból eredő 
meghibásodás, illetve használhatatlanná válás esetén is a NAV-nak saját erőből 
kell gondoskodnia az eszköz javíttatásáról vagy pótlásáról, ezért az eszközre 
vonatkozó vagyonbiztosítás megkötése javasolt. A vagyonbiztosítás megkötésére 
vonatkozó intézkedések folyamatban vannak.  

= BBA - Europol - EMPACT EXCISE 2019  
Az Osztrák Európai Integrációs Ügynökség mellett társpályázóként a NAV 
bázisolajokkal kapcsolatos csalások elleni küzdelem témájú akciósorozat 
megvalósításához uniós támogatást nyert el. A projekt keretében a NAV 
vezetésével 3 stratégiai ülés kerül megvalósításra külföldön, továbbá 4 külföldi 
operatív ülésen 1-1 fővel vesz részt a NAV. A projekt pénzügyi zárása a 2020. 
évben várható.  

= Horizon 2020 PEN-CP "Vámszakértők páneurópai hálózata" 
A NAV konzorciumi partnerként részt vesz a svájci Cross-border Research 
Association cég Horizon2020 program keretében elnyert „Vámszakértők 
páneurópai hálózata” című projektjében. A projekt-megvalósítás időtartama 
60 hónap, a NAV főként projektmenedzsmenttel, képzéssel, illetve rendészeti 
témával kapcsolatos feladatokat lát el. Ezen kívül számos munkacsoporti 
megbeszélésre, workshopra, sajtótájékoztatóra kerül sor. A projektindító 
megbeszélésen, illetve a konferenciákon a NAV képviselőinek részvételi 
költségeit a projekt költségvetése tartalmazza. A NAV részéről a projekt 
végrehajtásában történő részvétel saját forrásbiztosítást nem igényel.  

 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

„A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az 
operatív programokat végrehajtók irodai ellátásánál” megnevezésű, 
KÖFOP-3.2.8-16-2016-00001 azonosító számú projekt biztosítja a forrást a PM, az EMMI, az 
ME, illetve az ITM munkatársainak elhelyezését biztosító bérelt ingatlanok, illetve az egyéb 
KÖFOP projektre elszámolt ellátási feladatok (gépjárműjavítás, irattárbérlés, kis értékű tárgyi 
eszközök, irodaszerellátás) végrehajtásához. A programozási időszak várhatóan 2019. év 
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júniusában lezárul, 2020. évre várhatóan csak a projekt költségvetésébe betervezett gépjármű 
beszerzés húzódik át. 

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú, „A Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című projekt 
keretében valósul meg 14 épület energetikai felújítása. Az épületek hőtechnikai adottságainak 
javítása, épületenergetikai fejlesztése során fűtési-, hűtési-, illetve használt meleg víz 
rendszereinek korszerűsítésére kerül sor. A felújításokkal kapcsolatos kiadások nagy része 
áthúzódik maradványként a 2020., illetve a 2021. évre is. 

 

Magyar Államkincstár 

‒ A Kincstár az alábbi GINOP projektekben kedvezményezett: 
= A GINOP 5.1.10-18-2018-00001 azonosító számú, „Álláskeresők vállalkozóvá 

válásának támogatása” projekt, valamint a GINOP 5.2.7-18-2018-00001 azonosító 
számú, „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” projekt célja Magyarország 
kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását 
tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező 30 év feletti álláskeresők, illetve 18-
30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására. A Kincstár 
feladata mindkét projekt esetében a projektből származó forrás továbbadott 
támogatásként történő kihelyezése, illetve az ezzel összefüggő ellenőrzési 
feladatok ellátása. 

= A GINOP 5.3.11-18-2018-00001 azonosító számú, „Kisgyermeket nevelők 
munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” elnevezésű konstrukció célja, hogy 
javítsa a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, csökkentse az elhelyezés költségeit, és ezáltal segítse a kisgyermekes 
szülők munkába való visszatérését. A Kincstár feladata a fenti pályázati 
konstrukciókból származó támogatások kedvezményezettek részére történő 
kihelyezése és az ezzel kapcsolatos ellenőrzési feladatok. 

= A fenti GINOP projektek lebonyolítására egy pályázati e-ügyviteli rendszer került 
kialakításra. A rendszer hatékony működése érdekében, valamint a jogosultak  
e-ügyintézési törvényben rögzített jogainak érvényesítése okán a pályázatkezelő 
e-ügyviteli rendszer automatizálásra kerül, amely csökkenti a támogatást igénylők 
adminisztratív terheit, az ügyvitel emberi erőforrás igényét, illetve gyorsítja az 
eljárást. 

‒ A Kincstár az alábbi KÖFOP projektekben kedvezményezett: 
= A Kormány az önkormányzati ASP rendszert a Kincstár útján működteti az 

önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
alapján. A rendszer fejlesztését finanszírozó KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-
00008 azonosító számú „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és 
országos kiterjesztése (ASP 2.0)” megnevezésű uniós projekt 2020. február 29-én 
zárul le, így az önkormányzati ASP szolgáltatás a 2020. évtől fenntartási, 
működtetési fázisban kerül, aminek teljes költsége a hazai költségvetést terheli. 

= A KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „Átláthatóság a 
közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház” projekt eredményeképp 
létrejövő komplex, integrált informatikai megoldások, a hozzájuk kapcsolódó 
kompetencia- és folyamatfejlesztés célja, hogy standard ügyviteli folyamatokat 
biztosítson, csökkentse a back-office adminisztrációs terheit, az információs háttér 
megteremtésével hozzájáruljon a megalapozott döntéshozáshoz, biztosítsa a 
közpénzek felhasználásának átláthatóságát minden érintett számára.  

= A KÖFOP 3.2.4-15-2016-0001 azonosító számú, „A támogatáskezelés 
menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a 
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Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és 
Településfejlesztés Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok 
ellátásánál” elnevezésű projektből kerülnek finanszírozásra a Kincstár igazoló 
hatósági feladatai.  

= A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számú, „A 21. század 
családtámogatása és nyugdíja” elnevezésű kiemelt projektjének célja egy új, 
korszerű, az ügyfelek igényeit kiszolgáló, az ügyintézők feladatellátását támogató 
integrált családtámogatási és nyugdíjbiztosítási szakigazgatási rendszer 
létrehozása, amely könnyen kezelhető és a jövőbeli feladatoknak megfelelően 
folyamatosan bővíthető, továbbá a jelenleg üzemelő pénzforgalmi rendszerek 
helyett korszerű, a Kincstár és a kor követelményeinek megfelelő számlavezető 
rendszer bevezetése.  

‒ Az EMVA kifizető ügynökségi és közbenső szervezeti tevékenységhez kapcsolódó 
feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt alapvető rendeltetése, 
hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Vidékfejlesztési Programban 
előírt tevékenységek végrehajtásához szükséges kifizető ügynökségi és közbenső 
szervezeti feladatok az irányadó szabályoknak megfelelően elvégzésre kerüljenek. A 
projekt célja a Kincstár Vidékfejlesztési Program tevékenységeihez kapcsolódó kifizető 
ügynökségi intézmény- és ellenőrzési rendszer fejlesztése és működtetése, amely 
hozzájárul az ellenőrzés során folytatott kifizető ügynökségi tevékenységek folyamatos, 
magas szintű végrehajtásához.  

‒ Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program vonatkozásában a Kincstár 
konzorciumi tagként vesz részt az alábbi projektekben: 
= Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A szociális ágazat 

módszertani és információs rendszereinek megújítása” megnevezésű projekt célja 
a szociális és gyermekvédelmi ágazat szakrendszereinek továbbfejlesztése, 
integrációjának biztosítása és új szakrendszerek bevezetése.  

= Az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A kora gyermekkori 
intervenció ágazatközi fejlesztése” elnevezésű projekt célja olyan egységes 
gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora 
gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a 
továbbküldési utak pontosan szabályozottak. 

= Az EFOP-1.9.7-16-2017-00001 azonosító számú, „Kísérő szolgáltatások nyújtása 
a rászoruló személyek számára” elnevezésű projekt célja a Rászoruló 
Személyeket Támogató Operatív Program keretében elért célcsoporttagok 
számára kiegészítő személyes szolgáltatások nyújtása, hozzájárulva ezzel a 
gyermekszegénység visszaszorításához, a társadalmi együttműködés 
előmozdításához, valamint a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez.  

 

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

Az európai uniós források a működési feltételek biztosításával közvetlenül finanszírozzák az 
EUTAF feladatellátását. Az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások, melyek 
ellenőrzési, valamint ahhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve zárónyilatkozat kiadási 
feladatait az EUTAF látja el, a következők: 
‒ Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap (a 

továbbiakban: ERFA, ESZA, KA), az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, valamint az 
Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz által támogatott operatív programok 
ellenőrzési hatósági feladataihoz tartozó utómunkák a 2007-2013 közötti programozási 
időszak operatív programjai tekintetében, 
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‒ Audit hatósági feladatok az ERFA, ESZA, KA, az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alap, az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezésből, a Leginkább Rászoruló 
Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap, a Duna Transznacionális 
Program, valamint az ETE, illetve IPA által támogatott 2014-2020 közötti programozási 
időszak operatív programjai vonatkozásában, illetve az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz kapcsán felmerülő audit feladatok.  

‒ Svájci-Magyar Együttműködési Program ellenőrzési feladatai. 
‒ Norvég Alap ellenőrzési hatósági feladatai. 
‒ Ellenőrzési Hatóság feladatainak ellátása a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap (2014-2020) vonatkozásában.  

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 

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 
a 2014-2020 közötti uniós kohéziós politika részeként megvalósuló európai területi 
együttműködés célkitűzés alá tartozó programokban való eredményes magyar részvételt 
biztosítják, melyek végrehajtása során európai uniós forrás is felhasználásra kerül az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból.  

E programok célja olyan tevékenységek támogatása, melyeket hatékonyan csak több ország 
együttműködésével, az érintett területek közös erőfeszítése, fellépése és tapasztalatcseréje 
révén lehet kezelni, így különösen az innovációt, a természeti és kulturális örökség védelmét, 
a KKV-k versenyképességének javítását, az erőforrás-gazdálkodás hatékonyabbá tételét, a 
közlekedési kapcsolatok megteremtését, az energiabiztonság, valamint az intézményi 
kapacitások és együttműködések támogatását. E programok nemcsak az Európai Unió 
kiegyensúlyozott fejlődéséhez, a belső piac hatékonyabb működéséhez, és a területi kohézió 
előmozdításához járulnak hozzá, de azt is elősegítik, hogy hazánk kulcsszereplő legyen a 
térség fejlesztéspolitikájában. A magyar gazdaság fejlődésének kulcseleme a tágabb térségi, 
gazdasági együttműködés fokozása, a piaci jelenlét erősítése, ezért hazánk fontos 
geostratégiai feladata, hogy együttműködve a szomszédos és térségbeli országokkal, minél 
jelentősebb szerepet töltsön be a kelet-közép-európai régióban.  

 

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A javaslat a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, 
valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2021. évekre tervezett 
összegéről szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozat keretében a XV. fejezetre meghatározott 
kiadási főösszegtől 153,3 milliárd forinttal, bevételi főösszegtől 1,1 milliárd forinttal tér el, 
melynek főbb okai a következők: 

 
Kiadások tekintetében: 

− A Kit.  hatálybalépésével kapcsolatos többletkiadások fedezete érdekében 10,9 milliárd 
forinttal került megemelésre a fejezet 2020. évi kiadási előirányzata. 

− A KEF részére 6,7 milliárd forint támogatás került biztosításra az elhelyezési, 
üzemeltetési, őrzés-védelmi és egyéb ellátási feladatainak bővülésével összefüggésben 
többletként, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás útján. 
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− A Kincstár vonatkozásában az állampapír-értékesítés bővített működtetése, az 
értékesítés felfuttatása, valamint informatikai stratégiája végrehajtásának érdekében 
4,1 milliárd forint összegben került megemelésre a kiadási előirányzat, melyre saját 
bevétel nyújt fedezetet. 

− Az egyes központi tartalékok csökkenése a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda 
fejezetbe történő betervezése kapcsán 200,4 milliárd forint.   

− A bölcsődefejlesztési program érdekében biztosított támogatás összege 3,5 milliárd 
forint. 

− A Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos 
beruházások, felújítások kiadásainak többletforrás igénye 2020. évben 6,5 milliárd 
forint. 

− A 2007-2013. évek operatív programokból visszaforgó pénzeszközök terhére 
tervezhető kiadások – a bevételek várható növekedésének megfelelően – 15,4 milliárd 
forinttal kerültek megemelésre. 
 

Bevételek tekintetében: 
− A fejlesztéspolitikai intézményrendszer Európai Unió felé el nem számolható 

költségeinek új típusú finanszírozásával összefüggésben a 2019. évi költségvetésben a 
PM igazgatásánál és a Kincstárnál megtervezett célirányú bevételek kivezetésre 
kerültek 9,4 milliárd forint összegben. 

− A Pti. tárgyi hatályának 2020. évi tervezett változásával összefüggésben 12,7 milliárd 
forinttal került lecsökkentésre a Kincstár bevételi előirányzata.  

− Az állampapír-értékesítés bővített működtetéséből várhatóan 4,1 milliárd forint összegű 
bevételi többlet prognosztizálható a Kincstár vonatkozásában. 

− Az EUTAF vonatkozásában az uniós és projektbevételek változásával összefüggésben 
1,2 milliárd forinttal került megemelésre a bevételi előirányzat. 

− A 2007-2013. évek operatív programokból visszaforgó pénzeszközök bevételeinek 
növekedése várható15,4 milliárd forint összegben, tekintettel arra, hogy 2020. évben 
elkezdődik egyes kockázati tőkeprogramok visszatérülése, a legkorábban létrehozott 
alapok felszámolásával. 

− Az Európai Területi Együttműködés 2014-2020 keretében megvalósuló transznacionális 
és interregionális együttműködési programok bevételeinek várható növekménye 0,3 
milliárd forint, mely a programok hazai kedvezményezettjei részére az európai uniós 
hozzájáruláshoz nyújtott előleg visszafizetéséből adódik. 

 
Budapest, 2019. június 11. 
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Fejezeti indokolás 

 

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

Közlekedés 

A közlekedés fejlesztése a Kormány célrendszerében folyamatosan kiemelt szerepet játszik. 
Általános közlekedéspolitikai célkitűzés, hogy a közlekedési infrastruktúra minél 
hatékonyabban járuljon hozzá a gazdasági fellendüléshez és a lakosság jó közérzetéhez.  

Kiemelt cél az országhatárok és a megyei jogú városok elérhetőségének javítása, bekötésük a 
gyorsforgalmi hálózatba. E cél megvalósítását az európai uniós források mellett már jelentős 
hazai költségvetési források is segítik. Az új fejlesztések mellett fontos a már meglévő hálózat 
felújítása és működésének fenntartása is. 

Kiemelt cél a közlekedési hálózat fejlesztését szolgáló beruházások megvalósítása.  

 

Hazai fejlesztési programok 

Kiemelt szakmapolitikai cél a stratégiai fontosságú, de hitelforráshoz továbbra is nehezen jutó 
hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) finanszírozási 
lehetőségeinek bővítése, valamint a Hungaroring Sport Zrt. (a továbbiakban: HS Zrt.), 
valamint a lovassport területén működő egyes szervezetek 2020. évi rendezvényeinek 
támogatása. 

 

Infokommunikáció 

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (a továbbiakban: NIS) meghatározottakkal 
összhangban kiemelt szakmapolitikai feladat az információs társadalom folyamatos 
fejlesztése, a digitálisan írástudók számának növelése, a KKV-k informatizáltsági szintjének 
emelése, illetve Magyarország teljes lakossága számára elérhető újgenerációs hálózatok 
kiépítése és elérhetővé tétele, az iskolai sávszélesség kiépítése, fejlesztése, fenntartása. 
Feladat továbbá – a Tisztaszoftver program keretében – Microsoft licencek biztosítása a 
közoktatásban a tanulók, illetve a tanárok számára, valamint – a Microsoft alkalmazások 
alternatívájaként – nyílt forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatása a köz- és 
felsőoktatás részére. 

 

Klímapolitika, energia és bányászat 

Az energiapolitika fókuszában Magyarország mindenkori biztonságos energiaellátásának 
garantálása és további erősítése áll a fenntarthatóság, a fogyasztói teherbíró képesség és a 
versenyképesség figyelembevételével. Cél a biztonságos, környezetileg is fenntartható és 
versenyképes energiatermelés és -elosztás, valamint a takarékos energiafelhasználás 
fejlesztése, energiafüggőségünk csökkenése. Kiemelt szakmapolitikai cél az 
energiahatékonyság, az energiatakarékosság ösztönzése, az energiaracionalizálás, az 
energiaszektor klímabarát átalakítása és a megújuló energiaforrások arányának növelése, 
hasznosításának ösztönzése, illetve az energetikai innovációban rejlő és a klímaváltozáshoz 
kapcsolódó gazdaságfejlesztési lehetőségek kihasználása.  

A magyar klímapolitika, illeszkedve a nemzetközi elvárásokhoz, alapvetően két stratégiai cél 
mentén alakul. Az egyik a hazai üvegházhatású gáz kibocsátások csökkentése, a gazdaság 
működésének zöldítése, a másik pedig az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való 
alkalmazkodás. E két alapvető célt a leghatékonyabban az alacsony kibocsátású, fenntartható 
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és ellenálló gazdasági átalakuláson keresztül lehet elérni. Kiemelt cél emellett, hogy a zöld 
gazdaságra történő átállás által a más országokban generálódó fejlesztési és beruházási 
igényeket a lehetőségekhez képest a legnagyobb potenciállal tudják kihasználni a magyar 
gazdasági szereplők. 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság országos illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság, 
amely működését és feladatellátását az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak 
Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, az 
üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a 
továbbiakban: Ügkr. tv.), valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos 
tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM 
rendelet alapján látja el. A hatóság működésének fő célja az ózonréteget károsító 
üvegházhatású gázok kibocsátásának nyomon követése és csökkentése, ezzel hatékony 
támogatást nyújtva az Európai Unió környezetvédelmet szubvencionáló szakpolitikai 
céljainak. A hatóság bevételeit a klímagáz és emisszió csökkentését előirányzó, az Európai 
Unió közvetlen jogi aktusaiban és a hazai jogszabályokban rögzített előírások betartatása, 
azaz a jogkövető magatartás kialakítására fordítja, az ügyfelek adminisztrációs terheinek 
csökkentését szem előtt tartva. Ezek együttesen környezettudatosabb szemléletet 
eredményezhetnek. 

A bányászat esetében cél a hazai ásványvagyon-készletek felmérése és környezetbarát 
hasznosítása, a korábbi bányászati tevékenységből eredő környezeti károk rekultivációja, 
tájrendezése. 

 

Belgazdasági feladatok 

Általános cél a hazai vállalkozások fejlesztése. 

A Kormány legfontosabb célja a magyar gazdaságban működő, hazai tulajdonú vállalkozások 
termelékenységének, hatékonyságának és az általuk előállított hozzáadott értéknek a növelése. 
Minden vállalkozási réteg célzott eszközökkel, anyagi és humán helyzetüknek, aktuális piaci 
pozíciójuknak megfelelően kerül támogatásra. 

A mikro- és kisvállalkozások széles körének működése általánosan elérhető programok és 
könnyített adminisztrációs környezet útján válik hatékonyabbá, termelékenységük javul, 
GDP-hez való hozzájárulásuk növekszik. A növekedésorientált, innovatív mikro- és 
kisvállalatok elsősorban finanszírozási programokkal kerülnek ösztönzésre növekedési céljaik 
megvalósításában. A magyar középvállalati szektor szintén célzott programok segítségével 
erősödik meg, mind a növekedésre képes kisebb vállalatok középvállalattá válását, mind a 
meglevő középvállalatok növekedését (külpiacra lépését, globális értékláncokhoz való 
csatlakozását) segíti a kormányzat. Magyar tulajdonú nagyvállalatok célzott eszközökkel 
kerülnek támogatásra annak érdekében, hogy megerősödve és hatékonyabbá válva regionális 
jelentőségű vállalatokká válhassanak. 

 

Munkaerő-piaci és képzési feladatok 

Elsődleges nemzetgazdasági cél a gazdaság teljesítőképességének fokozása érdekében a 
foglalkoztatottság és a munkaerő hatékonyságának további növelése, amelyet az állami 
szakképzési intézményrendszer rugalmasabb, hatékonyabb működési lehetőségeinek 
kiaknázása is támogat. 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 
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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, melyek segítségével 2020. évben is 
akár több tízezer fő képzése folyhat felnőttoktatás keretében a szakképzési centrumokban. 

A „Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai 
stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című 
stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat alapján a szakképzési centrumokat és alapjaiban a teljes 
szak- és felnőttképzési rendszert érintő jelentős változások bevezetése tervezett, melyek 
szakképzést érintő három fő célja az alábbi: 

– vonzó karrier lehetőségének biztosítása a tanulók számára versenyképes végzettség, a 
gazdaság által elvárt tudás biztosításával; 

– vonzó tanulási környezet kialakítása, amelyben a diákok korszerű eszközökkel 
felszerelt, vonzó iskolaépületekben tanulhatnak; 

– naprakész tudású oktatók széleskörű alkalmazása a szakképzésben a minőségi képzési 
rendszer működtetése érdekében, amely támogatja a szakmai tanárok és gyakorlati 
oktatók vállalati környezetben megvalósuló továbbképzését és segíti a vállalati 
szakemberek óraadóként történő minél nagyobb arányú foglalkoztatását. 

Kutatási és fejlesztési feladatok 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet) alapján az innovációért és technológiáért 
felelős miniszter a tudománypolitika koordinációjáért való felelőssége keretében – az 
oktatásért felelős miniszter közreműködésével – felel a kutatási, fejlesztési és innovációs 
ügyek finanszírozásáért, valamint külön törvényben biztosított feladat- és hatásköröket lát el.  

A kormányzat a hazai kutatási-fejlesztési (a továbbiakban: KFI) tevékenység és innováció új 
szervezeti és finanszírozási modelljének kialakításával olyan egységes konstrukciót kíván 
létrehozni, amely elősegíti a KFI eredmények hasznosulását és szakmai együttműködések, 
innovációs hálózatok kialakítását, működését.  

Az új struktúrának megfelelően a kutatási és fejlesztési feladatok ellátását szolgáló 
előirányzatok a 2020. évben a XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezetben, valamint 
a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezetben kerülnek megtervezésre. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 219 164,1 41 258,9 177 905,2 30 454 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  563 529,9 

 

4 630,0 558 899,9  

Központi kezelésű előirányzatok 384 022,5 78 376,8 0  
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a központi államigazgatási szervek és más 
szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-
átvételi eljárásról szóló 93/2018. (V. 4.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a 2018. évben 
végbemenő struktúraváltás a minisztérium irányítása, felügyelete alá tartozó intézményi kört 
is érintette. A struktúraváltás előirányzatokat érintő változásai (szintrehozás) a 2020. évi 
tervezést is befolyásolták. 

Fentiek mellett a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói feladataival kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 1459/2018. (IX. 25.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett azzal, hogy 
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CCIV. 
törvény) 4. § (4) bekezdésének megfelelően a Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: 
BCE) fenntartói jogait 2018. október 1-jétől az innovációért és technológiáért felelős 
miniszter gyakorolja, és felhívta az emberi erőforrások miniszterét, a pénzügyminisztert és az 
innovációért és technológiáért felelős minisztert a fenntartói jog átruházásához szükséges 
intézkedések megtétele érdekében. A Kormány döntésével összhangban az emberi 
erőforrások minisztere a BCE fenntartói joggyakorlás jogát 2018. október 1. napjától – a 
tudománypolitika koordinációjáért való felelősségi körében eljárva – az innovációért és 
technológiáért felelős miniszterre ruházta át. 

A Kormány az állami felsőoktatási intézmények modellváltásának első lépéseként a BCE új 
működési és fenntartási modelljéről hozott döntésében rendelkezett az Egyetem 
fenntartójaként létrehozásra kerülő Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (a 
továbbiakban: Alapítvány) alapításával kapcsolatos intézkedésekről, az alapításhoz és 
működéshez szükséges állami vagyon biztosításával kapcsolatos feladatokról, javaslatot tett a 
fenntartó Alapítvány létesítéséhez szükséges törvényi feltételek megteremtésére, és 
meghatározta az Alapítvány és a BCE részére történő vagyonjuttatás alapelveit. 

A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini 
Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. 
évi XXX. törvény értelmében a BCE fenntartói jogait az Alapítvány (székhelye: 1093 
Budapest, Fővám tér 8.) veszi át. A 2011. évi CCIV. törvény 117/C. § (2) bekezdése alapján 
ez a fenntartóváltás a BCE költségvetési szervi jogállását megszünteti, a 2011. évi CCIV. 
törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott jogalanyiságát nem érinti.  

A BCE-vel kapcsolatos források a 2020. évben a 20/66/10 Vagyonkezelő alapítvány által 
fenntartott intézmény feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat keretében 
kerülnek megtervezésre. 

 

1. cím: Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: ITM Igazgatás) 
2020. évi támogatási előirányzata 18 371,6 millió forint, tervezett bevétele 28 057,3 millió 
forint, így összesen 46 428,9 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet. 

Az ITM Igazgatás támogatását befolyásoló tényezők a következők voltak: 

Fejezetek közötti átcsoportosítások: 

– Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) és más társtárcák 
közötti, a 2018. évi struktúraváltáshoz kapcsolódó – megállapodással kezelendő 
előirányzatok – átadás-átvételéből adódóan összesen 472,3 millió forinttal nő a 
támogatás. 
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– A központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú 
megőrzéséről és tárolásáról szóló előterjesztés alapján a Belügyminisztérium (a 
továbbiakban: BM) és az ITM közötti átcsoportosítás miatt csökken a támogatás 88,0 
millió forinttal. 

Egyéb változások: 

– A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról szóló 2128/2017. (XII. 29.) 
Korm. határozat alapján 2019. évre biztosított egyszeri 10,0 millió forint kivezetésével 
csökken a támogatás. 

– A szociális hozzájárulás adó csökkentéséből adódó megtakarítások következtében a 
támogatás 124,7 millió forinttal csökken. 

– A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 
alapján a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) által biztosított személyi és 
járulék növekménnyel (11+1 hó) nő a támogatás összesen 3 409,3 millió forinttal. 

– Az Ázsia–Európa Találkozó Közlekedési Miniszteri Értekezletének és kapcsolódó 
eseményeinek megrendezéséhez szükséges támogatás és pénzügyi feltételek 
biztosításáról szóló 1100/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján nő a támogatás 97,8 
millió forinttal. 

– A tranzakciós illeték központi kezeléséből adódó átcsoportosítás miatt csökken a 
támogatás 191,4 millió forinttal. 

– Fejezeten belüli, az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai feladatellátásához 
kapcsolódó igazgatási jellegű feladatok forrásának biztosítása érdekében (a fejezeti 
kezelésű előirányzatok terhére) összességében 329,7 millió forinttal nő a támogatás. 

– Az európai uniós programok finanszírozási struktúrájának módosításából adódóan a 
korábban bevételként megtervezett források költségvetési támogatásként történő 
biztosításával összességében 4 941,7 millió forinttal nő a támogatás (ebből KÖFOP 
3.2.3. projekthez kapcsolódóan 3 004,0 millió forinttal, KÖFOP 3.2.6. projekthez 
kapcsolódóan 1 830,3 millió forinttal, VP MAHOP projekthez kapcsolódóan 107,4 
millió forinttal). 

– A támogatás további csökkentése 115,2 millió forinttal. 

Az ITM Igazgatás bevételének változását a következő tényezők okozzák: 

– A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (a továbbiakban: KAV) által 2019. 
január 1-jétől ellátandó feladatok ITM-ből való kiválásával 2020. évre 5 270,1 millió 
forinttal csökken a hatósági bevétel. 

– Az európai uniós források átrendezése következtében csökken a bevétel összességében 
5 387,2 millió forinttal (ebből KÖFOP 3.2.3. projekthez kapcsolódóan 4 683,5 millió 
forinttal, CEF projekthez kapcsolódóan 703,7 millió forinttal). 

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról 
szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében a 2019. január 1. 
napját követően indult és a KAV által lefolytatandó eljárásokért fizetendő̋ díjak a KAV 
bevételét képezik, ezért a 2018. év bevételi tényadatok alapján az ITM 2020. évi közlekedési 
hatósági bevétele tekintetében mintegy 5 270,1 millió forint csökkenés prognosztizálható. A 
KAV-hoz kerülő bevételek terhére 2018. évben 3 706,3 millió forint befizetési kötelezettséget 
teljesített az ITM. Ennek összegét csökkentő tényezőként szükséges figyelembe venni, így a 
2020. évi befizetési kötelezettség összege 22  111,7 millió forintra módosult. 

Az ITM Igazgatás 2019. évre tervezett állományi létszáma 2 258 fő volt. 2019. évben a Kit. 
által rögzített álláshelykeretek bevezetésével, illetve a fentiekben részletezett 
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feladatváltozásokkal összefüggésben az ITM álláshely száma összességében 2020. évre 1 951 
álláshelyre változott (alaplétszám), illetve emellett 25 központosított álláshely került 
engedélyezésre. 

782



millió forintban, egy tizedessel 

01. cím Innovációs és Technológiai 
Minisztérium igazgatása 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat  48 364,7      38 714,6      9 650,1    2 258  

Változások jogcímenként:     

Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 
korrekció 

-124,7  -124,7  

Fejezetek közötti átadások AM-ITM 
Igazgatás 

655,6  655,6 105 

Fejezetek közötti átadások EMMI- ITM 
Igazgatás 

90,1  90,1 14 

Fejezetek közötti átadások ME- ITM 
Igazgatás (KÖFOP 3.2.6) 

192,3  192,3 270 

Fejezetek közötti átadások EMMI- ITM 
Igazgatás  

-0,5  -0,5 -24 

Fejezetek közötti átadások IM- ITM 
Igazgatás 

-7,2  -7,2 -1 

Fejezetek közötti átadások ME 
Kormányiroda- ITM Igazgatás 

-4,1  -4,1 -181 

Fejezetek közötti átadások  Kabinetiroda- 
ITM Igazgatás 

-0,9  -0,9 -7 

Fejezetek közötti átadások KKM- ITM 
Igazgatás 

-3,5  -3,5 -2 

Fejezetek közötti átadások ME- ITM 
Igazgatás 

-440,8  -440,8 -3 

Fejezetek közötti átadások  Kormányiroda 
- ITM Igazgatás 

-8,7  -8,7  

Kit. miatti személyi és járulék növekmény 
-11 havi 

3 163,4  3 163,4  

Kit. miatti személyi és járulék növekmény 
-1 havi szintrehozás 

245,9  245,9  

Kit. miatti létszám változás    -452 

Kormányzati rejtjelzett gerinchálózat 
létrehozásához hozzájárulás (2128/2017. 
 (XII. 29.) Korm. határozat ) bázisból 
történő kivezetése 

-10,0  -10,0  

1100/2019. (III. 8.) Korm. határozat 
(ASEM) 

97,8  97,8  

Tranzakciós illeték központosítása -191,4  -191,4  

Szakmai keretek átstrukturálása 329,7  329,7  
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01. cím Innovációs és Technológiai 
Minisztérium igazgatása 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

KAV miatti bevételkiesés -5 270,1 -5 270,1   

KÖFOP 3.2.3. projekt miatti 
támogatásnövelés 

3 004,0  3 004,0  

KÖFOP 3.2.6. projekt miatti 
támogatásnövelés 

1 830,3  1 830,3  

KÖFOP 3.2.6 projekt létszámrendezés    -88 

VP MAHOP projekt miatti 
támogatásnövelés 

107,4  107,4  

KÖFOP 3.2.3. projekt miatti 
bevételcsökkenés 

-4 683,5 -4 683,5   

CEF projekt miatti bevételcsökkenés -703,7 -703,7   

További támogatás-csökkentés -115,2  -115,2  

Fejezetek közötti átadások NEDOK Zrt. 
miatt BM-ITM átcsoportosítás 

-88,0  -88,0  

2020. évi javasolt előirányzat 46 428,9 28 057,3 18 371,6 1 951 

 

4. cím: Országos Atomenergia Hivatal 

Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) 2020. évi támogatási előirányzata 
2 481,2 millió forint, tervezett bevétele 2 654,9 millió forint, így összesen 5 136,1 millió 
forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet. 

Az OAH feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény , az 
Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint 
nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal 
hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság 
mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról 
szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) 
Korm. rendelet határozza meg. 

Az OAH alapvető feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris 
anyagok és létesítmények biztonságával és védettségével, a nukleáris fegyverek 
elterjedésének megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, a nukleárisbaleset-
elhárítással kapcsolatos hatósági feladatok, baleseti helyzetben döntés-előkészítési teendők, 
valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. 
Ezen túlmenően az OAH feladata az atomenergia alkalmazásával összefüggő nemzetközi 
együttműködés összehangolása, e területen állam- és kormányközi egyezmények előkészítése 
és végrehajtásának megszervezése. Az OAH látja el a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökséggel, az OECD Nukleáris Energia Ügynökségével, az Európai Unió szakmai 
szervezeteivel, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazása területén működő más 
nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel kapcsolatos együttműködési és szakmai 
képviseleti feladatokat. Fentieken túl 2014. július 1-től feladata a radioaktív hulladéktárolók 
biztonságának hatósági felügyelete is. 
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Az OAH támogatását befolyásoló tényezők a következők voltak: 

– A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó 2019. évi megtakarítások 
következtében a támogatás 27,3 millió forinttal csökken. 

– A Kit. alapján a PM által biztosított személyi és járulék növekménnyel (11+1 hó) nő a 
támogatás összesen 158,1 millió forinttal. 

– A támogatás további csökkentése  51,2 millió forinttal. 

Az OAH bevételét befolyásoló tényezők: 

– Az intézmény által prognosztizált többletbevétellel összefüggésben várhatóan 3,0 millió 
forinttal nő a bevétel. 

Az OAH 2019. évre tervezett állományi létszáma 206 fő volt. 2019. évben a Kit. által 
rögzített álláshelykeretek bevezetésével az OAH létszáma nem változott, így az intézmény 
2020. évi álláshely száma összességében 206 státusz (az OAH központosított álláshellyel nem 
rendelkezik). 

millió forintban, egy tizedessel 

04. cím Országos Atomenergia 
Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat  5 053,5 2 651,9 2 401,6 206 

Változások jogcímenként:     

Szociális hozzájárulási adóhoz 
kapcsolódó korrekció 

-27,3  -27,3  

Kit. miatti személyi és járulék 
növekmény - 11havi  

146,7  146,7  

Kit. miatti személyi és járulék 
növekmény - 1havi  

11,4  11,4  

Többletbevétel 3,0 3,0   

Támogatás-csökkentés -51,2  -51,2  

2020. évi javasolt előirányzat 5 136,1 2 654,9 2 481,2 206 

 

5. cím: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) 2020. évi támogatási 
előirányzata 584,1 millió forint, tervezett bevétele 2 250,9 millió forint, így összesen 2 835,0 
millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet. 

Az MBFSZ feladata – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: 
Bt.) meghatározott – bányafelügyeleti tevékenység ellátása, a kormányhivatalok területi 
szerveivel, a bányakapitányságokkal együttműködve. Az MBFSZ a hatósági felügyelet 
keretében a Bt.-ben és a külön jogszabályokban meghatározott ásványvagyon-gazdálkodási, 
műszaki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, piacfelügyeleti, építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti hatásköröket gyakorol. Az MBFSZ tűzvédelmi hatósági jogköre 
a bányák föld alatti, valamint ezzel egy tekintet alá eső külszíni részére terjed ki. Az 
intézmény alaptevékenysége a bányászat állami szakigazgatási feladatainak végrehajtása, a 
hazai felszín alatti térrészek adatvagyonának kezelése és az ásványvagyon-gazdálkodás 
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támogatása, valamint az állami klímapolitikai feladatok háttérintézményi feladatainak 
ellátása.  

A források szerkezetét tekintve az MBFSZ bevételeinek meghatározó részét a 
bányafelügyeleti díjak képezik. A bányafelügyelet részére fizetendő felügyeleti díjat 
elsősorban a bányatelekkel rendelkező vállalkozók, illetve a gázipari engedélyesek teljesítik.  

Az MBFSZ költségvetési támogatását befolyásoló tényezők: 

– A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó megtakarítások következtében a 
támogatás 14,6 millió forinttal csökken. 

– A Kit. alapján a PM által biztosított személyi és járulék növekménnyel (11+1 hó) nő a 
támogatás összesen 65,6 millió forinttal. 

– A támogatás további csökkentésének összege 7,8 millió forint. 

Az MBFSZ bevételeit befolyásoló főbb tényezők: 

– Az intézmény jelzése alapján a Bt. 43. § (9) és (9a) bekezdései alapján beszedett 
felügyeleti díjakból származó bevétel növekedése prognosztizálható 413,9 millió forint 
összegben. 

– Az elmúlt évek tapasztalata alapján az MBFSZ működési bevételei várhatóan 
csökkenek (koncessziós tevékenység évről évre történő csökkenéséből adódóan) 250,0 
millió forint összegben. 

Az MBFSZ 2019. évre tervezett állományi létszáma 258 fő volt. 2019. évben a Kit. által 
rögzített álláshelykeretek bevezetésével, illetve a Kit.-hez kapcsolódó létszámváltozásokkal 
összefüggésben az MBFSZ álláshely száma összességében 2020. évre 160 álláshelyre 
módosult (alaplétszám), illetve emellett 5 központosított álláshellyel is rendelkezik. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

05. cím Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat  2 627,9 2 087 540,9 258 

Változások jogcímenként:     

Szociális hozzájárulási adóhoz 
kapcsolódó korrekció 

-14,6  -14,6  

Kit. miatti személyi és járulék 
növekmény - 11 havi összege 

60,8  60,8  

Kit. miatti személyi és járulék 
növekmény - 1 havi szintrehozás 

4,8  4,8  

Kit. miatti létszámváltozás    -98 

Felügyeleti díjbevétel növekedése 413,9 413,9   

Működési bevételek csökkenése -250,0 -250,0   

Támogatás-csökkentés -7,8  -7,8  

2020. évi javasolt előirányzat 2 835,0 2 250,9 584,1 160 
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6. cím: Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) 2020. évi támogatási előirányzata 
233,7 millió forint, tervezett bevétele 330,0 millió forint, így összesen 563,7 millió forint 
kiadási előirányzat felett rendelkezhet. 

Az akkreditálás alapvető célja az egységes európai elvekre épülő akkreditálási rendszerekben 
elismerést nyert szervezetek iránti bizalom növelése, a vizsgálati, tanúsítási és ellenőrzési 
tevékenység megbízhatóságának emelése, a vizsgálati eredmények és tanúsítványok 
kölcsönös elfogadásának elősegítése, megteremtve ezáltal az ismételt vizsgálatok 
kiküszöbölését és a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását. 

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 NAH támogatását befolyásoló tényezők: 

– A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó megtakarítások következtében a 
támogatás 3,5 millió forinttal csökken. 

– A Kit. alapján a PM által biztosított személyi és járulék növekménnyel (11+1 hó) nő a 
támogatás összesen 44,2 millió forinttal. 

– A támogatás további csökkentése 4,6 millió forint. 

A NAH bevételét befolyásoló tényezők: 

– Az elmúlt évek tapasztalatai és bevételi tény adatai alapján 2020. évre 48,6 millió 
forinttal magasabb bevételt prognosztizál a NAH a 2019. évi szinthez képest. 
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A NAH a bevételi többletet KÖFOP üzemeltetés érdekében, szakértői díjakra, épülettel 
kapcsolatos karbantartásokra és a nemzetközi tagdíjak növekedésének finanszírozására 
fordítja. 

A NAH 2019. évre tervezett állományi létszáma 37 fő volt. 2019. évben a Kit. által rögzített 
álláshelykeretek bevezetésével, illetve a Kit.-hez kapcsolódó létszámváltozásokkal 
összefüggésben a NAH álláshely száma összességében 2020. évre 33 álláshelyre módosult (a 
NAH nem rendelkezik központosított álláshellyel.) 

 

millió forintban, egy tizedessel 

06. cím Nemzeti Akkreditáló 
Hatóság 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat 479,0 281,4 197,6 37 

Változások jogcímenként:     

Szociális hozzájárulási adóhoz 
kapcsolódó korrekció 

-3,5  -3,5  

Kit. miatti személyi és járulék 
növekmény - 11 havi összege 

41,0  41,0  

Kit. miatti személyi és járulék 
növekmény - 1 havi szintrehozás 

3,2  3,2  

Kit miatti létszámváltozás    -4 

Bevételnövekmény 48,6 48,6   

Támogatás-csökkentés  -4,6  -4,6  

2020. évi javasolt előirányzat 563,7 330,0 233,7 33 

 

7. cím: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) 2020. évi 
támogatási előirányzata 2 041,0 millió forint, tervezett bevétele 311,0 millió forint, így 
összesen 2 352,0 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet.  

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény szerint az állami szakképzési és felnőttképzési 
szerv számára meghatározott feladatokat az NSZFH végzi, mely tevékenységét a fenti 
jogszabályok, az alapító okirata, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról 
szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 319/2014. (XII. 13.) Korm. 
rendelet) alapján látja el. A 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján az NSZFH ellátja az 
ITM fejezet 8. cím Szakképzési Centrumok középirányító feladatkörét is. 

Az NSZFH támogatását befolyásoló tényezők: 

Fejezetek közötti átcsoportosítás: 

– Az őrzés-védelmi feladatok ellátása céljából a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
és az NSZFH között megkötött, ING/789/5/2018. SLA szerződés miatti előirányzat 
rendezés okán 40,6 millió forinttal csökken a támogatás. 
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Fejezeten belüli átcsoportosítás: 

– Az NSZFH mint középirányító szerv saját részére, illetve a Szakképzési Centrumok 
részére a Forrás SQL biztosításának feladatait egy szerződés keretében látja el 
(költséghatékonyság céljából), ezért ennek teljes körű finanszírozása érdekében 
fejezeten belüli átcsoportosítással 188,2 millió forinttal nő a támogatás a Szakképzési 
Centrumok 2020. évi költségvetése terhére. 

Egyéb támogatást befolyásoló tényezők: 

– A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó megtakarítások következtében a 
támogatás 17,6 millió forinttal csökken. 

– A Kit. alapján a PM által biztosított személyi és járulék növekménnyel (11+1 hó) nő a 
támogatás összesen 106,0 millió forinttal. 

– Az NSZFH korábbi években nem rendezett finanszírozási hiányának kezelése és a stabil 
működés biztosítása érdekében 331,3 millió forinttal nő a támogatás. 

– A támogatás további csökkentése 31,2 millió forint. 

Az NSZFH 2019. évre tervezett állományi létszáma 210 fő volt. 2019. évben a Kit. által 
rögzített álláshelykeretek bevezetésével, illetve a Kit.-hez kapcsolódó létszámváltozásokkal 
összefüggésben az NSZFH álláshely száma összességében 2020. évre 174 álláshelyre 
módosult (alaplétszám), illetve emellett 223 központosított álláshellyel is rendelkezik. 

millió forintban, egy tizedessel 

07. cím Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat  1 815,9 311,0 1 504,9 210 

Változások jogcímenként:     

Szociális hozzájárulási adóhoz 
kapcsolódó korrekció 

-17,6  -17,6  

Kit. miatti személyi és járulék 
növekmény - 11 havi összege 

98,3  98,3  

Kit. miatti személyi és járulék 
növekmény - 1 havi szintrehozás 

7,7  7,7  

Kit. miatti létszámváltozás    -36 

Finanszírozási hiány rendezése 331,3  331,3  

Forrás SQL biztosítására fedezet 188,2  188,2  

ING/789/5/2018 KEF-NSZFH 
SLA szerződés miatti előirányzat-
rendezés 

-40,6  -40,6  

További támogatás-csökkentés -31,2  -31,2  

2020. évi javasolt előirányzat 2 352,0 311,0 2 041,0 174 
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8. cím: Szakképzési Centrumok 

A Szakképzési Centrumok 2020. évi támogatási előirányzata 149 144,4 millió forint, tervezett 
bevétele 2 756,1 millió forint, így összesen 151 900,5 millió forint kiadási előirányzat felett 
rendelkezhet. 

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 jogszabály alapján kivált köznevelési 
intézményekből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Szakképzési 
Centrumokat alapított 2015. július 1-jei hatállyal. 

A Szakképzési Centrumok támogatását befolyásoló tényezők: 

Fejezetek közötti átadás: 

– Az ingyenes tankönyvellátás 5–9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez 
szükséges pénzügyi forrás biztosításáról szóló 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat 
alapján (BM-től átvétel téves tervezés miatt) nő a támogatás 361,6 millió forinttal. 

Fejezeten belüli átadás: 

– Az NSZFH mint középirányító szerv saját részére, illetve a Szakképzési Centrumok 
részére a Forrás SQL biztosításának feladatait egy szerződés keretében látja el 
(költséghatékonyság céljából), ezért ennek teljes körű finanszírozása érdekében 
fejezeten belüli átcsoportosítással 188,2 millió forinttal csökken a Szakképzési 
Centrumok támogatása.  

Egyéb támogatást befolyásoló tényezők: 

– A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó megtakarítások következtében a 
támogatás 1 489,4 millió forinttal csökken. 

– A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi 
emelésének hatása miatt 1 148,5 millió forinttal a támogatás nő. 

– Az ingyenes tankönyvellátás 10–16. évfolyamokra történő kiterjesztéséhez szükséges 
pénzügyi forrás biztosítása miatt 1 373,6 millió forinttal nő a támogatás. 

A Szakképzési Centrumok bevételét befolyásoló tényezők: 

– Négy szakképzési centrum esetén a korábbi évek tapasztalatai alapján bevételi 
növekedés prognosztizálható, ezért  a bevétel összességében 293,1 millió forinttal nő. 

A Szakképzési Centrumok 2019. évre tervezett állományi létszáma 27 508 fő volt. A 
fentiekben részletezett, bevételt érintő változásokkal összefüggésben a Szakképzési 
Centrumok tervezett állományi létszáma összességében 2020. évre 27 526 főre növekedett. 
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millió forintban, egy tizedessel 

08. cím Szakképzési Centrumok Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat  150 401,3 2 463,0 147 938,3 27 508 

Változások jogcímenként:     

Szociális hozzájárulási adóhoz 
kapcsolódó korrekció 

-1 489,4  -1 489,4  

A kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált 
bérminimum 2019. évi 
emelésének hatásáról  

1 148,5   1 148,5  

Ingyenes tankönyvellátáshoz 
szükséges 2019. évi forrás 
biztosítása a 1265/2017. (V. 29.) 
Korm. határozat alapján (BM-től 
átvétel téves tervezés miatt) 

361,6   361,6  

Ingyenes tankönyv kiterjesztése 
10-16. évfolyamra 

1 373,6   1 373,6  

Forrás SQL biztosítására fedezet -188,2   -188,2  

Prognosztizált többletbevétel 293,1 293,1  18 

2020. évi javasolt előirányzat 151 900,5 2 756,1 149 144,4 27 526 

 

9. cím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) részére 2020. évben 
támogatás nem került tervezésre, tervezett bevétele 4 028,1 millió forint, így összesen 4 028,1 
millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet. 

Az SZTNH a gazdaság, a tudomány és a kultúra szellemi értékeinek oltalmáért, a szellemi 
tulajdon védelméért felelős országos illetékességű kormányhivatal, hatásköre kiterjed az 
iparjogvédelem és a szerzői jog területére, továbbá a KFI tevékenységek minősítésével 
kapcsolatos feladatokra. Az SZTNH saját bevételeiből gazdálkodó, fejezetet irányító szervi 
jogosítványokkal rendelkező költségvetési szerv, működésének anyagi kereteit a piaci 
szereplőktől kapott pénzbevételek határozzák meg. 

Az SZTNH támogatását befolyásoló tényezők: 

– A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó megtakarítások következtében a 
támogatás 0,5 millió forinttal csökken. 

Az SZTNH bevételét befolyásoló tényezők: 

– Az SZTNH prognózisa alapján a 2020. évben növekednek a közhatalmi bevételek 
(szabadalmi igazgatási szolgáltatási és fenntartási díjbevételek, védjegy és minta-oltalmi 
igazgatási szolgáltatási bevételek, jogkezelő szervezetek felügyeletéhez kapcsolódó 
felügyeleti díjbevétel, valamint vegyes összetételű hatósági díjbevételek), illtve a 
felhalmozási bevételek, összesen 357,0 millió forinttal.  

791



– A fentiek mellett a működési bevételek az SZTNH előrejelzése szerint csökkennek 
(elsősorban abból adódóan, hogy az újdonságkutatási szolgáltatási tevékenységre 
vonatkozó, 2016. június 30-ával felmondott kétoldalú nemzetközi megállapodásból 
2020. évben már nem várható bevétel),  összesen 87,0 millió forinttal.  

A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó megtakarítások bevételarányos részének 
elszámolására a befizetési kötelezettség módosítása keretében kerül sor. Ennek 
eredményeképpen az SZTNH befizetési kötelezettsége 20,9 millió forinttal nő, összesen 131,9 
millió forintra. 

Az SZTNH 2019. évre tervezett állományi létszáma 234 fő volt. 2019. évben a Kit. által 
rögzített álláshelykeretek bevezetésével, illetve a Kit.-hez kapcsolódó létszámváltozásokkal 
összefüggésben az SZTNH álláshely száma összességében 2020. évre 179 álláshelyre 
módosul (alaplétszám), illetve emellett 10 központosított álláshellyel is rendelkezik. 

millió forintban, egy tizedessel 

09. cím Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2019. évi törvényi előirányzat  3 758,6 3 758,1 0,5 234 

Változások jogcímenként:     

A szociális hozzájárulás adó 
csökkentésből adódó 
megtakarítások 

-0,5  -0,5  

Kit miatti létszámváltozás    -55 

Bevételt növelő tételek 357,0 357,0   

Bevételt csökkentő tételek -87,0 -87,0   

2020. évi javasolt előirányzat 4 028,1 4 028,1 0,0 179 

 

11. cím: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) 2020. évi 
támogatási előirányzata 5 049,3 millió forint, tervezett bevétele 870,6 millió forint, így 
összesen 5 919,9 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet. 

A KIFÜ alaptevékenysége körében az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós 
társfinanszírozású, különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek – a 
nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések 
kivételével – központosított tervezése és lebonyolítása érdekében, az európai uniós vagy hazai 
forrásból megvalósuló projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, konzorciumi 
tagként vagy más, nem kedvezményezetti szerepkörben vesz részt. Közreműködik a 
költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott egyes ágazati infokommunikációs 
tartalmú fejlesztések, projektek megtervezésében és megvalósításában. A KIFÜ megállapodás 
alapján projektmenedzsment módszertan szolgáltatásokat nyújt más közigazgatási szervek 
részére, állami felügyelő mérnöki feladatokat lát el infokommunikációs tartalmú 
projektekben. A KIFÜ működteti a Digitális Nemzet Fejlesztési Programot, továbbá a 
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. 
rendelet alapján működő Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
létrehozott multi-gigabites hibrid hálózatát, illetve az azon megjelenő alkalmazásokat 
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fejleszti. A Digitális Jólét Program (a továbbiakban: DJP) keretében Magyarország eddigi 
legnagyobb szélessávú infrastruktúra-fejlesztési programját valósítja meg. A Szupergyors 
Internet Program célja, hogy minden magyar család, vállalkozás, amely azt igényli, 
hozzáférhessen a szupergyors (legalább 30 Mbps sávszélességű) internethez. A Diákháló 
program részeként több ezer iskolában korszerűsíti az internet-hozzáférést, a kor igényeinek 
megfelelő internetelérést biztosítva a diákok és pedagógusok számára. Működteti a közép-
európai régió legkorszerűbb szuperszámítógép-rendszerét, amellyel nagyban hozzájárul a 
hazai és nemzetközi tudományos munkához. 

A KIFÜ költségvetési támogatását befolyásoló főbb tényezők: 

– A szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó megtakarítások következtében a 
támogatás 18,2 millió forinttal csökken. 

– A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a 
Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 
2017–2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, 
gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről szóló 1456/2017. (VII. 19.) Korm. 
határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges 
költségvetési források biztosításáról, valamint a feladatokhoz kapcsolódó egyes 
határidők módosításáról szóló 1988/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján egyszeri 
jelleggel 72,3 millió forinttal nőtt 2019. évben a KIFÜ támogatási összege, amely most 
kivezetésre kerül. 

A KIFÜ bevételét befolyásoló tényezők: 

– A KIFÜ működési bevételek előirányzata a Nemzeti Információs Infrastruktúra 
Fejlesztési Intézet, valamint a KIFÜ összeolvadásából adódóan további felülvizsgálatot 
indokolt. Az eredeti előirányzatként 2019. évre megállapított 474,0 millió forintnál a 
szolgáltatások körének bővüléséből fakadóan lényegesen nagyobb a tényleges 
teljesülési adat, mely az eredeti előirányzat növelését indokolja. Ennek megfelelően a 
KIFÜ 2020. évi bevételi előirányzata 396,6 millió forinttal magasabb összegben 
kerülmegtervezésre.  

A KIFÜ 2020. évre tervezett statisztikai állományi létszáma 225 fő, mely nem változott a 
2019. évi statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva. 
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millió forintban, egy tizedessel 

11. cím Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi törvényi előirányzat  5 613,8 474,0 5 139,8 225 

Változások jogcímenként:     

A szociális hozzájárulás adó 
csökkentésből adódó 
megtakarítások 

-18,2  -18,2  

1988/2017. (XI. 7.) Korm. 
határozat alapján egyszeri 
növekedés miatti csökkenés 

-72,3  -72,3  

Szolgáltatások körének 
kibővítéséből adódó 
többletbevételek  

396,6 396,6   

2020. évi javasolt előirányzat 5 919,9 870,6 5 049,3 225 
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III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

20/32 alcím Közlekedési ágazati programok 

20/32/1 A közösségi közlekedés összehangolása 

A közösségi közlekedés összehangolása fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási 
előirányzata 451,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 451,8 millió forint. 

Az előirányzat finanszírozza a közösségi közlekedés összehangolt működését és fejlesztését 
szolgáló intézményrendszert, amely a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 
keretében működik. Feladata az országos, regionális és elővárosi vasúti és autóbuszos 
menetrendek tervezése, összehangolása, társadalmi egyeztetése, valamint a teljesítés nyomon 
követése és a személyszállítási szolgáltatások minőségellenőrzése. Az intézményrendszer 
végzi a panaszok, bejelentések és egyéb adatok kezelését, valamint egyéb, állami 
megrendelésű közforgalmú közlekedéssel kapcsolatos szakértői tevékenységet végez. 

Az előirányzat biztosít forrást a hazai közösségi közlekedés átalakítását érintő fontos 
stratégiai feladatokhoz (utazási kedvezmények, ágazatfinanszírozás, egységes menetrendi 
adatbázis, elektronikus viteldíjrendszer továbbfejlesztése, valamint a hatékony megrendelői 
szervezet és kontrolling rendszer kialakításának előkészítése). 

Az egyéb szakmai feladatok között említendő a közösségi közlekedés irányítási és szervezeti 
rendszerének fejlesztése, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alkalmazásával 
kapcsolatos feladatok és az akadálymentes közlekedés fejlesztésével összefüggő szakmai 
feladatok. 

A közösségi közlekedés összehangolása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  453,2  453,2 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-1,4  -1,4 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 451,8  451,8 

 

20/32/2 Közúthálózat fenntartás és működtetés 

A Közúthálózat fenntartás és működtetés fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási 
előirányzata 92 105,8 millió forint, bevételi előirányzata 2 000,0 millió forint, kiadási 
előirányzata összesen 94 105,8 millió forint. 

Az előirányzat célja az országos közúthálózat fenntartásához és működtetéséhez (így többek 
között a közutak útellenőrzéséhez, kaszálásához, téli tisztántartásához, karbantartásához, 
felújításához és az elismert értékcsökkenésen keresztül a feladatellátáshoz szükséges 
eszközök, gépek és berendezések pótlásához, valamint a személyi és anyagköltség 
biztosításához), valamint az országos közúthálózat fenntartásával és működtetésével 
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összefüggő műszaki szakértői feladatok (így többek között a közútkezelői tevékenység 
rendszeres ellenőrzése) ellátásához szükséges források biztosítása. 

Az előirányzat biztosítja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői feladatainak 
finanszírozását. 

A közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak 
finanszírozásához és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1978/2015. 
(XII. 23.) Korm. határozat alapján az országos közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési 
és fenntartási feladatainak stabil, kiszámítható ellátása és a folyamatos, hatékony működés 
érdekében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. évtől kezdődően 5 éves közhasznúsági 
szerződés alapján látja el a közútkezelői feladatokat. 

A Közúthálózat fenntartás és működtetés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  90 288,5 1 800,0 88 488,5 

Változások jogcímenként: 
   

Fejezetek közötti átcsoportosítás  
   

Fejezeten belüli átcsoportosítás  
   

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-298,1 
 

-298,1 

Bevétel növekedés, valamint támogatásnövelés a 
Magyar Közút NZrt. részére 

4 115,4 200,0 3 915,4 

2020. évi javasolt előirányzat 94 105,8 2 000,0 92 105,8 

 

20/32/3 Útdíj rendszerek működtetése 

Az Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási 
előirányzata 29 910,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 29 910,0 millió forint. 

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 
2013. évi LXVII. törvény rendelkezései szerint 2013. július 1. napján bevezetésre került a 
megtett úttal arányos díjszedési rendszer (UD rendszer), a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett 
legnagyobb össztömegű tehergépkocsik, vontatók és járműszerelvényekre vonatkozóan. A 
többi gépjármű esetében fennmaradt a korábbi, időtartamhoz kötött használati díjas, más 
néven e-matricás rendszer (HD rendszer). 

Az előirányzat fedezetet nyújt az UD és a HD rendszer működtetése kapcsán felmerülő 
feladatokra, így különösen az alábbiakra: 

– A megtett úttal arányos díjszedési, díjellenőrzési támogatói feladatok ellátásához 
szükséges eszközök és létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve 
fenntartásával, valamint az útdíjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok 
elvégzésével és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek (különösen műszaki, szakmai, 
pénzügyi, számviteli, jogi tevékenységek), továbbá egyéb feladatok ellátására. 

– A díjellenőrzés támogatásához szükséges műszaki-technikai infrastruktúra biztosítása, a 
hatósági tevékenység támogatása és a díjellenőrzési tevékenység ellátására. 
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– Az időtartamhoz kötött használati díjas – e-matricás – rendszerhez kapcsolódó 
értékesítési, díjellenőrzési, fix- és mobilkamerás adatgyűjtési, pótdíjfizetési felszólítási 
és -behajtási, valamint kapcsolódó ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati tevékenységek, 
továbbá egyéb feladatok ellátására. 

Az Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  26 500,0 
 

26 500,0 

Változások jogcímenként: 
   

Fejezetek közötti átcsoportosítás  
   

Fejezeten belüli átcsoportosítás  
   

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-90,0 
 

-90,0 

Többlettámogatás biztosítása 3 500,0 
 

3 500,0 

2020. évi javasolt előirányzat 29 910,0 
 

29 910,0 

 

20/32/6 Belvízi hajózási alapprogram 

A Belvízi hajózási alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási 
előirányzata 0,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 0,1 
millió forint. 

Az alapprogram célja – a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos 
zavara esetén – a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges 
finanszírozási forrás biztosítása. A piac zavara esetén a tagállamokban létrehozott alapok 
között átutalásokra kerül sor, melynek keretében – a magyar belvízi hajózás helyzetével 
összefüggésben – a magyar alap fogadó alapként működik. A belvízi hajózási alapprogram 
létrehozását a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény írja elő. 

A Belvízi hajózási alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  0,1   0,1 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás        

Fejezeten belüli átcsoportosítás        

Egyéb változások        

Többlet        

2020. évi javasolt előirányzat 0,1   0,1 
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20/32/10 Vasúthálózat fejlesztése 

A Vasúthálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata  
24 403,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata  24 403,3 
millió forint. 
Az előirányzat célja a vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. Az 
előirányzat fedezetet biztosít az alábbi részfeladatok 2020. évi ellátására: 

– A Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedése 
fejlesztésének támogatásáról szóló 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján: 
Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszerhez szükséges városi vasúti, a tram-
trainhez közvetlenül kapcsolódó nagyvasúti infrastruktúra és a Szeged-
Hódmezővásárhely közötti 135. sz. vasútvonal szűk keresztmetszet megszüntetése, 
valamint Szeged-Szabadka és Szeged-Békéscsaba előkészítése. 

– A Budapest-Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági 
tanulmányának elkészítéséről szóló 1151/2018. (III. 26.) Korm. határozatban, valamint 
a Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági 
tanulmányának elkészítéséről szóló 1174/2018. (III. 28.) Korm. határozatban foglaltak 
alapján: Budapest-Kolozsvár nagysebességű vasútvonal megvalósítása érdekében 
részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, valamint Budapest-Varsó 
nagysebességű vasútvonal megvalósítása érdekében részletes megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítése. 

– A Közép-Duna menti térségben tervezett országos és helyi közúti, valamint vasúti 
felújítások és fejlesztések megvalósításáról szóló 1573/2018. (XI. 15.) Korm. 
határozatban szereplő vasúti részfeladatok elvégzése. 

– A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti 
és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel 
összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1592/2018. (XI. 22.) Korm. 
határozatban szereplő vasúti részfeladatok ütemezett elvégzése.  

A Vasúthálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  17 818,7  17 818,7 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-109,5  -109,5 

Többlet az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. 
határozatnak megfelelően 

6 694,1  6 694,1 

2020. évi javasolt előirányzat 24 403,3  24 403,3 
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20/32/11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 

A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
2020. évi bevételi előirányzata 2 400,0 millió forint, támogatási előirányzattal nem 
rendelkezik, a kiadási előirányzata 2 400,0 millió forint.  

A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti 
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram című stratégiai dokumentum adja, mely három éves 
időszakra határozza meg a célkitűzéseket és feladatokat. Jogszabályi alapját a közúti 
közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról 
és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) 
bekezdése teremti meg. Célrendszere és kidolgozási folyamata a vonatkozó európai és hazai 
stratégiai dokumentumok alapján meghatározott. 

A forrásfelhasználás szakmai területei: 

A Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram végrehajtása: 
– az országos közúti közlekedésbiztonsággal, a közúti balesetek megelőzésével 

összefüggő oktatási, nevelési, jogalkotási, műszaki-szabályozási, infrastruktúra 
fenntartási és -fejlesztési, kommunikációs, projekt- és programszervezési feladatok; 

– a közlekedésbiztonsági szakterületen a hazai és nemzetközi jogszabályokban előírt 
adatgyűjtés, kutatás, közlekedésbiztonsági stratégiaalkotás, közlekedésbiztonsági 
kutatási és technológiafejlesztéssel összefüggő monitoring és koordináló tevékenység; 

– a járművezető-képzés közlekedésbiztonsági célú fejlesztése; 

– a közlekedésbiztonság állami és hatósági feladatainak nemzetközi szervezetekben való 
képviselete; 

– kapcsolódó kutatási, szakértői feladatok elvégzése a döntéstámogatás hatékonyabbá 
tétele érdekében; 

– a közlekedésért felelős miniszter – mint a közlekedési szakképesítésért felelős miniszter 
– feladatkörébe tartozó szakképzési feladatok végrehajtása. 

A közlekedésbiztonság javítása érdekében az Európai Bizottság célkitűzése a halálos 
kimenetelű közúti balesetek 2010. évi számának felére történő csökkentése a 2020. évre. 
Hazánk vállalta a célkitűzés megvalósítását, melynek elérése érdekében a nemzeti 
sajátosságokat figyelembe vevő hazai program mentén szükséges az állami feladatok 
elvégzése. 

A közúti közlekedési balesetben meghaltak számán túl, az Európai Unióban célkitűzésként 
jelenítik meg a súlyos sérültek számának csökkentését is, a tagállamoknak javaslatokat kell 
tenni a csökkentés érdekében. Ennek első pilléreként adatgyűjtési módszer kidolgozása 
szükséges, melynek alapja az egészségügyi adatbázisokhoz való intenzív kapcsolódás. 
Mindezek mellett kiemelt szerepet kap és önálló feladatkörként kell kezelni a védtelen 
közlekedők – gyermekek, kerékpárosok, motorkerékpárosok, idősek, fogyatékkal élők – 
közlekedésbiztonsági kérdéseit. Ezeknek a feladatoknak a végrehajtása érdekében a 2020-
2022. évi Közlekedésbiztonsági Intézkedési Tervben újonnan megjelenő programokat és K+F 
feladatokat kell folytatni, szükség esetén felülvizsgálni és aktualizálni. 

799



A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  2 278,6 2 200,0 78,6 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Egyéb változások (támogatáskivezetés) -78,6  -78,6 

Bevételnövekedés 200,0 200,0  

2020. évi javasolt előirányzat 2 400,0 2 400,0 0,0 

 

20/32/12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 

A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
2020. évi bevételi előirányzata 230,0 millió forint, támogatási előirányzattal nem rendelkezik, 
így kiadási előirányzata 230,0 millió forint. 

Az előirányzat bevételi forrása a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban 
tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a 
gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról 
szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet)  
5. § (2) bekezdése szerinti környezetvédelmi hozzájárulás. 
 

A 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint az előirányzat az alábbi 
közlekedési-környezetvédelmi célokra használható fel: 

– a közúti közlekedés környezetvédelmi stratégiák, rendeletek, intézkedések 
kidolgozására (zajvédelem, levegőtisztaság-védelem, energetika); 

– a közúti közlekedés környezetvédelmi kutatásfejlesztésére, valamint ennek keretében 
korszerű környezetvédelmi mérőeszközök, berendezések beszerzésének, fejlesztésének 
támogatására; 

– környezetvédelmi információs adatbázis létrehozására és működtetésére, 
hatásvizsgálatok módszertani fejlesztésére; 

– a lakosság tájékoztatására, környezetvédelmi tudatosságának javítására. 

A 2020. évben ellátandó főbb feladatok az alábbiak: 

– a kisméretű szálló por PM10 csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 
1330/2011. (X. 12.) Korm. határozattal elfogadott Kisméretű Szálló Por (PM10 szilárd 
részecske) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Program, valamint az Országos 
Levegőterhelés-csökkentési Program közlekedési-környezetvédelmi feladatainak 
ütemezett végrehajtása; 

– az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv 24. cikke (1) bekezdése szerint 
közlekedési energiahatékonysági jelentés és a közlekedési emissziókataszter-számítás 
kidolgozása; 
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– a közlekedés környezetvédelmi, klíma- és energiahatékonysági szabályozásához 
kapcsolódó kutatási feladatok ellátása; 

– az alternatív (elektromos, gáz, hidrogén) járműhajtás hazai elterjedését segítő és a Jedlik 
Ányos terv végrehajtásához kapcsolódó kutatási feladatok ellátása; 

– az előző évek gyakorlatának megfelelően a tárca közlekedési és környezetvédelmi 
szemléletváltozást segítő, továbbá a nem motorizált, valamint a közösségi közlekedést 
népszerűsítő programjainak (Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap, 
Kerékpárral 7 határon át, Kerékpárosbarát Település és Munkahely pályázat) folytatása. 

A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 220,0 220,0  

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások     

Bevételnövekedés 10,0 10,0  

2020. évi javasolt előirányzat 230,0 230,0  

 

20/32/13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 

A Zajtérképezés EU tagállami feladatai fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási 
előirányzata 78,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 78,8 millió forint. 

Az Európai Parlament és Tanács 2002/49/EK számú, a környezeti zaj értékeléséről és 
kezeléséről szóló irányelve (Environmental Noise Directive, END) értelmében minden uniós 
tagállam kötelezettsége az irányelv hazai jogrendbe ültetése és alkalmazása, továbbá ebből 
következően a stratégiai zajtérképek és zajvédelmi intézkedési tervek rendszeres elkészítése, 
illetve felülvizsgálata. A stratégiai zajtérképezéssel kapcsolatos európai uniós feladatok 
teljesítéséért a nagy forgalmú közutakra és vasútvonalakra nézve az ITM a felelős. 

A 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közös zajértékelési módszerek 
meghatározásáról szóló 2015/996 EU irányelv a zajtérképek elkészítésére és értékelésére 
kötelezően előírja egy közös zajszámítási módszer alkalmazását. A módosító irányelv 
elfogadása után a tagállamoknak meg kell tenniük minden intézkedést az irányelvben 
található követelmények teljes körű alkalmazására, melyek közül a jogi és adminisztratív 
előkészületek mellett rendkívül nagy szerepet játszik a műszaki feltételek megteremtése. 

Az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított 
kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1237/2017. 
(IV. 28.) Korm. határozat 2019. évtől évente 79,0 millió forint biztosítását írja elő az 
előirányzat javára. 

A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és 
koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM 
rendelet 2. § f) pontja szerint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 
kormányrendelet szerinti stratégiai zajtérképek és zajvédelmi intézkedési tervek elkészítését, 
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valamint azok rendszeres felülvizsgálatát az állami kezelésben lévő nagy forgalmú közutakra 
és vasútvonalakra vonatkozóan a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. látja el. 

A közlekedési (közúti, vasúti, légi) zajvédelemmel kapcsolatosan a következő feladatokat 
szükséges teljesíteni: 

– a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 
aktualizálása a 2015/996 EU irányelve szerint és ehhez kapcsolódóan új végrehajtási 
rendelet (módszertan, bemenő adatrendszer, mérések) megalkotása;  

– a zajtérképezési feladatokhoz kapcsolódó adatok integrálása a Közlekedési Környezeti 
Centrum rendszerbe, a stratégiai zajtérképek és zajvédelmi intézkedési tervek 
integrálása, illetve beépítése az Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár (ELZA) 
rendszerbe, a hazai jogszabályoknak megfelelő adatok előállítása; 

– közúti-, vasúti- és légiközlekedéssel összefüggő ad-hoc zajfeladatok ellátása. 

A Zajtérképezés EU tagállami feladatai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 79,0  79,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Egyéb változások     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-0,2  -0,2 

Többlet    

2020. évi javasolt előirányzat 78,8  78,8 

 

20/32/28 Kiemelt közúti projektek 

A Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 
200 348,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 
200 348,1 millió forint. 

Az előirányzat fő célja a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiával 
összhangban a Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek 
végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről szóló 1181/2019. (IV. 4.) Korm. 
határozatban foglaltak 2020. évi központi költségvetésből finanszírozott feladatainak 
végrehajtása. 
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A Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 314 356,2 
 

314 356,2 

Változások jogcímenként: 
   

Fejezetek közötti átcsoportosítás 
   

Fejezeten belüli átcsoportosítás  
   

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

Támogatás további csökkentése 

 
-581,5 

-113 426,6 
 

 
-581,5 

-113 426,6 

Többlet  
   

2020. évi javasolt előirányzat 200 348,1 
 

200 348,1 

 

20/32/29 Légiszállítási szolgáltatások  

A Légiszállítási szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 
1 000,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen  
1 000,3 millió forint. 

A nyugat-balkáni országok fővárosai pusztán gazdasági szempontból nem nyújtanak vonzó 
perspektívát a légitársaságok számára, így piaci alapon Budapestről nem várható az öt nyugat-
balkáni desztinációkba történő járatindítás a piaci szereplők részéről. A Kormány gazdasági 
éspolitikai érdeke a nyugat-balkáni régió bekapcsolása a gazdasági vérkeringésbe. 

A Kormány támogatja Magyarország és Erdély közötti közvetlen légikapcsolat, Budapest-
Marosvásárhely útvonalon az eddigi  heti két járatpár bővítését. 

A Légiszállítási szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 926,0   926,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás        

Fejezeten belüli átcsoportosítás        

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

Támogatáscsökkenés 

-2,7  

-13,0 
  

-2,7  

-13,0 

Többlet  90,0   90,0 

2020. évi javasolt előirányzat 1 000,3   1 000,3 
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20/32/33 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása 

A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása fejezeti kezelésű 
előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 63 580,1 millió forint, bevételi előirányzattal 
nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 63 580,1 millió forint. 

Az előirányzaton biztosított forrásból a Budapest-Kelebia vasútvonal 160 km hosszú 
szakaszán európai uniós műszaki előírások szerinti fejlesztések engedélyezési és kiviteli 
terveinek elkészítése, valamint az építés megkezdéséhez szükséges további előkészítési 
feladatok valósulnak meg. 

Az előirányzaton biztosított forrásból történik a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének 
előkészítéséhez kapcsolódóan, a kínai-magyar nonprofit vegyesvállalat működéséhez és 
tevékenysége ellátásához szükséges pénzügyi és finanszírozási feltételek biztosítása. 

A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházáshoz kapcsolódó független mérnöki, 
műszaki ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1489/2018. 
(X. 9.) Korm. határozatban, valamint a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi 
szakaszának felújításához szükséges kötelezettségvállalásról szóló 1494/2018. (X. 10.) Korm. 
határozatokban foglaltaknak megfelelően a 2020. évre vonatkozóan 600,0 millió forint kerül 
biztosításra a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV Zrt.) részére. 

Az előirányzaton biztosított forrásból történik a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési 
beruházás magyarországi szakaszának megvalósítása érdekében szükséges további 
intézkedésekről szóló 1628/2016. (XI. 17.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak szerint, a 
Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének előkészítéséhez kapcsolódóan a kínai-magyar 
nonprofit vegyesvállalat működéséhez és tevékenysége ellátásához szükséges pénzügyi és 
finanszírozási feltételek biztosítása évi 2 300,0 millió forint összegben. 

A 2020. évi tervezés során figyelembevételre kerültek a beruházáshoz kapcsolódó alábbi 
részfeladatok: 

− A projekt megvalósításához szükséges tanúsítást végző bejelentett szervezet (NoBo) és 
a hazai műszaki előírásoknak való megfelelést tanúsító kijelölt szervezet (DeBo) 
tevékenysége. 

− A projekt Soroksár-Kelebia (országhatár) szakaszának tervezési, beszerzési, kivitelezési 
(EPC) feladatainak ellátására kötendő támogatási szerződés keretében biztosítandó 
előlegösszeg. 

A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat  5 800,0  5 800,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-223,2  -223,2 

Többlet, támogatásnövekedés  58 003,3   58 003,3 

2020. évi javasolt előirányzat 63 580,1  63 580,1 
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20/32/34  Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 

A Határ menti közúti fejlesztések előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi 
támogatási előirányzata 1 693,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 1 693,1 millió forint. 

Az előirányzat fő célja az Európai Unió 2014-2020. évi programozási időszakában az Interreg 
V-A programok keretéből állami beruházásban megvalósítani tervezett közúti projektek 
előkészítéséhez szükséges forrás, valamint a magyar-osztrák határszakaszon a projektek 
megvalósításához szükséges forrás kiegészítésének biztosítása az 1007/2016. (I. 18.) Korm. 
határozatnak megfelelően. 

 A Határ menti közúti fejlesztések előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 926,9 
 

926,9 

Változások jogcímenként: 
   

Fejezetek közötti átcsoportosítás  
   

Fejezeten belüli átcsoportosítás  
   

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-5,1 
 

-5,1 

Többlet, támogatásnövekedés az 1007/2016. (I. 
18.) Korm. határozat alapján 

771,3 
 

771,3 

2020. évi javasolt előirányzat 1 693,1 
 

1 693,1 

 

20/32/37 Kerékpáros létesítmények működtetése 

A Kerékpáros létesítmények működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási 
előirányzata 1 023,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 1 023,9 millió forint. 

A kerékpárforgalmi létesítmények működtetéséhez kapcsolódó feladatokról szóló 1674/2016. 
(XI. 29.) Korm. határozatban a Kormány kinyilvánította, hogy támogatja a kerékpározás 
növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, 
továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel a biztonságos kerékpáros közlekedés további 
térnyerését. Ennek érdekében – a kerékpárforgalmi létesítmények jó állapotának és 
vagyonértékének megőrzése céljából – döntött az országos kerékpárút-törzshálózat és a 
főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszainak évek óta megoldatlan 
működtetési feladatainak ellátására 2017. évtől kezdődően forrás biztosításáról. A feladatot az 
országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak 
lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. 
rendelet alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja el, az ITM-mel kötött támogatási 
szerződés alapján. 

Az előirányzat célja a kerékpárutak működtetéséhez kapcsolódó fenntartási, üzemeltetési 
feladatok támogatása. Az üzemeltetéshez kapcsolódóan kerékpáros forgalomszámlálási 
tevékenység és projektmenedzsment támogatás is történik. 
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A Kerékpáros létesítmények működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 1 027,0   1 027,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás        

Fejezeten belüli átcsoportosítás        

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-3,1    -3,1  

Többlet        

2020. évi javasolt előirányzat 1 023,9   1 023,9 

 

20/32/39 Regionális repülőterek működésének támogatása 

A Regionális repülőterek működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi 
támogatási előirányzata 428,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 428,0 millió forint. 

Magyarország regionális repülőtereinek stratégiai alapokon történő fejlesztését és 
működtetését a Kormány kiemelt feladatként kezeli, szerepük kulcsfontosságú a régiók és a 
lakosság mobilitása, s egyben a makrogazdaság fejlődése szempontjából. 

Az alacsony forgalmú repülőterek nem képesek működési költségeik finanszírozására. Az 
Európai Bizottság Iránymutatása (Guidelines 2014 /C 99/03) szerint a nem gazdasági jellegű 
tevékenységek (védelmi és biztonsági tevékenységek, légiforgalmi tájékoztatás) 
finanszírozására, amennyiben az nem vezet a repülőterek közötti jogtalan hátrányos 
megkülönböztetéshez, állami támogatás nyújtható, azaz ezen tevékenységek támogatása nem 
tartozik az állami támogatásokra vonatkozó szabályok hatálya alá. 

Az előirányzat forrást biztosít a Győr-Pér repülőtér fejlesztésére az 1807/2017. (XI. 8.) Korm. 
határozat alapján. 

A Regionális repülőterek működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 429,3 
 

429,3 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás        

Fejezeten belüli átcsoportosítás        

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-1,3   -1,3 

Többlet 
 

   

2020. évi javasolt előirányzat 428,0 
 

428,0 
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20/32/43 Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 

A Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási 
előirányzata 2 141,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 2 141,7 millió forint. 

A Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 
1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat 9. pontjának megfelelően az előirányzat fedezetet nyújt a 
Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat működtetése, 
fenntartása és üzemeltetése kapcsán felmerülő feladatokra. 

A Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 2 148,1  2 148,1 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-6,4  -6,4 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 2 141,7  2 141,7 

 

20/32/44  Határkikötők működtetése 

A Határkikötők működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 
259,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 
259,6 millió forint. 

A mohácsi és drávaszabolcsi határkikötők – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – 
biztosítják a Schengeni határátlépéséhez szükséges infrastruktúrát, lehetővé teszik a hajók 
kikötését, veszteglését, hatósági személyek fedélzetre lépését. A 2020. évben rendelkezésre 
bocsátott keretösszegből a kikötők üzemeltetése és fenntartási feladatai kerülnek ellátásra.  
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A Határkikötők működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 260,4   260,4 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás        

Fejezeten belüli átcsoportosítás        

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-0,8    -0,8  

Többlet  
 

  
 

2020. évi javasolt előirányzat 259,6   259,6 

 

20/32/45 Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése 

A Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi 
támogatási előirányzata 547,4 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata összesen 547,4 millió forint. 

A 2020. évre tervezett forrás biztosítja a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. §-
a értelmében a hajózási, víziúti és kikötői operatív információs rendszer üzemeltetési 
feladatainak ellátását, figyelembe véve a folyami információs szolgáltatásokról szóló 
219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit.  

A Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 549,0   549,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás        

Fejezeten belüli átcsoportosítás        

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-1,6    -1,6  

Többlet 
 

  
 

2020. évi javasolt előirányzat 547,4   547,4 

 

20/32/49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése 

A Kerékpáros létesítmények fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási 
előirányzata 10 642,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata 10 642,3 millió forint. 

A Kormány – a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, 
turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel – támogatja a 
kiemelt kerékpáros útvonalhálózat fejlesztését. A fejlesztések jelentős része európai uniós 
források (TOP, VEKOP, GINOP) felhasználásával valósulhat meg, azonban több olyan 
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kerékpáros útvonal építéséről született döntés, melyek megvalósításához költségvetési forrás 
szükséges. Ennek érdekében született meg a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének 
finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat. 

Az előirányzat terhére elsősorban országos turisztikai (Balatoni Bringakör, Budapest-Balaton, 
EuroVelo 6), másrészt térségi kerékpárutak fejlesztése történik meg. Az előirányzat fedezetet 
biztosít az uniós forrsából megvalósuló projektek többletforrásának biztosítására is.  

Az infrastruktúra-fejlesztések mellett fontos, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó egyéb 
feladatok is finanszírozhatók legyenek. 

A fejlesztések megalapozását országos tervek, programok, stratégiák szerint javasolt végezni, 
melyek elkészítése alapvetően az érintett tárcák, szakmai szervezetek bevonásával történik, de 
szükség lehet külső szakértők bevonására is. Hasonló feladatként jelentkezik a kerékpárutak 
tervezését és építését szabályozó műszaki előírások, szabványok, útmutatók elkészítése. 

Több kerékpáros útvonal építés nélkül, a meglévő alacsony forgalmú utak, árvédelmi töltések, 
mezőgazdasági vagy erdészeti utak felhasználásával, táblázással kijelölhető. Az előirányzat 
forrást biztosít továbbá a kerékpáros infrastruktúra-fejlesztésekhez – különösen az EuroVelo 
hálózati elemekhez – kapcsolódó pályázati és adminisztrációs költségekre, továbbá a 
kerékpáros szemléletformáló tevékenységek támogatására. További feladatként jelenik meg a 
kerékpáros hálózat nyilvántartására szolgáló térinformatikai rendszer (KENYI) fejlesztése. 

A Kerékpáros létesítmények fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 10 674,3   10 674,3 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás        

Fejezeten belüli átcsoportosítás        

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-32,0    -32,0  

Többlet        

2020. évi javasolt előirányzat 10 642,3   10 642,3 

 

20/32/50 Városi közúti projektek 

A Városi közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 
619,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 
619,3 millió forint. 

Az előirányzat célja a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési 
projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.) 
Korm. határozatban rögzített egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektek 2020. évi 
feladatainak támogatása. 
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A Városi közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 1 270,0 
 

1 270,0 

Változások jogcímenként: 
   

Fejezetek közötti átcsoportosítás  
   

Fejezeten belüli átcsoportosítás) 
   

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

Támogatáscsökkenés (1161/2018. (III. 27.) Korm. 
határozat alapján) 

 

-1,9 

-648,8 
 

 

-1,9  

-648,8 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 619,3 
 

619,3 

 

20/33 alcím: Hazai fejlesztési programok 

20/33/2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 

A Hungaroring Sport Zrt. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási 
előirányzata 14 793,8 forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata  
 14 793,8 millió forint. 
 
Az előirányzat legfőbb célja a Formula One World Championship Ltd. és a HS Zrt. között 
létrejött promóciós szerződés, valamint a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017-
2026 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 
1865/2015. (XII. 2.) Korm. határozat alapján, gondoskodni a HS Zrt.-t terhelő rendezői 
jogdíjjal megegyező összegű költségvetési támogatás biztosításáról. 
 
A Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2018 és 2020 között történő 
megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 1841/2016. (XII. 23.) 
Korm. határozat értelmében a Kormány egyetértett azzal, hogy a Red Bull Air Race 
Világkupa budapesti futama 2018. és 2020. évek között megrendezésre kerüljön és döntött a 
rendezvény megszervezéséhez kapcsolódóan a HS Zrt.-nél felmerülő fizetési kötelezettség 
teljesítéséhez – évente legfeljebb 6 millió EUR – szükséges költségvetési támogatás 2018–
2020. évekre vonatkozó, központi költségvetésről szóló törvényekben való biztosításáról. 
 
A fentieknek megfelelően az előirányzat biztosít forrást 

– a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj rendezői jogdíjának finanszírozására 
12 172,6 millió forint összegben, 

– a Red Bull Air Race Világkupa magyarországi futam jogdíja, továbbá a rendezvény 
megszervezéséhez kapcsolódóan felmerülő egyes költségek finanszírozására 1 920,0 
millió forint összegben, valamint 

– a HS Zrt. által lebonyolított kiemelt sportesemények (Nagy Futam, FIA World Touring 
Car Cup, FIA European Truck Racing Championship, Hungaroring Classic, zajvédelmi 
feladatok és a Red Bull Air Race Világkupa magyarországi futamához kapcsolódó, 
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elsősorban a helyszínváltozásra tekintettel jelentkező többletköltségek) finanszírozására 
összesen 701,2 millió forint összegben. 

A Hungaroring Sport Zrt. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 13 489,7  13 489,7 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (Kiemelt nemzeti sportesemények 
támogatása, jogdíj növekedés) 

Red Bull Air Race 

 

1 251,9 

 

52,2 

 

 

1 251,9 

 

52,2 

2020. évi javasolt előirányzat 14 793,8  14 793,8 

 

20/33/3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat  

A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (a továbbiakban: GFC) fejezeti kezelésű 
előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 5 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal 
nem rendelkezik, kiadási előirányzata5 000,0 millió forint. 

A GFC forrása a Széchenyi Kártya Program részeként működő, az ITM szakmai felügyelete 
alá tartozó Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez, Széchenyi Forgóeszközhitelhez, Széchenyi 
Beruházási Hitelhez és Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitelhez (a továbbiakban: 
Konstrukciók) kapcsolódó kamattámogatásra és kezességi díjtámogatásra szolgál. Az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
2018. évtől megváltozott maradvány-elszámolási szabályai miatt a GFC adott évi forrásainak 
az előző év utolsó negyedévében létrejött és a tárgyév első háromnegyed évében a 
Konstrukciók keretében létrejövő hitelügyletek támogatásaira kell fedezetet biztosítania. A 
Konstrukciók keretében a hazai KKV-k egyszerűsített eljárással, költségvetési 
kamattámogatás és kezességi díjtámogatás mellett juthatnak finanszírozási lehetőséghez 
különböző kedvezményes hiteltípusok révén. A támogatások mértéke minden évben 
Kormányhatározattal kerül jóváhagyásra. 

Fentiek mellett a GFC biztosítja az előirányzat és egyes korábbi gazdaságfejlesztést szolgáló 
jogelőd előirányzatok – Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat, Kis- és 
középvállalkozói célelőirányzat – kezelésével kapcsolatos egyéb költségek (bírósági díjak, 
végrehajtási díjak) finanszírozását is. 
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A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 2 900,0  2 900,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet a Széchenyi Kártya program 
többlettámogatása az 1747/2018. (XII. 20.) 
Korm. határozat alapján 

2 100,0  2 100,0 

2020. évi javasolt előirányzat 5 000,0  5 000,0 

 

20/33/4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 

A Hazai fejlesztési programok célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi 
támogatási előirányzata 20,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata 20,9 millió forint. 

A Hazai fejlesztési programok célelőirányzaton rendelkezésre álló források terhére a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9. §-a szerinti 
területfejlesztési szakfeladatok – különösen egyes hazai forrásból finanszírozott projektek 
megvalósításához, valamint a Modern Városok Program és a Magyar Falu program keretében 
megvalósuló projektek, valamint egyes további, hazai fejlesztési forrásból megvalósuló 
támogatási ügyek kezeléséhez szükséges műszaki és pénzügyi ellenőrzési, illetve 
projektmenedzseri kapacitások biztosítása kerül finanszírozásra. 

A Hazai fejlesztési programok célelőirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 21,8  21,8 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás  -0,8  -0,8 

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-0,1  -0,1 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 20,9  20,9 
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20/33/5 Intézményi kezességi díjtámogatások  

Az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: IKD) 
2020. évi támogatási előirányzata 3 100,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem 
rendelkezik, kiadási előirányzata 3 100,0 millió forint. 

Az IKD felhasználása a KKV-kat hivatott segíteni a felvett hiteleikhez igénybe vett készfizető 
kezességvállalás díjának részbeni állami támogatásával. Magyarország Kormánya 2013. 
évben indította el az intézményi kezességi díjtámogatás rendszerét annak érdekében, hogy a 
hazai KKV-k kedvezőbb feltételekkel juthassanak külső finanszírozási forrásokhoz. 

A díjtámogatás rendszere jelenleg 25 pénzügyi intézményen keresztül működik, 
intézményenként egy, az ITM-mel, valamint a készfizető kezességvállalási szolgáltatást 
nyújtó Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel megkötött háromoldalú keretszerződés alapján.  

A támogatásban részesíthető hiteltermékek körét, valamint a támogatás mértékét a 
kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről szóló 1778/2018. (XII. 21.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat) rögzíti., melynek 
megfelelően az IKD előirányzatra a megelőző évekbeli törvényi előirányzat összegéhez 
képest többlettámogatás biztosítása vált szükségessé, mivel a program forrásigénye a 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalási portfóliójának dinamikus bővüléséből fakadóan 
megnövekedett.  

Az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás  Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 1 403,6  1 403,6 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet az 1778/2018. (XII. 21.) Korm. 
határozat alapján 

1 696,4  1 696,4 

2020. évi javasolt előirányzat 3 100,0  3 100,0 

 

20/33/6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 

A Balaton fejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási 
előirányzata 219,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
összesen 219,2 millió forint. 

Az előirányzat célja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztését szolgáló, különösen 
kisléptékű, európai uniós fejlesztési forrásból nem finanszírozható projektek, szakmai 
programok (víz- és közbiztonsági intézkedések, rendezvények, településfejlesztési projektek) 
támogatása. A forrás felhasználására a Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete útján 
kerül sor. 
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A Balaton fejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 220,0  220,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-0,8  -0,8 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 219,2  219,2 

 

20/33/24 Lovassport projektek támogatása 

2020. évben az előirányzat megnevezése: Lovassport projektek támogatása, amelynek 2020. 
évi támogatási előirányzata 179,4 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, 
kiadási előirányzata 179,4 millió forint. 

Az előirányzat a Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása mellett a jövőben várhatóan egyéb 
lovassport projektek támogatására is biztosít forrást. 

A Nemzeti Vágta a magyar városok, falvak ünnepe. Célja, hogy a nemzeti lovas hagyományt 
felelevenítse, új tartalommal gazdagítsa és nagyszabású kulturális fesztivált hozzon létre. A 
Nemzeti Vágta magyar tradíciókra épülő, nagyszabású, történelmi hangulatú lovasverseny, 
mely egyszerre hagyományőrző és hagyományteremtő országos kulturális esemény. A 
Nemzeti Vágtán a magyar települések által nevezett lovak és lovasok mérkőznek meg 
Budapesten, a Hősök tere körül, valamint további vidéki településeken. 

A Lovassport projektek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 180,0  180,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-0,6  -0,6 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 179,4  179,4 
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20/34 alcím: Infokommunikációs ágazati programok 

20/34/1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció  

Az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi 
támogatási előirányzata 1 243,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata 1 243,2 millió forint. 

Az előirányzat biztosítja: 

– a „Tisztaszoftver” program keretében az oktatási intézmények tanárai és diákjai számára 
a szoftverek licencdíjának finanszírozását, valamint a Microsoft alkalmazások 
alternatívájaként nyílt forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatását a köz- 
és felsőoktatás részére; 

– a NIS-ben megfogalmazott szakmai célok végrehajtásának támogatását, az európai 
uniós és hazai finanszírozású projektek felügyeletét, mentorálását, illetve 
minőségbiztosítását.  2015. évtől megvalósul a 2014-2020. közötti időszakban a 
közreműködés és részvétel a GINOP, illetve egyéb operatív programok kiemelt 
infokommunikációs kormányzati programok előkészítésében és megvalósításában, 
projektmenedzsment támogatásának ellátásában és minőségbiztosítás nyújtásában. 

Az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 1 243,7  1 243,7 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (szociális hozzájárulási adó 
1,5 százalékpontos csökkenése) 

-0,5  -0,5 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 1 243,2  1 243,2 

 

20/34/2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok 

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 9 790,2 millió forint, bevételi 
előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 9 790,2 millió forint. 

Az előirányzat célja támogatás nyújtása a NIS-ben meghatározott, alábbi feladatok 
végrehajtásához: 

− digitális közösségi terek fenntartása, fejlesztése, új terek kialakítása (DJP hálózat 
fejlesztése, fenntartása, koordinálása); 

− digitális készséget fejlesztő programok kidolgozásához szükséges előkészítő 
tevékenységek ellátása, elemzések elkészítése; 

− NIS digitális kompetencia pillérhez tartozó projektek előkészítése, szakértői anyagok 
készítése; 
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− az oktatás minden szintjén (köznevelés, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés) az 
informatika-oktatás javulását elősegítő intézkedések megvalósítása, közreműködés az 
ITM által megvalósítandó intézkedésekben (informatikatanulást támogató környezet 
megteremtése, vagyis annak lehetővé tétele, hogy a diákok a tanóra keretein belül és 
kívül is találkozzanak az informatikával; az IKT-eszközök segítségével elérhető oktatási 
tartalmak, internetes tan- és segédanyagok elterjesztése, tanárok készségszinten 
használják az IKT-eszközöket az oktatásban); 

− közreműködés a Digitális Oktatási Stratégia végrehajtásában; 

− társadalmi célú kampány indításának előkészítése (társadalmi összefogás indítása a 
digitális készségek fejlesztéséért, célja az internetet nem használók bevonása a digitális 
világba, illetve a már internethasználók ösztönzése a környezetük motiválására); 

− digitális készségek fejlesztésére irányuló felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása 
(együttműködve a szaktárcával), 

− infokommunikációs ágazati szakképzési feladatok ellátása; 

− újgenerációs hálózatok kiépítése, Szupergyors Internet Program megvalósítása; 

− iskolai WiFi-lefedettség kiépítése minden közoktatási intézményben és ezen 
intézmények szélessávú internetelérésének biztosítása, valamint ezen hálózatok 
üzemeltetése; 

− médiaipari szakemberek tehetséggondozási programjának támogatása; 

− DJP megvalósítását segítő intézkedések végrehajtása. 

2020. évben az alábbi kormányhatározatok által biztosított források terhére az abban 
foglalt feladatok végrehajtása történik az alábbiak szerint:  

− 1189/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján 60,0 millió forint: a DJP megvalósítását 
segítő intézkedések végrehajtása keretében a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével, 
azt követően annak fenntartásával, működtetésével összefüggő feladatok végrehajtása; 

− 1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 8 095,0 millió forint: az iskolai WiFi-
lefedettség kiépítése minden közoktatási intézményben és ezen intézmények szélessávú 
internetelérésének biztosítása, valamint ezen hálózatok üzemeltetés; 

− 2089/2017. Korm. határozat alapján 1 014,1 millió forint: médiaipari szakemberek 
tehetséggondozási programjának támogatása; 

− A fennmaradó közel 600,0 millió forint terhére a DJP megvalósítását segítő 
intézkedések kerülnek megvalósításra (Digitális Gyermekvédelem, Digitális 
Exportfejlesztés, a program tárcaközi koordinációja).  
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A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 10 924,0  10 924,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások  

pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése 
miatti csökkentés 

szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos 
csökkenése 

Digitális oktatáshoz szükséges iskolai 
sávszélesség biztosítása (az 1762/2017. (XI. 7.) 
Korm. határozatnak megfelelő csökkentés) 

 

-39,6 

 

-1,2 

 

-1 093,0 

 

 

 

-39,6 

 

-1,2 

 

-1 093,0 

 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 9 790,2  9 790,2 

 

20/35 alcím: Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok 

20/35/1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 

Az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi 
támogatási előirányzata 772,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata 772,8 millió forint. 

A Mecsek-hegységben mintegy 40 évig végzett uránérc-kitermelést és -feldolgozást követően 
a Kormány 2385/1997. (XI. 26.) számú határozatával kiemelt jelentőségű beruházásként 
jóváhagyta a magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól 
készített beruházási javaslatot, melyet követően a hatósági előírásoknak megfelelően végzett 
tájrendezési, rekultivációs tevékenység 2008. év végére sikeresen befejeződött. 

Az előirányzat célja támogatás biztosítása az uránércbányászati károk felszámolásához 
kapcsolódó környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú, kiépített megfigyelő rendszerek 
működtetésére, vízbázis-védelemre, ideértve Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében 
szükséges egységes vízelvezető rendszer üzemeltetését, a radioaktívan szennyezett vizek 
uránmentesítését, a zagytéri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetését. 

A 2020. évi munkálatok – a korábbi évekkel megegyezően – a 30 éves stratégiai tervben és 
annak 2016. évi felülvizsgálatában meghatározott feladatok éves végrehajtását foglalják 
magukban. E feladatokat a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (a 
továbbiakban: BVH Kft.) az éves intézkedési tervek alapján hajtja végre. 

A környezetellenőrzési monitoring tevékenységet a vízkezelések időszakát követően 
várhatóan további mintegy 50 évig szükséges ellátni. Az ivóvízbázis-védelmi szempontok 
miatt a rendszer üzemeltetése folyamatos 24 órás készenlétet, szükség esetén azonnali 
beavatkozást igényel. 
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A hosszú távú környezeti kárelhárítás megvalósítása a következő főbb részfeladatokból áll: 

− Környezetvédelmi célú tevékenység, a vízkezelő és vízkormányzó rendszer 
üzemeltetése: A vízkezelési tevékenység két nagyobb víztisztító telephelyen történik, az 
uránmentesítést végző Bányavíz-kezelő Üzemben és a pellérdi zagytározók térségében 
lévő, magas sótartalommal szennyezett vizeket kezelő Kármentesítő rendszer Kémiai 
Vízkezelő Üzemében. Ezen túlmenően a feladat része a kisebb egyedi kármentesítő 
rendszerek és objektumok, valamint az összes felszíni szennyezett és szennyezetlen 
vizeket gyűjtő vízkormányzó rendszer üzemeltetése, villamos és gépész karbantartása. 

− Vásárolt szolgáltatások: Monitoring (radiológiai-, hidrogeológiai monitoring, 
geodinamikai ellenőrzések és labortevékenység, mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok, 
utóellenőrzési tevékenységek. Bányászati tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások 
(fúrásfelszámolás, tájrendezési feladatok). 

− Beruházás: Kapacitásbővítés (létesítmény-létrehozás) a jelentkező többletvizek miatt, 
továbbá eszközbeszerzés. 

− A felhagyott bányaüzemek északi területe föld alatti térségeinek vízzel való feltelése 
miatt a vízkezelő és vízkormányzó rendszer egyes elemeit tekintve 2019-2020. években 
is történnek beruházási munkák. 

Az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 810,5  810,5 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás  -37,7  -37,7 

Egyéb változások     

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 772,8  772,8 

 

20/35/2 Épületenergetikai pályázati program  

Az Épületenergetikai pályázati program fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási 
előirányzata 398,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
398,6 millió forint. 

Az előirányzat a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 129. § (2) bekezdéséhez kapcsolódik, 
melynek értelmében az innovációért és technológiáért felelős miniszter az iparügyekért való 
felelőssége keretében felel a fenntartható fejlődésre és a fenntartható fejlesztésekre vonatkozó 
stratégiaalkotásért és annak végrehajtásáért. Az előirányzat továbbá a 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet 122. § (2) bekezdéséhez kapcsolódik, mely szerint az innovációért és technológiáért 
felelős miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében gondoskodik a fenntartható 
gazdasági fejlődés, az energiahatékonyság és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek 
megteremtéséről, így különösen az energiapolitikai, energiahatékonysági, épületenergetikai és 
épület-energiatakarékossági programok kidolgozásáról és végrehajtásáról. 
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Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő 
célokra: 

− megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére; 

− megújuló energia felhasználásának növelésére; 

− energiahatékonyságot javító intézkedésekre; 

− az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését eredményező beruházásra, 
intézkedésre; 

− klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálásra; 

− alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatására. 

Az előirányzat forrását energiahatékonysági, épületenergetikai és épület-energiatakarékossági 
programok végrehajtásához, nyílt pályázati eljárás alapján kerül felhasználásra, a Fenntartható 
Fejlődési Célok eléréséhez hozzájáruló beruházásokmegvalósítására. 

A megvalósítandó feladatok a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, 
valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. 
október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikke szerinti 
végfelhasználási energiamegtakarítási kötelezettség teljesítéséhez járulnak hozzá. 

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. 
rendelet 8. számú mellékletében felsorolt szakpolitikai intézkedések teljesítési célértékének 
egyikéhez járulnak majd hozzá.  

Az Épületenergetikai pályázati program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 400,0  400,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-1,4  -1,4 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 398,6 - 398,6 

 

20/35/4 Zöldgazdasági Finanszírozási Rendszer 

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási 
előirányzata 38 668,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata 38 668,5 millió forint. 

Az EU emisszió-kereskedelmi rendszerének harmadik kereskedési időszakában (2013-2020) a 
kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevétel meghatározott hányadát az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott célokra szükséges felhasználni. 
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A bevétel meghatározott hányadának felhasználása a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 
fejezeti kezelésű előirányzaton történik. 

Az előirányzat terhére az Ügkr. tv. 2. § 30. pontja szerinti üvegházhatású gázok kibocsátás-
csökkentésére, azok megkötésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásra 
irányuló nemzetközi együttműködés keretében teljesíthető kifizetés, elektromobilitási, 
energiahatékonysági, innovációs és egyéb fenntarthatósági fejlesztésekhez, beruházásokhoz, 
intézkedésekhez, kutatásokhoz és szemléletformálási tevékenységekhez. 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 13/F. § (3) pontja alapján Magyarország 
nemzetközi klímafinanszírozási vállalásának forrását az üvegházhatású gázok európai 
kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevételek adják. Ennek keretében az 
előirányzatból támogatás nyújtható a nemzetközi klímafinanszírozás területén megvalósuló 
következő célokra: 

− Zöld Klíma Alapnak (GCF) történő felajánlások; 

− a nemzetközi klímafinanszírozás végrehajtását szolgáló intézmények (mint a Globális 
Zöld Növekedési Intézet - GGGI; a Klímatechnológiai Központ és Hálózat - CTCN) 
kezdeményezéseiben történő részvétel; 

− hazai, éghajlatvédelmi célú fejlesztések és beruházások külpiaci megvalósításának 
elősegítése. 

A források felhasználásával cél fenntartható városok és közösségek létrehozása, biztonságos, 
környezetileg is fenntartható és versenyképes energiatermelés és -elosztás, az 
energiafüggőség csökkenése, az ország energiaintenzitásának csökkenése, valamint 
hozzájárulás a klímapolitikai célok megvalósulásához. 

Kiemelt cél – a fenntartható fejlődési célok (SDG 2015) politikai gondolkodásba történő 
beágyazásával – gazdaságpolitikai előny kovácsolása. 

A Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazottakkal összhangban kiemelt szakmapolitikai 
cél az energiahatékonyság, az energiatakarékosság, az energiaracionalizálás és a klímabarát 
beruházások ösztönzése, a megújuló energiaforrások arányának növelése. 

Az Ügkr. tv. értelmében a kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek kizárólag 
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3d. cikk (4) bekezdésében és a 10. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott célok egyikére vagy közülük többre fordítható, melyek az 
alábbiak: 

Üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése: 

− az EU-ban és harmadik országokban az éghajlatváltozás hatásaihoz történő 
alkalmazkodás; 

− az alacsony kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás 
ösztönzése; 

− a globális energiahatékonysági és megújulóenergia-alaphoz történő hozzájárulások; 

− az erdők pusztulásának elkerülése érdekében tett intézkedések; 

− nemzetközi klímafinanszírozási vállalások teljesítések finanszírozása. 

Az ITM az Ügkr. tv.-ben foglaltak teljesítése érdekében nyílt pályázati eljárás alapján, vagy 
egyedi döntés keretében a fenti célok elérése érdekében nyújt forrást a Fenntartható Fejlődési 
Célok eléréséhez hozzájáruló beruházások, valamint a Nemzetközi klímafinanszírozási 
vállalások megvalósítására. 

 

820



A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 27 035,4 - 27 035,4 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás Gazdasági 
Zöldítési Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat 
átcsoportosítása a PM fejezet terhére 

   

Fejezeten belüli átcsoportosítás  -50,0  -50,0 

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-123,5  -123,5 

Többlet (kvótaértékesítés bevételéből származó 
összeg) 

11 806,6  11 806,6 

2020. évi javasolt előirányzat 38 668,5  38 668,5 

 

20/35/5 Bányanyitási feladatok kiadásai  

A Bányanyitási feladatok kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási 
előirányzata 231,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
231,6 millió forint. 

A hazai ásványvagyon-gazdálkodás egyik elsődleges célja az ásványi nyersanyagok, mint 
természeti erőforrások környezettudatos és fenntartható felhasználásának biztosítása. Az 
utóbbi években átértékelődött az ország ásványkincsekkel való ellátottságának megítélése. 
Magyarország kiaknázható geotermális potenciálja, szén- és lignitkészlete, valamint – 
alkalmas kitermelési technológiát feltételezve – a nem konvencionális szénhidrogén-tartalékai 
növekvő hasznosítása hosszú távon is jelentősen növelheti az ország ellátásbiztonságát és 
lényegesen csökkentheti importfüggőségét. Ehhez adódnak még a gazdaságosan kitermelhető 
színes- és nemesfém-készletek, ritkafémek, aggregátum és egyéb, nem-fémes ásványi 
nyersanyag-előfordulások, amelyek jelentős nemzetgazdasági és iparfejlesztési potenciállal 
rendelkeznek, munkahelyteremtéssel segíthetik a halmozottan hátrányos helyzetű, egykori 
ipar- és bányavidékeket a gazdasági újjáéledésben. 

Az előirányzat fedezetet biztosít a hazai ásványvagyon hasznosítását lehetővé tevő 
környezetbarát technológiák alkalmazásának elősegítésére, a bányászattal összefüggő állami 
feladatok ellátásához szükséges tevékenységekre, így külső szakértők bevonására, az 
energetikai ágazatban hasznosítható bányászati projektek (adatbázisok és hatástanulmányok 
elkészítéséhez), valamint hazai bányanyitással és ásványvagyon-nyilvántartással összefüggő 
állami feladatok ellátására. Az előirányzat felhasználása vállalkozási szerződés, illetve 
támogatási szerződés útján történik. 

A fentiekben megfogalmazott hosszabb távú célok megvalósítása érdekében az alábbi 
felhasználási célok kerültek azonosításra: 

− kritikus nyersanyagok kutatása; 

− szénkutatás; 

− geoinformatikai rendszerek fejlesztése; 

− E-Dokumentumtár (eDoc) fejlesztése; 
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− Bányászati Területek Nyilvántartásának (BATER) fejlesztése; 

− ásványvagyon-, bányatelek- és bányajáradék-nyilvántartó rendszerek modernizálása és 
az elektronikus-ügyintézés jogszabályi környezete szerinti megfeleltetése feladatra; 

− eszközpark-fejlesztés; 

− magraktárak korszerűsítése. 

A Bányanyitási feladatok kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 249,2 - 249,2 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás    

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-17,6  -17,6 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 231,6  231,6 

 

20/35/13 LIFE Program önerő támogatás 

A LIFE Program önerő támogatás fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási 
előirányzata 100,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
100,0 millió forint. 

A fejezeti kezelésű előirányzat létrehozását a LIFE integrált és hagyományos projektek 
megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 
10.) Korm. határozat 3. pontja rendeli el, kapcsolódva a környezetvédelmi és éghajlat-
politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 1293/2013. számú Európai Parlament és Tanács rendelethez. A 
rendelkezésre álló 100,0 millió forint egyedi támogatási szerződés formájában kerül 
kiosztásra a kiválasztott, adott évben sikeres pályázók részére. 

A projektek végrehajtása jelentősen hozzájárul mind hazánk, mind az Európai Unió 
környezet- és természetvédelmi, valamint klímavédelmi célkitűzéseihez, továbbá hazánk 
természeti tőkéjének és az általa nyújtott létfontosságú, esetenként közvetlen gazdasági 
potenciált jelentő szolgáltatások (így többek között turizmus, illetve az abból származó 
bevételek) megőrzéséhez és fejlesztéséhez. Ezen kívül lehetőség nyílik új, környezetbarát 
termékek nemzeti és nemzetközi piacra kerülésére, az önkormányzatok és háttérintézmények, 
valamint a KKV-k kapacitásbővítésére. A projektek megvalósítása révén a fiatal 
munkavállalók (jellemzően fiatal, képzett kutatók és tudósok) hazai elhelyezkedésének 
motiválása, erre való ösztönzése is lehetővé válik. 
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A LIFE Program önerő támogatás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 410,0  410,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások  

Önerő csökkenése 
-310,0  -310,0 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 100,0  100,0 

 

20/35/14 Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja 

A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi 
támogatási előirányzata 1 494,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata 1 494,8 millió forint. 

Az ITM által a Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatás célja a 
Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása, a víziközmű-rendszerek műszaki állapotának 
javítása.  

Az előirányzat évente forrást biztosít a víziközmű-ágazatban felhalmozódott beruházási 
elmaradás fedezetére, mely az ellátásért felelős önkormányzatok finanszírozási korlátai miatt 
keletkezett. 

A víziközmű ágazatban a gördülő fejlesztési tervek alapján az elkövetkező 15 évben nagy 
összegben került tervezésre beruházási és fejlesztési igény, de a jelenlegi közszolgáltatási 
díjakból még mindig nagy összegű pótlási fedezet hiányzik évente. Fentiek alapján a 
rendelkezésre álló összeg mértéke jelentősen elmarad a valós rekonstrukciós igénytől. A 
víziközmű-ágazatban alapvető probléma, hogy a felújításokra, fejlesztésekre és pótlásokra 
évtizedek óta nincs megfelelő fedezet, így a víziközműszektor működőképessége labilis. 
Emiatt szükséges az állami forrás bevonása. Az összeg kérelem alapján és pályázat útján kerül 
felhasználásra. 
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A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 1 500,0  1 500,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-5,2  -5,2 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 1 494,8  1 494,8 

 

20/35/15 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 

A Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi 
támogatási előirányzata 14 438,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, 
kiadási előirányzata 14 438,2 millió forint. 

Az előirányzat az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetnek (ITM) 
környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.)  
20. § szerinti feladatai ellátásának pénzügyi fedezete. 

Az ITM közvetíti és szervezi a termékdíjköteles termékekből képződő csomagolási, 
elektromos, elektronikai, akkumulátor és gumiabroncs hulladékok gyűjtését és hasznosítását, 
támogatja a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladék-gazdálkodás fejlesztését, 
továbbá közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők 
ellátásában. E feladatok ellátása során az ITM hulladék-gazdálkodási feladatainak elvégzésére 
biztosított mindenkori fejezeti kezelésű előirányzat törvényileg rögzített 7%-a fordítandó 
(Ktdt. 20.§ (2) bekezdés), azaz 2020. évi kiadási tervadat alapján 1 010,7 millió forint. Az 
ITM a Ktdt. 37. § (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátására költségvetési támogatásban 
részesül. Az ITM hulladék-gazdálkodási feladatainak ellátásával szükséges biztosítani az 
Európai Unió által a hulladékáramokra vonatkozóan meghatározott gyűjtési és hasznosítási 
célértékek elérését.  

Fentiek ismeretében a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladék-gazdálkodási 
iparfejlesztés 2020. évi támogatását kizárólag az EU-s hasznosítási célértékek teljesítését 
szolgáló, gyűjtést és hasznosítást biztosító közbeszerzési szerződések megkötését követően 
esetlegesen fennmaradó forrás terhére javasolt kezdeményezni. 

Az ITM a Ktdt. 20. § (1) bekezdésben meghatározott feladatai teljesítése érdekében 
szolgáltatás-megrendeléseket végez a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó jogszabályok 
szerint, illetve pályázatokat ír ki.  
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A Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 14 650,0  14 650,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás    

Fejezeten belüli átcsoportosítás  -150,0  -150,0 

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-61,8  -61,8 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 14 438,2  14 438,2 

 

20/35/16 Karolina bánya külfejtés tájrendezése  

A Karolina bánya külfejtés tájrendezése fejezeti kezelésű előirányzat fejezeti kezelésű 
előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 1 748,7 millió forint, bevételi előirányzattal 
nem rendelkezik, kiadási előirányzata 1 748,7 millió forint. 

Az Országgyűlés 1990. évben hagyta jóvá a szénbányászat szerkezetátalakítását. A 
költségvetési forrás a még hátralévő feladatok, elsősorban a bányászat által okozott – 
korábban felmerült – bányakárok felszámolását, tájrendezést, a további bányakárok 
megelőzését, a humán jellegű kártérítéseket, az állami tulajdonú meddő szénhidrogén-
kutakkal kapcsolatos kúthasznosítást, kútfelszámolást, rekultivációt finanszírozza. 

Az előirányzat célja támogatás nyújtása – a Bt. 36. § (1) bekezdése alapján – a használaton 
kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére 
kötelezett részére, a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti 
és vagyoni károkozás megszüntetésével összefüggésben felmerült költségek fedezetének 
biztosítására. 

A bányabezáráshoz kapcsolódó feladatokat a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat 
tartalmazza. A bányabezárásban közreműködő szervezet (BHV Kft.) közhasznú tevékenysége 
során olyan közfeladatot lát el – illetve annak végrehajtásában közreműködik –, melyet a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ír elő. 

Az 1993. évi bányaerőmű integrációkor kormányhatározat alapján a Pannon Hőerőmű Zrt. 
(akkori nevén Pécsi Erőmű Rt., a továbbiakban: PH) lett a szénkitermelésre megállapított 
„Pécs-Mecsekszabolcs-Kőszén” védnevű külfejtéses bányatelkek bányászati jogosítottja. 

A pécsi Karolina külfejtés bányabezárásának, rekultivációjának bányajogi szempontból a 
bányavállalkozó PH a kötelezettje, azonban a tevékenység végrehajtásának részbeni 
finanszírozása a magyar állam, ezen belül a BHV Kft. szerződéses kötelezettsége. A 
tájrendezéséhez szükséges támogatást, a fennálló kötelezettségeknek megfelelően (a 
bányavállalkozó pénzügyi teljesítési aránya 1783/5116, az állami kötelezettségvállalás aránya 
pedig 3333/5116) az államnak kell biztosítania. 

A SZÉSZEK, a PH, valamint a BVH Kft. között 2006. június 6-án szerződés jött létre a 
„Pécs-Mecsekszabolcs-Kőszén” védnevű bányatelken lévő Karolina külfejtés bányabezárási, 
tájrendezési kötelezettségének teljesítése tárgyában.  

A kitermeléssel már rég nem érintett külfejtéses bányatelkekkel kapcsolatos tájrendezési 
feladatok kiterjednek a környezeti károk elhárítására, a felszíni és a felszín alatti vizek és 
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földtani környezet védelmére és a terület geotechnikai stabilitásával kapcsolatos 
veszélymegelőzésre, Pécs város korábbi bányászati tevékenységgel érintett területére. 

A Karolina bánya külfejtés tájrendezése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 2 008,0  2 008,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) -259,3  -259,3 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 1 748,7  1 748,7 

 

20/35/17 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzat fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 139,5 
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 139,5 millió forint. 

Az Európai Unió Hulladék Keretirányelve, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV 
törvény alapján a hulladékgazdálkodás országos tervezése az Országos Hulladékgazdálkodási 
Terv (a továbbiakban: OHT) és az ennek részét képező Országos Megelőzési Program 
keretein belül valósul meg.  

Az OHT felöleli a 2009-2020. közötti időszakot. A 2014-2020 közötti időszakra szóló 
Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozat alapján 
a 2014-2020 időszakra szóló OHT megfogalmazza a hulladékgazdálkodás szakpolitikai 
stratégiáját. Az OHT mint a hulladékgazdálkodás stratégiai célkitűzéseit meghatározó 
dokumentum minden hulladékáram esetében tartalmazza az elérni kívánt célokat és a célok 
megvalósításához szükséges intézkedéseket. Az intézkedések foganatosításához anyagi 
erőforrásokra van szükség. 

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

A törvény szerint az OHT felülvizsgálatára a tervezési időszak negyedik évében kell sort 
keríteni. Az elvégzett OHT felülvizsgálat megállapítja, hogy az OHT elfogadása óta a hazai 
szabályozási környezet nagymértékben átalakult, az ágazatban jelentős szervezeti változások 
következtek be, ugyanakkor a további várható változások okán nem az OHT módosításának 
előkészítése, hanem a következő tervezési időszakra vonatkozó OHT kellő megalapozása 
indokolt. A 2020-2027. közötti időszakra vonatkozó OHT elkészítését 2019. évben meg 
kellett kezdeni. Erre az időszakra vonatkozó OHT előkészítésének megalapozásához 
szükséges költségvetési forrás biztosítását a 2020. évi költségvetési tervezés során is 
figyelembe szükséges venni. Továbbá a 2020. évben a stratégiai környezet vizsgálatát is el 
kell készíteni a 2020-2027. közötti időszakra vonatkozó OHT-nek. 

2015. december 2-án jelent meg az Európai Bizottság általi körforgásos gazdaságra vonatkozó 
javaslatcsomag, amelynek kiemelt célkitűzései az Európai Unió gazdasági 
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versenyképességének növelése, a fenntarthatóság felé történő elmozdulás és a lineáris 
gazdasági modell felváltása a gazdasági körforgás megteremtésével.  

A körforgásos gazdaság egyik lényeges eleme az anyagkörforgás olyan szintű megvalósítása, 
amely a hulladékokból, a hulladékot nyersanyagként, erőforrásként kezelve – ezáltal kiváltva 
a szűkös természeti erőforrásokat – értékes termékeket állít elő. A hulladékok alapanyagként 
történő hasznosítása hozzájárulna a hulladékhierarchia alapelvén nyugvó 
hulladékgazdálkodási rendszer és a körforgásos gazdaság szellemiségének érdemi 
megvalósításához. 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 150,0  150,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás    

Fejezeten belüli átcsoportosítás  -10,0  -10,0 

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-0,5  -0,5 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 139,5  139,5 

 

20/37 alcím: Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 

20/37/3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása 

Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása fejezeti 
kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 194,7 millió forint, bevételi 
előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 194,7 millió forint. 

Az előirányzat forrást biztosít az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzattal, a 
Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzattal, az Épületenergetikai 
pályázati program előirányzattal, a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja, valamint a 
Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása előirányzattal kapcsolatos kezelő szervi 
feladatok ellátásához. Továbbá a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 
előirányzattal és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzattal kapcsolatos 
lebonyolító szervi feladatok ellátásához kiegészítő forrást biztosít. 

Ezen felül az előirányzat a lakossági pályázatokkal összefüggő egyes fenntartási, működtetési 
feladatok, továbbá épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő egyéb 
háttérintézményi feladatok ellátására is forrást biztosít lebonyolító szerv részére. 

Ennek keretében az előirányzat fedezetet biztosít az alábbi feladatok ellátásához: 

– a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási döntések előkészítése, a támogatási döntések 
előkészítésének dokumentációja; 

– a pályázatok nyilvántartásának egyes személyi és tárgyi feltételei; 

– a támogatási szerződések, illetve támogatói okiratok és az azokhoz kapcsolódó 
biztosítéki szerződések megkötése, azok módosítása, megszüntetése, jogi és földhivatali 
ügyintézése; 
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– a pályázatok ellenőrzése, monitoring, a támogatási szerződések ellenőrzése – ideértve a 
folyamatba épített előzetes és közbenső, valamint utólagos és helyszíni ellenőrzést – és 
a támogatási program lezárása. 

Az előirányzat biztosítja a lebonyolító szerv pályázói (ügyfél) tájékoztatási, valamint a 
pályázatok forrását biztosító előirányzatokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli és ellenőrzési 
feladatok forrását. 

Az előirányzat fedezetet nyújt a pályázatok forrását biztosító előirányzatokból indított 
pályázati rendszer megismertetésének, közzétételének, a pályázati rendszert érintő döntéseket 
megalapozó és azok eredményeit értékelő kutatások, tanulmányok költségeire. 

Az energiamenedzsment eszközök közigazgatásba történő bevezetése érdekében, az 
előirányzat forrást biztosít az energiatakarékosságra ösztönző rendszerek kialakításának, 
épületek energiatakarékos üzemeltetését szolgáló gyakorlati eljárásrendek kidolgozásának, 
oktatásának, az azokkal összefüggő nemzetközi példák felmérésének, a mintaprojektek 
eredményei vizsgálatának, valamint európai uniós irányelvek átültetésével kapcsolatos 
feladatok ellátásának költségeire, valamint a fenti előirányzatok terhére finanszírozott egyedi 
döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásának költségeire is. 

Az ITM egyedi döntés keretében a fenti előirányzatok terhére kiírt pályázatok kezelési és fenti 
előirányzatok terhére hozott egyedi döntések előkészítésével, nyilvántartásával, a támogatási 
szerződések,támogatói okiratok megkötésével, azok módosításával, megszüntetésével, 
ellenőrzésével, pénzügyi, számviteli feladatainak ellátásával és a programok lezárásával 
kapcsolatos feladatokra biztosít forrást lebonyolító szerv részére. 

Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 150,0 - 150,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás  44,7  44,7 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 194,7  194,7 

 

20/38 alcím: Egyéb feladatok 

20/38/1 Nemzetközi tagdíjak 

A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 502,8 
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 502,8 millió forint. 

A nemzetközi tagdíjak fizetési kötelezettségei a nemzetközi szervezetekben való tagságokon 
alapulnak, melyek a szervezethez való csatlakozással valósulnak meg. A csatlakozás 
nemzetközi/kormányközi (alap) dokumentumok aláírásával vagy minisztériumi írásbeli 
bejelentéssel (levéllel) valósul meg, amellyel a szerződő fél vállalja a szervezet éves 
tagdíjának megfizetését. 
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Az előirányzat felhasználásának célja a közlekedési, energetikai, hírközlési, területfejlesztési, 
klímapolitikai, valamint ipari és kereskedelmi nemzetközi szervezetekben való tagságból 
eredő nemzetközi kötelezettségek teljesítése.  

A 2020. év során új tagdíjfizetési kötelezettségként jelentkezik a veszélyes hulladékok 
országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli 
Egyezmény (BCL), valamint a Légiközlekedési Balesetvizsgálók Európai Fórumának 
(ESASI) tagdíja. 

A tárca 2020. évben az alábbi közlekedési, energetikai, hírközlési, területfejlesztési, 
klímapolitikai, valamint ipari és kereskedelmi nemzetközi szervezetek tagsági díjait tervezi 
finanszírozni: 

Nemzetközi szervezet 
Közlekedés 

Európai Közlekedési Társulás (AET)  
Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája/Nemzetközi Közlekedési Fórum (OECD 
CEMT/ITF) 
Európai Közlekedési Telematikai Szervezet (ERTICO) 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 
Vasutak Együttműködési Szervezete (OSZZSD) 
Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) 
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 
Európai Kerékpáros Szövetség (ECF) 
Útügyi Világszövetség (AIPCR) 
Nemzetközi Vasútegylet (UIC) 
Nemzetközi Gépjárművezetői Vizsgabizottság (CIECA) 
Nemzetközi Gépjármű Ellenőrzési Bizottság (CITA) 
Közúti Ellenőrző Hatóságok Szervezete (CORTE) 
Közúti ellenőrzést végző hatóságok együttműködése (ECR) 
Európai Logisztika-biztonsági Egyesülete (EUMOS) 
Hajózási Balesetvizsgálók Nemzetközi Fóruma (MAIIF) 
Légiközlekedési Balesetvizsgálók Európai Fóruma (ESASI) 
Nemzetközi Híd- és Magasépítési Szövetség (IABSE) 
Olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló Nemzetközi Alap (IOPC Fund) 

Energetika 
Energia Charta (Energy Charter)  
Nemzetközi Energia Ügynökség (OECD IEA) 
Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége (IRENA) 
Világ Energia Tanács (WEC) 

Hírközlés 
Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája (CEPT) 
Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 
Európai Szabványosítási Intézet (ETSI) 
Európai Távközlési Iroda (ECO) 

Területfejlesztés 
Helyi Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Program (OECD LEED) 
 

Klímapolitika 
ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény (UNFCCC) 
ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény - Kiotói Jegyzőkönyv (UNFCCC KP) 
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Kiotói Jegyzőkönyv Nemzetközi Tranzakciós Napló (ITL) 
ENSZ Környezetvédelmi Program - A sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló Bécsi 
Egyezmény (UNEP VCL) 
ENSZ Környezetvédelmi Program - Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreáli 
Jegyzőkönyv (UNEP MPL) 
ENSZ Környezetvédelmi Program - Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreáli 
Jegyzőkönyv Multilaterális Alapja (UNEP MLF) 
Bázeli Egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának 
ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról (BCL) 

Ipar, kereskedelem 
ENSZ Iparfejlesztési Szervezet (UNIDO) 
Kézilőfegyverek vizsgálatára létrehozott Nemzetközi Állandó Bizottság (CIP) 
Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) 
Wassenaari Megállapodás a Hagyományos Fegyverek és Kettős Felhasználású Termékek és 
Technológiák Exportja Ellenőrzéséről (WA) 
OECD Acélbizottság (OECD Steel Committee) 
 

A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 504,1  504,1 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-1,3  -1,3 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 502,8  502,8 

 

20/38/3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 

A Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási 
előirányzata 6 291,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata  6 291,8 millió forint. 

Az előirányzat biztosítja a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, 
kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok, valamint a kormányzati szintű 
médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások finanszírozását. 
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A Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 3 400,2  3 400,2 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-8,4  -8,4 

Többlet  2 900,0  2 900,0 

2020. évi javasolt előirányzat 6 291,8  6 291,8 

 

20/38/7 Állami többletfeladatok 

Az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 
880,4 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 880,4 millió 
forint. 

A Solar Decathlon Europe 2019 nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny rendezési 
jogát – pályázati úton – az állami tulajdonban álló ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző és 
Innovációs Nonprofit Kft. nyerte el. A verseny során több mint 100 000 látogató érkezése 
várható, 40-nél több egyetem, legalább 20 ipari vállalat és 800 egyetemi hallgató és fiatal 
kutató-fejlesztő kerül közvetlenül bevonásra. A rendezvény sikeres lebonyolításához 
kapcsolódó beruházási kötelezettségvállalások feltétele, hogy a feladatok megindításához 
szükséges fedezet rendelkezésre álljon, így a teljes állami forrásból finanszírozandó összeg 
rendelkezésre állása biztosítandó. 

A beruházáshoz szükséges források biztosításának általános jogalapját a „Solar Decathlon 
Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny infrastrukturális feltételeinek 
biztosításához és lebonyolításához szükséges források biztosításáról szóló 1818/2018. (XII. 
27.) Korm. határozat képezi., melyben a Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 
rendezvény infrastrukturális feltételeinek biztosításához és lebonyolításához 2019-2020. 
években a felmerülés ütemében összesen 2 993,7 millió forint összegű költségvetési forrást 
biztosítson, melyből a 2020. évben 880,4 millió forint összegű forrás rendelkezére állása 
szükséges. 

831



Az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 0,0  0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet (Solar Decathlon Europe 2019. verseny 
támogatása az 1818/2018. (XII. 27.) Korm. 
határozat alapján) 

880,4  880,4 

2020. évi javasolt előirányzat 880,4  880,4 

 

20/38/10  Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai fejezeti kezelésű 
előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 1 083,8 millió forint, bevételi előirányzattal 
nem rendelkezik, kiadási előirányzata 1 083,8 millió forint. 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFP Nonprofit 
Kft. 100%-ban állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság, melyet a magyar állam 2013. 
március 8-án alapított. 

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 
2007-2013. évek közötti programozási időszakban, valamint a 2014-2020-as programozási 
időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-
javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében az 
NFP Nonprofit Kft. a 2014-2020. évek közötti programozási időszakban – az érintett 
önkormányzattal vagy társulással konzorciumban – konzorciumvezetőként és egyúttal 
kedvezményezettként vesz részt a KEHOP terhére finanszírozott derogációs kötelezettség 
teljesítését szolgáló, valamint a derogációs kötelezettséggel nem érintett szennyvízelvezetési 
és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító projektekben. Továbbá a 
távhőszolgáltató szektort érintő európai uniós támogatással megvalósuló projektek 
tekintetében finanszírozni szükséges az NFP Nonprofit Kft. támogatási sorait érintő önerő 
(átlag 50%) és általános forgalmi adó összegeket. 

Az előirányzat célja az NFP Nonprofit Kft. feladatainak támogatása. 
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Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 1 087,6  1 087,6 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-3,8  -3,8 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 1 083,8  1 083,8 

 

20/38/14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testületek támogatása 

A Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 398,6 millió forint, 
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 398,6 millió forint. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 18. § (3) 
bekezdése értelmében az állam – a költségvetési törvényben meghatározott mértékben – 
gondoskodik a békéltető testületek működésének támogatásáról. 

A békéltető testületi eljárás ingyenesen igénybe vehető és az egész ország területén 
hozzáférhető alternatív (peren kívüli) vitarendezési fórum. Eljárásának alapvető célja a 
fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezése, amennyiben ez 
nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az 
ügy eldöntése. 

A békéltető testületi rendszer hatékonyságának növelése folyamatos, a vállalkozások 
együttműködési kötelezettségének 2015. évi bevezetésével az egyezségek aránya az ügyszám 
növekedésével együtt évről-évre növekszik. 
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A Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 400,0  400,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-1,4  -1,4 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 398,6  398,6 

 

20/38/15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 

A Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
2020. évi támogatási előirányzata 80,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, 
kiadási előirányzata 80,7 millió forint. 

Az Fgytv. 45. § (3) bekezdése értelmében az állam a mindenkori éves költségvetésről szóló 
törvényben gondoskodik a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatásáról. 
A fogyasztóvédelmi civil szervezetek támogatása minden évben pályázati forrás útján 
történik. 

A pályázati rendszer szerint a támogatás módja feladatfinanszírozás jellegű, azaz kizárólag 
konkrét projektek támogatására kerül sor. Ennek keretében továbbra is sor kerül a fogyasztók 
érdekeinek védelmét ellátó egyesületek támogatására, a tervezett FV-I kódjelű 
fogyasztóvédelmi civil pályázat keresetindítást, kommunikációs kampányt 
(termék/szolgáltatás összehasonlító tesztek bemutatását is beleértve), fogyasztóvédelmi 
témahetek szervezését és nyomtatott sajtótermékek kiadását finanszírozza. 

A pályázat 2020. évi tematikája a fogyasztói tudatosságra nevelésben lehetővé teszi az 
innovatív módszerek bevezetését, gyakorlati fogyasztóvédelmi esetek végigvezetését, a 
fogyasztóbarát vállalkozási szemlélet, esettanulmányok és fogyasztóvédelmi ismeretek 
gyakorlati bemutatását, nagyvállalatok és helyben működő kisebb vállalkozások látogatását, 
iskolán belüli pályázatok, vetélkedők és célzott tanórák szervezését, hozzá oktatási 
háttéranyag készítését, az e-kereskedelem kiemelt kezelését és a „Fogyasztói tudatosságra 
nevelő iskola” címet elnyert, vagy arra pályázó iskolák közös, fogyasztóvédelmi területeket 
magában foglaló programjainak megvalósítását. 

A pályázati rendszer biztosítja a szakmai kontrollt a pályázatok megvalósítása felett, 
tekintettel arra, hogy az egyesületek beszámolóinak elfogadásához az ITM jóváhagyása is 
szükséges. 
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A Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

.2019. évi törvényi előirányzat 81,0  81,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-0,3  -0,3 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 80,7  80,7 

 

20/38/17 Bányabezárás  

A Bányabezárás fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 1 076,2 millió 
forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 1 076,2 millió forint. 

Az Országgyűlés 1990. évben hagyta jóvá a szénbányászat szerkezetátalakítását. A 
költségvetési forrás a még hátralévő feladatok, elsősorban a bányászat által okozott – 
korábban felmerült – bányakárok felszámolását, tájrendezést, a további bányakárok 
megelőzését, a humán jellegű kártérítéseket, az állami tulajdonú meddő szénhidrogén-
kutakkal kapcsolatos kúthasznosítást, kútfelszámolást, rekultivációt finanszírozza. 

Az előirányzat nyújt fedezetet a fenti feladatokat ellátó BVH Kft. működési költségei 
finanszírozására is, amelyek a 2019. évi 378,0 millió forint kiadásról 2020. évre 382,0 millió 
forintra emelkednek. 

A Bányabezárás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 1 038,5  1 038,5 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás  37,7  37,7 

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 1 076,2  1 076,2 

 

20/38/24 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és 
kapcsolódó kártalanítása 

A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó 
kártalanítása fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 49,8 millió forint, 
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 49,8 millió forint. 
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Az előirányzat forrást biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható 
biztosításáról szóló 2048/2016. Korm. határozat alapján a hulladékgazdálkodási ideiglenes 
közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kártalanítása feladat ellátására az ITM számára. 

A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 13. pontja és 127. § 3. pontja és 5. pontja alapján, 
valamint a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami 
szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az 
ideiglenes közszolgáltatás vonatkozásában az indokolt többletköltségek megtérítését, valamint 
az esetleges kártalanítás és a szükségellátással kapcsolatban felmerült költségek 
finanszírozását az ITM látja el. 

A „hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó 
kártalanítása” előirányzati sorhoz kapcsolódóan az ITM az adott évre vonatkozóan 
megállapodást köt a BM-mel (fejezetet irányító szerv) és a Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal (kedvezményezett). A megállapodásokban a 
katasztrófavédelmi szervek részére meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatások 
ideiglenes ellátásával és szükségellátással kapcsolatban felmerült feladatok végrehajtása során 
keletkezett többletköltségek finanszírozása kerül szabályozásra. 

A Rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról 
és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvényben  
meghatározott közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatására, 
valamint szükségellátás megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására a 
kedvezményezett területi szervét  jelöli ki.  

Fentiekre tekintettel az ITM finanszírozza a Kedvezményezett, valamint a katasztrófavédelmi 
szervek alábbi közfeladatok ellátásából adódó költségeit: 

– ideiglenes ellátás során a közérdekű szolgáltató kijelölése és az esetleges kártalanítással 
összefüggő adminisztratív és ellenőrzési feladatok; 

– szükségellátás megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

Az előirányzatból támogatás elő- vagy utófinanszírozással, megállapodás vagy támogatási 
szerződés alapján nyújtható. 

A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó 
kártalanítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 100,0  100,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások  

Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

Támogatáscsökkenés a 2048/2016. Korm. 
határozat alapján 

 

-0,2 

 

-50,0 

 

 

-0,2 

 

-50,0 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 49,8  49,8 
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20/38/30 Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának támogatása 

A Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat 2020. évi támogatási előirányzata 597,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem 
rendelkezik, kiadási előirányzata 597,9 millió forint. 

Az előirányzat a Kossuth teret övező, nem állami tulajdonban lévő épületek homlokzati és 
tetőrekonstrukciójához biztosít támogatást. 

A Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 600,0 - 600,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-2,1  -2,1 

Többlet (jogcímenként)    

2020. évi javasolt előirányzat 597,9  597,9 

 

20/38/35 Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása 

A Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi 
támogatási előirányzata 43,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata 43,0 millió forint. 

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. létrehozásáról a Kormány az 1770/2018 (XII. 
21.) határozatban döntött. A Kormány 100%-ban állami tulajdonban levő jogi személyen 
keresztül a nyugat-balkáni régió országai (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, 
Macedónia, Montenegró és Szerbia) kibocsátás-csökkentési céljainak, adaptációs 
beruházásainak és gazdaságzöldítési projektjeinek támogatásához biztosít forrásokat, a Párizsi 
Megállapodás keretében vállalt (országonként meghatározott) ún. Nemzetileg Meghatározott 
Vállalások) végrehajtásának előmozdítása érdekében. 

A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. feladata a nyugat-balkáni országok 
klímavédelmi vállalásainak megvalósításán és zöld átmenetének támogatásán túlmenően az 
innovatív magyar zöld technológiák piacra jutásának előmozdítása, vissza nem térítendő 
támogatásokon keresztül. Az 1770/2018 (XII. 21.) Korm.határozat alapján a Nyugat-Balkáni 
Zöld Központ Nonprofit Kft. éves működési költségvetése 86,0 millió forint, amelyet az ITM 
és PM 50-50%-ban biztosít. A Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. létrehozása és 
működtetése ugyanakkor, szintén az 1770/2018 (XII. 21.) Korm. határozatban 
meghatározottak szerint egy hosszabb távú zöld fejlesztési koncepció első lépcsője, melynek 
végső célja egy, a globális Zöld Klíma Alaphoz hasonló regionális pénzügyi alap felállítása. 
Ezen alap elsősorban visszatérítendő pénzügyi eszközökkel igyekszik majd a régió zöld 
fejlődéséhez és a Párizsi Megállapodás céljainak teljesítéséhez hozzájárulni.  
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A Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 0,0 - 0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások     

Többlet (az 1770/2018. (XII. 21.) Korm. 
határozatnak megfelelően) 

43,0  43,0 

2020. évi javasolt előirányzat 43,0  43,0 

 

20/64 alcím: Belgazdasági feladatok 

20/64/1 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) működési támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási előirányzata 151,0 millió forint, bevételi előirányzattal 
nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 151,0 millió forint. 

A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 
30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a TSZSZ működésének költségeit a 
költségvetési törvény biztosítja, az építésgazdaságért felelős miniszter által kiadott 
mindenkori fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 
szóló miniszteri rendelet szerint. 

Az építésgazdaságért felelős tárca és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a TSZSZ 
működésének biztosítása céljából évente támogatási szerződésben rögzíti a működési 
feltételeket. A TSZSZ elsődleges feladata az építőipari lánctartozások visszaszorítása. 

A TSZSZ az építészeti-műszaki tervezési, kivitelezési szerződések teljesítésével, 
elszámolásával kapcsolatos vitás kérdésekben jár el, ha a teljesítésigazolás kiadása nem 
történt meg, vitás, vagy kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg. Amennyiben az 
építési vállalkozó teljesítette az épület felépítésére vonatkozó megrendelést, de a megrendelő 
nem hajlandó elfogadni és igazolni a teljesítést, akkor a vállalkozó a TSZSZ-hez fordulhat. A 
TSZSZ-nek a fenti esetekben a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó adhat 
megbízást szakértői vélemény elkészítésére. 

A TSZSZ megvizsgálja a szerződés teljesítését és szakvéleményt ad, ennek során vizsgálja a 
vállalkozót a szerződés szerint terhelő munkákat illetően, e munkák közül a bizonyíthatóan 
elvégzett munkák mennyiségét és minőségét, valamint az elvégzett munkák értékét ellenőrzi. 
A TSZSZ működtetésének célja, hogy amennyiben nem jön létre megegyezés a felek között, a 
szakvélemény lerövidítse az ilyen típusú ügyekben akár évekig is húzódó peres eljárások 
időtartamát. 
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A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv  működési támogatása előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 151,0 - 151,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 151,0  151,0 

 

20/64/2 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján fejezeti 
kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási előirányzata 4,2 millió forint, bevételi előirányzattal 
nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 4,2 millió forint. 

A Kormány – a különleges jogrend idején – ún. stratégiai érdekű kapacitásokat tart fenn az 
államot, a társadalmat fenyegető, előre nem látható helyzetek kezelése, felszámolása 
érdekében, valamint a honvédelmi és rendvédelmi igények azonnali, biztonságos kielégítése 
érdekében. A keret célja ezen stratégiai érdekű kapacitásokat (rögzített hadiipari 
kapacitásokat, valamint védelmi szempontból egyéb stratégiai érdekű kapacitásokat) fenntartó 
cégek támogatása.  

A kiválasztott cégekkel az ITM egyedi kérelmeken alapuló éves támogatási szerződéseket köt 
a vissza nem térítendő támogatásra. 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 4,2 - 4,2 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 4,2  4,2 

 

20/64/3 Nemzetközi szabványosítási feladatok 

A Nemzetközi szabványosítási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási 
előirányzata 170,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási 
előirányzata 170,0 millió forint. 
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A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 33. § (3) bekezdése alapján az 
éves állami központi költségvetésben szükséges a Magyar Szabványügyi Testület részére 
biztosítani a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben való képviselethez, 
illetve az ezekből eredő feladatok ellátásához szükséges költségvetési hozzájárulást, amelynek 
összege 100,0 millió forint. Azon szabványok magyar nyelvre történő fordításának költsége, 
amelyek magyar nyelvű elérhetősége a hazai KKV-k versenyképességét a legjobban segíti 
elő, évente visszatérő feladatként jelentkezik (70,0 millió forint). 

A Nemzetközi szabványosítási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 170,0 - 170,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 170,0  170,0 

 

20/64/4 jogcímcsoport: Irinyi Terv végrehajtása 

20/64/4/1 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai  

Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási 
előirányzata 2 492,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási 
előirányzata 2 492,3 millió forint. 

A Kormány 2016 februárjában elfogadta a hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi Tervet, 
melynek fő célkitűzése, hogy 2020. évre a hazai ipar GDP részaránya elérje a 30%-ot, 
melyhezévi kb. 1,2% pontos ipari növekedés szükséges. Az előirányzat a kérelmezők számára 
egyablakos ügyintézést biztosít egy több ütemes fejlesztési folyamathoz (kísérleti fejlesztés, 
kapacitásbővítés, munkahelyteremtés, energiahatékonysági beruházások). A támogatási 
program a minden iparág kitörésének, fejlődésének alapját adó KKV-k fejlesztésére 
koncentrál, különös tekintettel a kutatásra, fejlesztésre és innovációra képes cégekre.  

A 1442/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat feladatkiosztása alapján a 37/2018. (XII. 28.) ITM 
rendelet szabályozza a feladatellátást. Az Irinyi Tervben meghatározott iparágakban 
tevékenykedő cégek támogatását szolgálja vissza nem térítendő, maximálisan 50 %-os 
forrással.  

A kérelmezők egyedi kérelmek benyújtásával igényelhetik a támogatást. 
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Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 2 500,0  2 500,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-7,7  -7,7 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 2 492,3  2 492,3 

 

20/64/4/2 Beszállítói-fejlesztési Program  

A Beszállítói-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási előirányzata 
2 988,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, támogatási előirányzata 2 988,1 
millió forint. 

A Beszállító-fejlesztési Program célelőirányzat felállításáról a Beszállítói Cselekvési Terv 
végrehajtásáról  szóló 1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat rendelkezik. A program célja a 
hazai tulajdonú, alacsony hozzáadott értékű termékstruktúrával és gyenge jövedelmezőséggel 
működő magyar tulajdonú KKV-k hatékonyságának és termelékenységének növelése modern, 
Ipar 4.0 technológiák alkalmazásával, szervezetfejlesztéssel, képzéssel, innovációval, kutatás-
fejlesztési tevékenységgel. A program meglevő beszállítókat és beszállítóvá válni kívánó 
vállalkozásokat is támogat. Egy integrátor és beszállítóinak tervezett fejlesztéseihez 
vállalkozásonként legfeljebb 200,0 millió forint támogatás nyújtható (az integrátor is 
részesülhet támogatásban) és az integrátori csoport részére legfeljebb 2,0 milliárd forint áll 
rendelkezésre. Csak komplex fejlesztések támogathatók, mellette képzést, kutatás-fejlesztést, 
szervezetfejlesztést is meg kell valósítani. A program célja továbbá az is, hogy a hazai 
tulajdonú vállalatok is tudjanak integrációkat, sőt nemzetközi értékláncokat kiépíteni, 
valamint egyedül vagy együttműködések keretében önálló új termékeket előállítani. 

A támogatás formája – az eddigi gyakorlat szerint – egyedi kérelem. 

A fentiek mellett az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket 
is. 
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A Beszállítói-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 3 000,0  0 3 000,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-11,9  -11,9 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 2 988,1  2 988,1 

 

20/64/4/4 Ipar 4.0. program 

Az Ipar 4.0. program fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási előirányzata 1 431,4 
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 1 431,4 millió 
forint. 

A program célja, hogy az Iparfejlesztési Stratégia megvalósításához olyan eszközt adjon a 
Kormány kezébe, amely az Irinyi Tervhez illeszkedve az innovatív újraiparosítást, elsősorban 
az innovációs tevékenységeket, illetve azok eredményeinek ipari alkalmazását helyezi 
előtérbe, és valós piaci igények mentén, új megközelítéssel, a nemzetközi trendeknek 
megfelelően támogatja az ipar intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását. 

Eszközrendszere az ipar minőségi technológia-fejlesztésére, a termelékenység fokozására 
helyezi a hangsúlyt a mennyiségi kapacitásnöveléssel szemben, mivel ennek eredményeként 
várható arányaiban a legnagyobb hozzáadott érték növekedés, illetve a hazai vállalkozások 
olcsó munkaerőre alapozott eddigi versenyképességét ezen az úton lehet hosszú távon is 
fenntartható előnyökre váltani. 

A program a feldolgozóipar és  az információs és kommunikációs technológia szolgáltatási 
szektor intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását kívánja támogatni az Irinyi 
Tervben lefektetett célokhoz illeszkedően. A program mintegy 5–25 hazai vállalkozás 
támogatásával járul hozzá Magyarország innovatív újraiparosításához, elsősorban a KKV-k 
minőségi megújításához, versenyképességük javításához. A program keretében nyújtott 
támogatások munkahelyteremtési kötelezettséggel nem járnak, az esetleges 
munkahelyteremtési vállalások azonban a támogatási kérelmek elbírálása során előnyt 
jelenthetnek. A munkahelyteremtési vállalás a támogató döntést követően már nem vonható 
vissza, megvalósítása kötelező. 

Az előirányzat célja az Ipar 4.0 program keretében az alábbi területeken megvalósuló 
fejlesztések támogatása, együttműködések és hálózatok kialakítása: 

– vállalati és társadalmi folyamatok hatékonyságát növelő technológiák adaptálása, 
széleskörű elterjesztése; 

– gyártáshoz kapcsolódó belső logisztikai folyamatok automatizálása, horizontális és 
vertikális rendszerintegráció; 

– felhő alapú technológiák továbbfejlesztése, felhasználása a gyártási és logisztikai 
folyamatokban; 
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– intelligens mechatronikai rendszerek (autonóm robotok, autonóm járművek (AGV)) 
kialakítása, rendszerbe állítása a gyártás és logisztika területén; 

– additív gyártási technológiák alkalmazása, továbbfejlesztése; 

– mesterséges intelligencia támogatási program megalapozását szolgáló alkalmazás- és 
szoftverfejlesztés; 

– az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkacsoportja által kidolgozott koncepció 
alapján megvalósuló projektek. 

Az Ipar 4.0. program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 1 500,0 - 1 500,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás  -65,0  -65,0 

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-3,6  -3,6 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 1 431,4  1 431,4 

 

20/64/5 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére 
irányuló támogatás 

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló 
támogatás fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási előirányzata 5 979,6 millió forint, 
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 5 979,6 millió forint. 

Kiemelt szakpolitikai cél a hazai KKV-k termelékenység-növelésének támogatása abból a 
célból, hogy csökkenjen a nagyvállalkozásokkal szembeni versenyhátrányuk, növekedjen az 
exportképességük, valamint hogy a jelenlegi nagy volumenű építőipari megrendelés-állomány 
határidőben és megfelelően teljesíthető legyen. A szükséges források biztosítását a hazai 
építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 
1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat mondja ki. 

A költségvetési forrás felhasználása kapcsán továbbra is kiemelt cél, hogy a vállalkozások 
minél nagyobb része jusson olyan jellegű támogatáshoz, amellyel javítható a technológiai 
felkészültség, növelhető az erőforrás-hatékonyság és a termelékenység. Szintén fontos cél, 
hogy az ágazat vállalat szerkezetének elaprózodottságán, a vállalkozások termelékenységének 
növelése érdekében történjen változás, azaz a támogatotti kör a legalább 10 fős munkavállalói 
létszámmal rendelkező cégek köre.  

A támogatás biztosítására támogatási program keretében kerül sor, amelyre egyedi kérelem 
útján lehet jelentkezni, a Kormány honlapján megjelenő támogatási tájékoztatóban foglalt 
feltételek teljesítésével. 

843



Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló 
támogatásfejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 6 000,0 - 6 000,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés) 

-20,4  -20,4 

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 5 979,6  5 979,6 

 

20/64/8 MKIK támogatása 

Az MKIK támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási előirányzata 50,0 millió 
forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 50,0 millió forint. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. 
törvényt (a továbbiakban: kamarai törvény) módosító 2013. évi CCXLIII. törvény az egyes 
igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról 8/B. §-a alapján az üzleti 
forgalom biztonságának, valamint a gazdaság fejlesztésének előmozdítása érdekében 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 hoz létre és 
működtet, amelyhez a kamarai törvény 45. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 
gazdaságpolitikáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezete 
terhére költségvetési támogatást nyújt. 

Az MKIK támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 50,0 - 50,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 50,0  50,0 
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20/65 alcím: Munkaerőpiaci és képzési feladatok 

20/65/1 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása 

A Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása fejezeti 
kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási előirányzata 5 823,3 millió forint, bevételi 
előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 5 823,3 millió forint. 

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. 2020. évben több tízezer fő képzése 
folyhat a szakképzési centrumokban felnőttoktatás keretében. 

A támogatás biztosítása a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív 
támogatásáról szóló 1/2018. (II. 6.) NGM rendelet szerint, a lebonyolító szervként eljáró 
NSZFH által kiadásra kerülő támogatói okiratok útján szükséges, melyhez fedezetet a 
Kormány engedéllyel túlléphető fejezeti kezelésű előirányzat biztosít. 

A Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 12 000,0  12 000,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások  

pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése 
miatti csökkentés 

támogatáscsökkenés 

 

-176,7 
 

-6 000,0 

  

-176,7 
 

-6 000,0 

Többlet    

2020. évi javasolt előirányzat 5 823,3  5 823,3 

 

20/65/3 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 

A Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi 
kiadási előirányzata 332,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási 
előirányzata 332,0 millió forint. 

A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához 
szükséges egyes intézkedésekről szóló 1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban (a 
továbbiakban: Korm. határozat) előírtak szerint a Piarista Rend Magyar Tartománya 
fenntartásában működő többfunkciós fejlesztést biztosító, pályaorientációs központ és 
munkaképesség-vizsgáló állomás, illetve tudományos kutató- és módszertanfejlesztő központ 
került kialakításra, amely a fogyatékos tanulók, fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését 
segíti. A váci Fejlesztő Központ egy országosan egységes intézményi hálózat első tagja, mely 
módszertani központként – innovációs kutatás-fejlesztési tevékenységével, szakmai 
támogatással – kapcsolódik a szakképzési centrumokban ellátandó, a szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVII. törvény 85. §-ában leírt pályaorientációs tevékenységhez. A váci 
Fejlesztő Központ módszertani tevékenysége által a Korm. határozatban leírt közfeladat 
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ellátása valósul meg. A Fejlesztő Központ teljes kapacitással 2019. évben kezdi meg 
működését Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ 
néven. 

A Központ szolgáltatásait tervezetten mintegy 3 000 fő tudja majd a célcsoportból 
közvetlenül igénybe venni. 

A Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 332,0  332,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)    

Többlet     

2020. évi javasolt előirányzat 332,0  332,0 

 

20/66 alcím: Kutatási és fejlesztési feladatok 

20/66/10 Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása 

A Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási előirányzata 6 705,3 millió forint, bevételi 
előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 6 705,3 millió forint. 

A Kormány jogszabályban meghatározott feladatkörében eljárva az 1785/2016. (XII. 16.) 
Korm. határozatában kifejezte szándékát és kormányzati támogatását a magyar felsőoktatás 
korszerűsítésére és megújítására. Ezt követően a Kormány az 1359/2017. (VI. 12.) Korm. 
határozatában meghatározta a felsőoktatási stratégiában lefektetett célok teljesítéséhez 
szükséges cselekvés kereteit. 

A Kormány az állami felsőoktatási intézmények modellváltásának első lépéseként a BCE új 
működési és fenntartási modelljéről hozott döntésében rendelkezett a BCE fenntartójaként 
létrehozásra kerülő Alapítvány alapításával kapcsolatos feladatokról, az alapításhoz és 
működéshez szükséges állami vagyon biztosításával kapcsolatos feladatokról, javaslatot tett a 
fenntartó Alapítvány létesítéséhez szükséges törvényi feltételek megteremtésére és az 
Alapítvány, továbbáa BCE részére vagyonjuttatás biztosítására. 
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A Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 0,0 - 0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Egyéb változások  

pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése 
miatti csökkentés 

szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos 
csökkentése 

BCE fenntartóváltása miatti 
támogatáscsökkentés 

BCE Jövőképesség Kutatóközpont 

 

-17,3 
 

-56,9 
 

-248,2 
 

-3,0 

 

 

-17,3 
 

-56,9 
 

-248,2 
 

-3,0 

Többlet,  

Intézményi, 2019. évi támogatási előirányzat 
átvétele (BCE) 

Nemzeti felsőoktatási törvény módosításából 
eredő többletigény:  

– hallgatói normatíva emelésének többlete 

– doktorandusz hallgatói létszámváltozás 
többlete 

2019. évi minimálbér és garantált bérminimum 
emelés miatti támogatásnövekedés 

6 728,6 

 

 

 

234,5 

66,0 

 

1,6 

 

6 728,6 

 

 

 

234,5 

66,0 

 

1,6 

2020. évi javasolt előirányzat 6 705,3  6 705,3 
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21 cím: Központi kezelésű előirányzatok  

21/1 alcím: Közszolgáltatások ellentételezése 

21/1/1 jogcímcsoport Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése  

21/1/1/1 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése központi kezelésű előirányzat 2020. évi 
kiadási előirányzata 106 104,3 millió forint. 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint az állam nevében a 
közlekedésért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – 
szerződésben kötelezettséget vállal az országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti 
pályahálózat működtetését végző vasúti társaság pályahálózat működtetésével kapcsolatban 
felmerült, továbbá a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaság egyéb üzleti 
tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítésére, ennek forrását 
tartalmazza az előirányzat. 

A kiadásnövekedés tartalmazza az ITM által korábban elismert, a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. 
részére eddig folyósításra nem került 2017. évi költségtérítési többletigényeket. 

 

21/1/1/2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 

A Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű előirányzat 
2020. évi kiadási előirányzata 173 000,0 millió forint. 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint a lakosság helyközi 
vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek 
biztosítása az állam feladata, melyet a MÁV-START Zrt.-vel, ill. a GYSEV Zrt.-vel, mint 
vasúti személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási 
szerződések alapján lát el. Az előirányzat a nevezett szolgáltatók és az állam között létrejött 
közszolgáltatási szerződésekben meghatározott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő, 
bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeikhez nyújtandó költségtérítés forrását 
tartalmazza. 

 

21/1/1/3 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 

Az Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű 
előirányzat 2020. évi kiadási előirányzata 90 000,0 millió forint. 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény értelmében a helyközi 
közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása, melyet 
az autóbusszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási 
szerződések alapján lát el. Az előirányzat a szolgáltatók és az állam között létrejött 
közszolgáltatási szerződésekben meghatározott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő, 
bevételekkel nem fedezett, indokolt költségekhez nyújtandó költségtérítés forrását 
tartalmazza. 
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21/1/1/4 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 

A Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása központi kezelésű 
előirányzat 2020. évi kiadási előirányzata 459,6 millió forint. 

Az előirányzat a vasúti személyszállítást végző közösségi közlekedési szolgáltatók – a 
korábbi költségtérítések elszámolása után még fennálló – elismert költségtérítési igényeinek 
finanszírozását biztosítja. 

 

21/1/1/6 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 

Az Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése központi kezelésű előirányzat 2020. évi 
kiadási előirányzata 14 258,6 millió forint. 

2016. óta a korábban a Budapesti Közlekedési  Zrt. által üzemeltetett, budapesti elővárosi 
vasúti személyszállítást ellátó HÉV-vonalakat és egyes – a korábban a Budapesti Közlekedési 
Központ Zrt. megrendelése alapján – városhatáron túlnyúló szolgáltatást ellátó buszvonalakat 
magába foglaló elővárosi közlekedés állami megrendelői feladat. 

Az előirányzat célja a budapesti elővárosi közlekedés működtetését végző társaságok (MÁV-
HÉV Zrt., VOLÁNBUSZ Zrt.) részére a fővárosi elővárosi közlekedés bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségeinek megtérítése, közszolgáltatási szerződés alapján. 
 

21/3 alcím: Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

21/3/2 jogcímcsoport: Koncessziós bevételek 

21/3/2/1 Bányakoncessziós díj 

A Bányakoncessziós díj központi kezelésű előirányzat 2020. évi bevételi előirányzata 1 000,0 
millió forint. 

A Bt. alapján a bányászatért felelős miniszter koncessziós szerződés keretében meghatározott 
időre, a bányafelügyelet által zárt területként kijelölt bányaterületen átengedheti az ásványi 
nyersanyagok kutatását, feltárását, kitermelését és a geotermikus energia kutatását, kinyerését 
és hasznosítását, valamint a kőolaj, a kőolajtermékek, továbbá – a földgáz kivételével – az 
egyéb szénhidrogén-gáz szállítóvezetékek létesítését és üzemben tartását. A koncesszióköteles 
bányászati tevékenység gyakorlásáért az állam részére egyszeri koncessziós díjat kell fizetni a 
koncessziós szerződés aláírását követően, amelynek mértékére a pályázók ajánlatot tehetnek, 
figyelembe véve a miniszter által megadott minimális koncessziós díjat. 

A 2020. évben befolyó koncessziós díjakat a 2019. évben meghirdetésre kerülő – jelenleg 
kiírás alatt álló – pályázatok nyertesei fogják befizetni. Korábbi bányászati koncessziós 
pályázatok tapasztalata alapján elmondható, hogy a bár lassan emelkedő, de még mindig 
viszonylag alacsony szénhidrogén árak, valamint a meghirdethető területek attraktivitásának 
mérséklődése miatt csökkent a pályázói érdeklődés, amely azt eredményezte, hogy a 
meghirdetett koncessziós területek közel felére érkezett pályázat, így  ennek függvényében 
alakult a nyertesek által befizetett koncessziós díj.  

A kőolaj világpiaci árának ingadozása jelentősen befolyásolja a koncessziós területek iránti 
érdeklődést és ezzel együtt a koncessziós díjból várható bevételeket. A Bányakoncessziós díj 
központi kezelésű előirányzatán – a piaci helyzetre tekintettel – a 2019. évi 1.500,0 millió 
forint összegű koncessziós díjbevételhez képest annak 1.000,0 millió forintra csökkenése 
várható a 2020. évben. 
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 21/3/3 jogcímcsoport: Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 

Az Ügkr. tv. előírásai alapján, a kibocsátási jogosultságok az állam tulajdonában lévő 
forgalomképes vagyoni értékű jognak minősülnek. Az állami tulajdonban lévő európai uniós 
CO2 kibocsátási, valamint légiközlekedési kibocsátási egységeket az innovációért és 
technológiáért felelős miniszter értékesíti. 

 
A 2019. évi tervszámokhoz képest mérhető jelentősebb növekedés oka az 
Emissziókereskedelmi Rendszer strukturális átalakításának köszönhető, várható 
árfolyamnövekedés. A csökkenő térítésmentes kiosztás többletkeresletet gerjeszt, míg a 
kvóták piaci mennyiségi szabályozását (többletkvóták kivonását) szolgáló ún. Piacstabilitási 
tartalék kínálati szűkületet céloz, a két intézkedés együttes hatása a piaci elemzők egyöntetű 
várakozása szerint árfolyamnövekedést eredményez a kvótapiacon.  

 

21/3/3/1 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 

A Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele központi kezelésű előirányzat 
2020. évi bevételi előirányzata 307,2 millió forint. 

 

21/3/3/2 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 

Az Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele központi kezelésű előirányzat 2020. évi 
bevételi előirányzata 77 069,6 millió forint. 

 

21/5 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 
kötelezettségeinek átvállalása 

A Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek 
átvállalása központi kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási előirányzata 200,0 millió forint. 

Az előirányzat célja a központi költségvetés által finanszírozott, 1993. december 31-ig az 
uránbányászatban keletkezett baleseti járadékokat és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb 
kártérítési kötelezettségek teljesítése. 

A szénbányászati szerkezetátalakítás jelenlegi és jövőbeli feladataihoz illeszkedő új szervezeti 
rendszer kialakításáról szóló 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat arra kötelezte a magyar 
államot, hogy a bányászatban jelentkező állami kötelezettségek – köztük a bányaerőmű 
integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert kötelezettségek – teljesítése érdekében 
alapítson egy bányavagyon-hasznosító közhasznú társaságot. A bányaerőmű integrációs 
szerződések megkötésekor még nem ismert állami kötelezettségek végrehajtásával 
kapcsolatos teendők ellátása a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ felügyeleti és 
ellenőrző feladatainak fenntartása mellett a megalakítandó közhasznú társasághoz kellett 
kerüljön. 

A mecseki uránbányászat helyzetével kapcsolatos intézkedésekről szóló 3119/1994. Korm. 
határozata alapján az uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékok 
és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek (kártérítések) 
finanszírozását a költségvetés 1994. január 1-jétől átvállalja. A kártérítéssel kapcsolatos 
kötelezettségek és jogok gyakorlására 2014. január 1. napjától a BVH Kft. köteles, illetve 
jogosult. A BVH Kft. részletes feladatait a szénbányászati szerkezetátalakítás jelenlegi és 
jövőbeli feladataihoz illeszkedő új szervezeti rendszer kialakításáról szóló 2330/2004. (XII. 
21.) Korm. határozat 2. és 3. pontja tartalmazza. 
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Az előirányzatból fizetendőek a humán kártérítés járadékok, baleseti járadékok és a 
munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek (kártérítési járadék folyósítása, 
a baleseti járadék folyósítása, a nem vagyoni és dologi kártérítések folyósítása). 

E sorról kerülnek kifizetésre a Magyarországon folytatott uránbányászati tevékenység egykori 
munkavállalói részére nyújtandó kártérítések, járadékok. Az előirányzat nyújt fedezetet a 
baleseti és foglalkozási megbetegedésből eredő kártérítésekre és járadékokra, baleseti-
foglalkoztatási megbetegedésből eredő dologi, továbbá nem vagyoni kártérítésekre, valamint 
a nyugdíjbiztosítási pénztárnak fizetett kártérítésekre. 
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III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

Közlekedési programok 

A Kormány döntött az országos közúthálózat fejlesztési program (a továbbiakban:  
Útprogram) 2024. évig történő meghosszabbításáról. Az Útprogram lehetővé teszi a kormány 
két fő közútfejlesztési célkitűzését, a megyeszékhelyek bekötését az országos gyorsforgalmi 
úthálózatba és a meglévő gyorsforgalmi utak országhatárig történő meghosszabbítását. Az 
Útprogramban emellett számos térségfejlesztő beruházás megvalósítása vagy előkészítése is 
tervezett. 

A Kormány a Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek 
végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről szóló 1181/2019. (IV. 4.) Korm. 
határozatával döntött a költségvetési források 2020. évi Útprogramban történő 
felhasználásáról, melyből 2020. évre költségvetés tervezése során 200 348,1 millió forint 
került megtervezésre.  

Légiszállítási szolgáltatások: 2016 decemberében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a 
Wizz Air Hungary Kft. (a továbbiakban: Wizz Air) közszolgáltatási szerződést kötött 
menetrendszerű légijáratok üzemeltetése tárgyban, Budapestről öt nyugat-balkáni útirányba. 
A szerződés a teljesítéstől – 2017. április 1-től – 48 hónapig van érvényben, tehát 2021. 
március 31-ig. A minimum szolgáltatás mértéke ebben az időszakban heti két járat 
üzemeltetése desztinációként – Skopje, Szarajevó, Podgorica, Tirana és Pristina. Ebben az 
időszakban a Wizz Air szerződésben vállalt és elfogadott üzleti terve és az ezen belül igazolt 
költségei szerint veszteségkompenzáció kerül kifizetésre negyedévente, a Wizz Air 
elszámolásainak teljesítése szerint. A szerződés szerint a veszteségkompenzáció mértéke 
felülről korlátos, a szerződésben szereplő üzleti terven felüli veszteség a Wizz Air üzleti 
kockázata. Az előirányzat éves összegeit a szerződéses időszakra a 2052/2016. Korm. 
határozat írja elő. 

Az országhatáron átívelő közutak fejlesztése az EU Interreg 2014-2020 bilaterális 
programcsomag keretin belül történik.  

A kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII. 18.) 
Korm. határozat értelmében a fejlesztések megvalósítása a Kerékpáros létesítmények 
fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére éven túli kötelezettségvállalással történik. A 
támogatás terhére turisztikai kerékpáros útvonalak (Balatoni Bringakör, Budapest-Balaton, 
EuroVelo 6) előkészítése és kivitelezése történik. 

A Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjei 
előkészítésének és megvalósításának érdekében szükséges a forrás biztosítása. A Modern 
Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához 
szükséges feltételek biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat mellékletében 
felsorolt projektek vonatkozásában élő szerződés szerint folyamatban vannak az előkészítési, 
tervezési munkák. 
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Hazai fejlesztési programok 

A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzaton a Széchenyi Kártya Program ITM szakmai 
felügyelete alá tartozó Konstrukciókat érintően az alábbi kötelezettségvállalások történtek 
(2018. december 31-i tény állomány, a 2018. október végéig létrejött hitelügyletekhez 
kapcsolódóan): 

millió forintban, egy tizedessel 

Program, 
beruházás 
fejlesztés 

megnevezése 

Időtar-
tama 

2019. 2020. 2021. 2022. További évek 

Összesen 
Bev. Tám. Bev. Tám. Bev. Tám. Bev. Tám. Bev. Tám. 

Gazdaság-
fejlesztést 
szolgáló 
célelőirányzat, 
Széchenyi 
Kártya Program 
Konstrukciók 

2028-ig  2 390,3  2 117,0  1 973,7  1 820,1  6 215,8 14 516,9 

 

A KKV-k külső finanszírozási lehetőségeinek javítása érdekében a Széchenyi Kártya Program 
szakmai felügyelete alá tartozó Konstrukcióinak támogatási feltételeiben 2016. évtől jelentős 
kedvező változások következtek be, többek között a fejlesztési hitelek (Széchenyi Beruházási, 
Önerő Kiegészítő és Támogatást Megelőlegező Hitelek) esetében a támogatások kiterjesztésre 
kerültek a teljes futamidőre (korábban csak a futamidő első három évére kerültek 
biztosításra). Ez alapvetően meghatározza a determinációk alakulását, mivel az egyéves 
futamidejű Széchenyi Kártya Folyószámlahitel támogatása csak a tárgyévi előirányzatot, a 
három éves Forgóeszközhitel további három évig, míg a fejlesztési hitelek a futamidő 
lejártáig is terhelik a GFC kereteit. 

Az IKD előirányzatról biztosított díjtámogatás az 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 
alapján a hitelek teljes futamidejére vonatkozóan illeti meg a kedvezményezettet. A többéves 
futamidejű hitelekhez a költségvetési támogatás több évet érintő kötelezettségvállalás útján 
kerül biztosításra. Az éven túli kötelezettségvállalási kereteket az 1778/2018. (XII. 21.) Korm. 
határozat 6. pontja rögzíti. 

millió forintban, egy tizedessel 

Program, 
beruházás 
fejlesztés 

megnevezése 

Időtar-
tama 

2019. 2020. 2021. 2022. További évek 

Összesen 
Bev. Tám. Bev. Tám. Bev. Tám. Bev. Tám. Bev. Tám. 

Intézményi 
kezességi 
díjtámogatások 

2035-ig  3 100,0  2 100,0  2 000,0  1 900,0  3 250,0 12 350,0 

 

Kvótabevételek felhasználása 

Az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésére irányuló elektromobilitási, 
energiahatékonysági, innovációs és egyéb fenntarthatósági fejlesztések, beruházások, 
intézkedésekhez, kutatások és nemzetközi klímafinanszírozási projektek megvalósítása több 
évre elhúzódhatnak, épp ezért nem éves forrás áll rendelkezésre ezen célok teljesíthetőségére. 
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III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

A XVII. ITM fejezet tekintetében az uniós források felhasználásának szerepe nem releváns. 

 

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A Kormány a központi költségvetés bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint 
költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2020. évekre tervezett összegéről 
szóló Korm. határozatban az ITM fejezet 2020. évi kiadási tervszámát 1 595 466,5 millió 
forintban, bevételi tervszámát 134 256,6 millió forintban határozta meg. A tervszámok az 
intézmények és a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében 1 126 146,9 millió forint 
központi irányítószervi támogatást tartalmaztak. 

A 2020. évi törvényjavaslat szerint a fejezeti kiadási főösszeg 1 166 716,5 millió forint. 

A középtávú tervezés keretében meghatározott támogatási tervszámoktól való, egyenlegében 
közel -430 000,0 millió forint összegű eltérés főbb összetevői elsősorban közlekedési 
beruházások korábbiaktól eltérő forrásigényeiből, valamint a kutatási és fejlesztési 
előirányzatok más fejezetekben történő tervezéséből adódnak. 

 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat 

megnevezése* 

2020. évi 
tervezett kiadás 

20/32/12 

Közúti közlekedéssel 
összefüggő 
környezetvédelmi 
feladatok 

„Kerékpárral 7 
határon át” pályázat 
és programsorozat 

25,0  

 

*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli 
feladatok finanszírozását szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni. 

 

Budapest, 2019. június 11. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

A Kormány kiemelt gazdaságpolitikai céljainak megvalósítása szempontjából továbbra is 
meghatározó feladatunk a külföldi tőkebeáramlás, a külföldi közvetlen tőkebefektetések által 
megvalósuló, a már megvalósult befektetések továbbfejlesztését szolgáló beruházások 
elősegítése. Kiemelt cél, hogy olyan termelő beruházások jöjjenek az országba, amelyek a 
hazai kkv-k részére is további beszállításokat generálnak, munkahelyeket létesítenek, vagy új 
technológiát, innovatív megoldásokat, modern termelési kultúrát hoznak Magyarországra. 
Ezen nagy beruházások a beszállítói iparág irányában több ezer közvetett munkahely 
létrehozását is elősegítik.  

A magyar gazdaság fejlesztéséhez hozzájárulva a magyar export növelése érdekében kiemelt 
cél a hazai vállalkozások exporttevékenységének és nemzetközi befektetéseinek támogatása, 
külföldi beruházási lehetőségeik bővítése, valamint a magyar termékek és szolgáltatások 
versenyképességének javítása, új üzleti lehetőségek felkutatása és a piaci igényekre szabott 
exportfinanszírozási rendszer kialakítása. E feladatokat a KKM a 2020. évben is a tulajdonosi 
joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok útján látja el, közvetlenül is támogatja a 
vállalkozások exporthoz kapcsolódó kiadásait, és kereskedelemfejlesztési pályázatok útján 
igyekszik növelni a hazai KKV-k külpiacra lépési képességét. A KKM által koordinált 
Vízipari Pályázati Program magas támogatási arány mellett, vissza nem térítendő támogatás 
biztosításával kívánja 2020-ban is előmozdítani a magyar vízipari cégek exportképességének 
növelését.  

A 2020-as külgazdasági célokhoz kapcsolódóan és nemzetpolitikai felelősségünk jegyében 
változatlanul kiemelt célunk a határon túli közösségek szülőföldön maradása, gazdasági 
helyzetük megerősítése, melyhez hatékony eszközünk a sikeresen működő gazdaságfejlesztési 
program-rendszer. Mindegyik határ menti relációban folytatni kívánjuk a megkezdett 
fejlesztéseket. Ennek figyelembe vételével tekintünk a szomszédos országokhoz fűződő 
kapcsolatrendszer megerősítésére és továbbfejlesztésére is. A szomszédos országokban élő 
magyarság szülőföldön történő boldogulásának elősegítése, illetve az értük való kiállás a 
magyar külpolitika sarokköve továbbra is. A szomszédainkkal együttműködésben 
megvalósuló határtérségbéli infrastruktúrafejlesztések továbbvitele is fontos célunk, 
ezáltal is elősegítve a határon túli magyarok jobb kapcsolatát az anyaországgal. Továbbra is 
prioritás a Nyugat-Balkán euro-atlanti integrációja és ezen véleményünk képviselete 
nemzetközi szervezetekben és fórumokon.  

Határozott célunk egyes nemzetpolitikai célkitűzéseink, a határon túli magyarság védelmének 
képviselete nemzetközi és multilaterális szervezetekben. Nemzetpolitikánk nemcsak a 
szomszédos, hanem a távolabbi országokban élő magyarságra is megkülönböztetett 
figyelmet fordít.  

Magyarország nemzetközi befolyásának növelése szempontjából fontos célkitűzésünk 
hazánk bekapcsolódásának elősegítése az egyes nemzetközi szervezetek döntést előkészítő 
testületeibe/folyamataiba. Még aktívabban kívánunk részt venni az Európát fenyegető 
migrációs kihívásokra adott magyar válasz EU-s és egyéb nemzetközi fórumokon történő 
érvényesítésében és képviseletében, és a válság megoldását, a migrációt kiváltó okok helyben 
történő kezelését célzó nemzetközi fejlesztési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási 
programokban, mind multilaterális, mind bilaterális keretek között. A Hungary Helps 
kommunikációs programmal összhangban Magyarország megerősítheti pozícióját a 
nemzetközi színtéren, illetve javíthatja láthatóságát a kül- és fejlesztéspolitikában, erősítheti 
kétoldalú politikai kapcsolatait. Libanon, Jordánia és Irak első számú célterületei 
Magyarország keresztények helyben maradását támogató programjának.  Magyarország 
pozitív megjelenésének nemzetközi színtéren történő elősegítését és erősítését támogatja a 
legszélesebb értelemben vett kulturális eszközökkel a kulturális- és tudománydiplomácia, 
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valamint a sportdiplomácia területén végzett tevékenységünk is. A sportdiplomácia keretén 
belül közreműködünk a hazai sport és ezáltal az ország külföldi népszerűsítésében, a minél 
kedvezőbb országkép megjelenítésében. További nagyszabású, nemzetközi sportversenyek 
rendezésének elnyerése érdekében szorosan együttműködünk az illetékes kormányzati és 
társadalmi szervezetekkel.  

A regionális együttműködés politikai és gazdasági téren komoly hozzáadott értéket jelent, 
bővítve hazánk mozgásterét. A V4 keretei között megvalósuló politikai koordináció, illetve 
ebben a keretben kezdeményezett konkrét infrastruktúrafejlesztési tervek nagyban elősegítik 
Közép-Európa és azon belül is Magyarország versenyképességének fejlesztését. Az egységes 
és versenyképes közép-európai gazdasági tér megteremtésében elengedhetetlen, hogy a 
következő években továbbra is hangsúlyosan jelenjen meg a szomszédos országokkal 
fenntartott politikai és gazdasági kapcsolatok dinamizálása, kiemelt figyelmet szentelve a 
határtérségek gazdasági növekedésének. 

Az Európai Unió és a NATO tagjaként továbbra is érdekünk e két szövetségi rendszer 
tagállamaihoz fűződő kapcsolataink fejlesztése, Magyarország biztonságának garantálása. Az 
európai politikai változásoktól függetlenül törekednünk kell konstruktív és gyümölcsöző 
együttműködés kialakítására. Ebbe a körbe tartoznak az Egyesült Államokkal fenntartott 
kapcsolataink, amelyek az elmúlt évek  intenzív kapcsolatépítési tevékenységének is 
köszönhetően intenzív fejlődésnek indultak. A szövetségi rendszerünkhöz tartozó 
országokkal minél szerteágazóbb és mélyebb politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok 
fenntartása indokolt.  

A Brexit kérdése továbbra is lezáratlan, a magyar-brit és az EU-brit kapcsolatok jövőjére 
vonatkozóan új dimenziókban kell alakítanunk a kapcsolatokat. 

A keleti kapcsolatok fejlesztése érdekében meghatározott célkitűzésekkel összhangban – az 
kiemelt orosz és ukrán relációk mellett – fokozott figyelmet fordítunk a Dél-Kaukázus és 
Közép-Ázsia országaira, különös tekintettel a magyarral közös nyelvi és kulturális örökséget 
őrző türk nyelvű államokra. Prioritásként kezeljük a Kínával fenntartott kereskedelmi, 
gazdasági és politikai kapcsolataink sokrétű erősítését beleértve azt is, hogy a dinamikusan 
bővülő turisztikai forgalomra történő tekintettel minél több közvetlen légi járat indulhasson 
Budapest és a kínai nagyvárosok között.  

Kiegyensúlyozott ázsiai külpolitikánk, valamint hatékony külgazdasági 
érdekérvényesítésünk szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, hogy tovább ápoljuk és 
fejlesszük együttműködésünket politikai, gazdasági és kulturális téren. A technológia 
transzfer, a működőtőke behozatal, valamint a munkahelyteremtő beruházások szempontjából 
hagyományosan kiemelt szerepet betöltő országok (például Japán, Korea, India, Szingapúr) 
továbbra is számottevő nemzetgazdasági jelentőséggel bírnak Magyarország számára. Az új 
piaci lehetőségek kiaknázása (vízgazdálkodás, kötött segélyhitel programok stb.) tekintetében 
további délkelet-ázsiai partnerekkel (Vietnám, Thaiföld, Fülöp-szigetek, Indonézia stb.) való 
kapcsolatok mélyítése, és ezen országokban Magyarország láthatóságának, népszerűségének 
növelése hosszútávon szintén a külgazdasági érdekérvényesítésünket szolgálja. A kötött 
segélyhitel program célja a magyar vállalkozások áruinak és szolgáltatásainak külföldi 
piacokon való térnyerésének elősegítése, de egyúttal hozzájárul a bilaterális kapcsolatok 
fejlesztéséhez és Magyarország multilaterális érdekérvényesítő képességének növeléséhez is.  

 

A Déli Nyitás külpolitikai és külgazdasági stratégia eredményeképp jelentősen megerősödtek 
kapcsolataink az arab országgokkal és Izraellel. Az elmúlt években kiépült intézményes 
keretekre és újraépített kapcsolatrendszerre építve prioritásként jelenik meg a már megindult 
együttműködés megerősítése és új lehetőségek feltárása. A térségben hazánk kiemelkedő 
gazdasági és politikai partnerei Izrael és Egyiptom; az Öböl-országok kiemelt célterületet 
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jelentenek külgazdasági és befektetési szempontból. A külgazdasági érdekérvényesítés mellett 
Észak-Afrika országai nagy jelentőséggel bírnak a migráció megállítása tekintetében is. Déli 
kapcsolataink fejlesztésének mérföldköve továbbá a magyar-brazil kapcsolatok új alapokra 
való helyezésének stratégiája. Az Afrika stratégiáról  szóló 1177/2019. (IV. 2.) Korm. 
határozat tartalmazza a Kormány egyetértő állásfoglalását arról, hogy a stratégia és 
Magyarország afrikai tevékenysége népszerűsítése érdekében továbbra is kétévente kerüljön 
megrendezésre a Budapest Afrika Fórum.  

Magyarország energiafüggőségének csökkentése gazdasági és politikai szempontból is 
kiemelt prioritás. Magyarország minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely megbízható 
módon, versenyképes árakon és a klímapolitikai célokat is figyelembe véve képes biztosítani 
hosszútávú energiaellátását.  

 Az űrdiplomácia területén kiemelt cél a magyar űrkutatás és űripar érdekeinek 
képviselete, Magyarország – mint az Európai Űrügynökség (ESA) tagállama –  érdekeinek az 
ESA programokban való megjelenítése, továbbá más kétoldalú űripari megállapodásokban a 
magyar részvétel ösztönzése és dinamizálása, valamint a magyar űrszektor 
versenyképességének növelése. 

Prioritás Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságából eredő fizetési 
kötelezettségeinek teljesítése, és az országunk láthatóságának és érdekérvényesítésének 
előmozdításához szükséges mértékben a kötelező jellegű önkéntes felajánlások biztosítása. A 
nemzetközi büntetőjogi törvényszékek és mechanizmusok támogatása kulcsfontosságú. 
Fontos a súlyos nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek megbüntetése, az ilyen 
cselekmények megelőzése kapcsán fennálló nemzetközi és EU-s diplomáciai törekvések aktív 
előre mozdítása szempontjából, és összhangban áll az üldözött vallási kisebbségek védelme 
melletti határozott magyar kiállással. A KKM nemzetközi humanitárius joggal kapcsolatos 
felelősségi körében a 2020-as évre együttműködés keretében regionális konferencia 
megszervezését tervezi az igazságügyi szervek munkájának elősegítése érdekében. 

A Konzuli Szolgálatnál (a továbbiakban: Szolgálat) a 2017-ben megkezdett fejlesztések a 
Kormány 2018. decemberi döntésének köszönhetően 2020-ban is folyamatosak lesznek.  

2019-ben megindul az utazási tanácsok elérhetőbbé tételét és a gyorsabb válsághelyzeti 
reagálást biztosító mobil konzuli alkalmazás használata, amelyet 2020-ban az 
ügyfélelégedettség fokozását szolgáló egyéb fejlesztések követnek. Folytatódik továbbá a 
konzuli szolgáltatások szoftver- és hardverállományának fejlesztése, a 2019-ben bevezetésre 
kerülő szolgáltatások kibővítése folyamatos. A 2018-ban megkezdett képzési reform 2020-
ban befejeződik, ezzel a konzuli szolgálat munkatársainak felkészítése minden szempontból 
megfelel a modern, gyakorlati tudásra építő, a mai kor követelményeinek megfelelő 
elvárásoknak.  

A Szolgálat 2020-ban is tovább bővül, újabb konzulátusok kezdik meg működésüket – 
részben önállóan, részben más külképviseletek fennhatósága alatt – szerte a világban. Ezen új 
képviseletek eredményeképpen növekszik a konzuli lefedettség, könnyebben elérhetővé 
válnak a konzuli szolgáltatások a magyar állampolgároknak, illetve a külföldieknek olyan 
területeken, ahol eddig nem volt Magyarországnak külképviselete. A külképviseleti hálózat 
bővítése hozzájárul az egyes kiemelt relációkban meghirdetett stratégiák megvalósításához is. 
2020-ban kiemelten foglalkozunk a tokiói nyári olimpia kapcsán ránk háruló feladatokkal.  
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban 

millió forintban, egy tizedessel 

XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

Költségvetési szervek 118 844,5 8 158,4 110 686,1  

1. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
központi igazgatása 

15 577,2 204,6 15 372,6 

 

938 

 

2. Külképviseletek igazgatása 84 826,9 7 647,6 77 179,3 1567 

4. Információs Hivatal 15 556,8 226,2 15 330,6 * 

3. Nemzeti Befektetési Ügynökség 2 883,6 80,0 2 803,6 130 

7. Fejezeti kezelésű előirányzat 163 168,5 0,0 163 168,5  

1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat 80 000,0 0,0 80 000,0  

2. Kötött segélyhitelezés 17 900,0 0,0 17 900,0  

3. Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 4 440,0 0,0 4 440,0  

4. Kereskedelemfejlesztési célú támogatások 450,0 0,0 450,0  

5. Közép-európai külgazdaságfejlesztési célú 
támogatások 

1 450,0 0,0 1 450,0  

6. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása 

239,1 0,0 239,1  

7. Kulturális diplomáciai projektek 
támogatása 

300,0 0,0 300,0  

8. Állami protokoll támogatása 240,0 0,0 240,0  

9. Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 2 171,6 0,0 2 171,6  

10. MFK NKft. működési támogatása 148,1 0,0 148,1  

11. Az egységes külképviseleti rendszer 
adminisztratív-technikai működésének, 
fenntartásának támogatása 

900,0 0,0 900,0  

12. Mexikói földrengés okozta károk 
helyreállításának támogatása 

1145,4 0,0 1145,4  

13. Csángó-Magyar Együttműködési Program 
Támogatása 

532,0 0,0 532,0  

14. Európai Területi Társulások támogatása 195,0 0,0 195,0  
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15. Gül Baba Türbéje Örökségvédő 
Alapítvány támogatása 

650,0 0,0 650,0  

16. Demokrácia Központ Közalapítvány 
támogatása 

350,1 0,0 350,1  

17. Külföldi magyar emlékek megőrzése 35,0 0,0 35,0  

18. Nemzeti Hidrodiplomáciai és Vízipari 
Export Program támogatása 

195,0 0,0 195,0  

19. Határon Átnyúló Kezdeményezések 
Közép-európai Segítő Szolgálata 

64,9 0,0 64,9  

20. Határon túli gazdaságfejlesztési 
programok támogatása 

34 000,0 0,0 34 000,0  

21. Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, 
önkéntes hozzájárulások 

6 660,8 0,0 6 660,8  

22. Európai Uniós befizetések 9 450,1 0,0 9 450,1  

23. Az afgán nemzeti biztonsági erők 
fenntartásához szükséges pénzügyi 
hozzájárulás 

143,0 0,0 143,0  

24. Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 1 250,0 0,0 1 250,0  

25. Peres ügyek 9,0 0,0 9,0  

26. Fejezeti általános tartalék 249,4 0,0 249,4  

Központi kezelésű előirányzatok     

1. Eximbank Zrt. Kamatkiegyenlítése 19 200,0 0,0 0,0  

2. Eximbank Zrt. tőkeemelése 7 300,0 0,0 0,0  

Külügyminisztérium összesen: 308 513,0 8 158,4 273 854,6  

*Az Információs Hivatal esetében az átlagos statisztikai állományi létszám a minősített adat 
védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez. 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

 

1. cím: Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 

Az Igazgatás feladata a minisztérium működési, üzemeltetési költségeinek a finanszírozása, a 
belföldi szakmai programok megvalósításához, az ideiglenes külföldi kiküldetések 
költségeihez szükséges anyagi fedezet biztosítása, a Budapesti Európai Ifjúsági Központ 
(BEIK) ingatlanjához kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása.  
 
A cím 2020. évi kiadásokra fordítható kerete 3 828,7 millió forinttal haladja meg a 2019. évi 
összeget. 
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millió forintban, egy tizedessel 
 

Központi Igazgatása cím  Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
2019. évi törvényi előirányzat 11 748,5 204,6 11 543,9 880 
ITM-KKM megállapodás űrkutatással 
kapcsolatos feladatok átadás-átvétele 

3,5   3,5   

ME-KKM megállapodás (Statútum 
rendelet változás) határ menti operatív 
programok tervezésével és 
megvalósításával, valamint a regionális és 
határ menti gazdaságfejlesztési operatív 
programok végrehajtásával összefüggő 
költségek finanszírozása 

136,9   136,9   

MKI-KKM megállapodás 
turizmusdiplomáciai feladatok átadása 

-89,3   -89,3   

EMMI-KKM Stipendium Hungaricum 
fejezetek közötti átcsoportosítás  

319,1   319,1   

HM-KKM Katonadiplomáciai feladatok 
ellátása 

-355,1   -355,1   

KKM-BM a központi közigazgatási 
szervek iratanyagának digitalizálása és 
megőrzése 

-15,8   -15,8   

Kormányzati Rejtjelezett Gerinchálózat 
(2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat) 

-10,0   -10,0   

KKM Központi igazgatás címen 
jelentkező külképviseleti címhez 
kapcsolódóan felmerülő külügyi szakmai 
feladatok végrehajtásához igazodóan  

486,5   486,5   

KKM Központi igazgatás címen 
jelentkező fejezeti kezelésű 
előirányzatokról történő átcsoportosítás a 
külügyi szakmai feladatok 
végrehajtásához igazodóan 

2 088,4   2 088,4   

Az egységes külképviseleti rendszer 
adminisztratív-technikai működésének, 
fenntartásának támogatása sorra 
átcsoportosítás 

-200,0   -200,0   

Egyéb változások:         
Szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkentése 

-105,0   -105,0   

Pénzügyi tranzakciós illeték 
megszűntetése miatti csökkentés 

-21,4   -21,4   

Egyéb csökkenés -198,5   -198,5   
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A nyugat-balkáni koncentrált kulturális 
megjelenés 2018-2019. (1176/2018. 
(III.28.) Korm. határozat) 

-87,7   -87,7   

Többletek:         
Magyarország Jeruzsálemi Külgazdasági 
Irodájának megnyitása (1099/2019. (III. 
8.) Korm. határozat) 

46,8   46,8   

Magyarország Bangkoki 
Nagykövetségének Vientián-i Irodája 
megnyitása (1098/2019. (III. 8.) Korm. 
határozat) 

14,8   14,8   

Nemzetközi Űrhajós Szövetség 2020-ban 
megrendezésre kerülő 33. 
Kongresszusának magyarországi 
megrendezése (ASE) (1108/2019. (III. 
12.) Korm. határozat) 

275,0   275,0   

A szöuli és tokiói magyar kulturális 
intézet megnyitásával összefüggő 
intézkedésekről és azok finanszírozásáról 
(1154/2019. (III.25.) Korm. határozat) 

58,6   58,6   

Kormánytisztviselői életpálya 2019. évi 
ütem 

910,6   910,6   

Csángómagyarság megsegítését célzó 
fejlesztési programért felelős 
miniszterelnöki megbízott 
tevékenységének támogatása 

26,9   26,9   

A konzuli szolgálatóknak az ügyfél-
várakozási idő csökkentése, illetve a 
schengeni vízumeljárás versenyképességet 
javító fejlesztése 

353,4   353,4   

Központi igazgatáson jóváhagyott 20 fős 
alaplétszám emelése 

191,0   191,0   

2020. évi javasolt előirányzat 15 577,2 204,6 15 372,6 938 
 

 

2. cím: Külképviseletek igazgatása  

A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon 
történő képviselete, valamint a külképviseleti diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének, 
kulturdiplomáciai feladatoknak a kulturális intézeteken keresztül történő megvalósulásának 
finanszírozása.  

A Külképviseletek Igazgatása cím kiadási főösszegének döntő hányadát a személyi juttatások 
és azok járulékai (69,5%), illetve a külképviseletek működési előirányzatát magába foglaló 
devizakiadások teszik ki. 

A cím 2020. évi kiadási előirányzata 84 826,9 millió forint, mely 7 778,0 millió forinttal 
marad el a 2019. évitől.  

A személyi juttatások előirányzata 1 133,9 millió forinttal nőtt, mely a fejlesztési többletek 
személyi juttatás részéből adódik.  

A járulékok előirányzata 375,6 millió forinttal csökkent a szociális hozzájárulási adó 2019. és 
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2020. évi csökkenése következtében.  

A dologi kiadások előirányzata minimálisan 60,0 millió forinttal nőtt, a fejlesztési többletek 
következtében. 

A legjelentősebb csökkenés 8 596,3 millió forint a beruházások előirányzatát érintette, 
melynek oka a 2019. évben biztosított egyszeri jellegű támogatások visszavonása (Peking, 
Varsó, Washington).  

A támogatási előirányzat 77 179,3 millió forint, mely 8 955,7 millió forinttal kevesebb, mint a 
2019. évi. A bevételi előirányzat összege 7 647,6 millió forint, mely 1 177,7 millió forinttal 
több, mint a 2019. évi előirányzat a konzuli és egyéb működési bevételek várható emelkedése 
következtében. A konzuli- és vízumdíj bevételek a 2020. évben is a KKM saját bevételeként 
szerepelnek.  

A címen összességében bevétellel fedezett a kiadási előirányzatok 9 %-a.  

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Külképviseletek Igazgatása cím Kiadás Bevétel Támogatás 

átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi törvényi előirányzat 92 604,9 6 469,9 86 135,0 1 567 

Változások jogcímenként:         
ME-KKM megállapodás UNESCO 
szakdiplomata 1172/2019. (IV.1.) Korm. 
határozat alapján 

14,9   14,9   

Külgazdasági és Külügyminisztérium 
Oktatási és Rekreációs Kft. által ellátott 
szakmai feladatok, programok támogatása  

-450,0   -450,0   

Külképviseletek igazgatása címen jelentkező 
fejezeti kezelésű előirányzatokról történő 
átcsoportosítás a külügyi szakmai feladatok 
végrehajtásához igazodóan 

210,0   210,0   

KKM Központi igazgatás címen jelentkező 
külképviseleti címhez kapcsolódóan 
felmerülő külügyi szakmai feladatok 
végrehajtásához igazodóan  

-486,5   -486,5   

egyéb változások:         

Szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkentése  

-502,8   -502,8   

Washingtoni új nagykövetségi épület 
átalakítása 

-2 134,5   -2 134,5   

2045/2017.(XII.27.) Korm. határozat Pekingi 
nagykövetség ingatlan vásárlás 

-5 307,7   -5 307,7   
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2077/2017. Korm. határozat Kijevi 
nagykövetség új épületben való elhelyezése  

-1 000,0   -1 000,0   

1260/2018. (VI.8.) Korm. határozat Varsói 
Kereskedelmi Kirendeltség átalakítása 

-2 499,0   -2 499,0   

Pénzügyi tranzakciós illeték megszűntetése 
miatti csökkentés 

-168,3   -168,3   

1176/2018.(III.28.) Korm. határozat nyugat-
balkáni koncentrált kulturális megjelenés 

-612,3   -612,3   

Mezőgazdasági és környezetügyi 
szakdiplomata-hálózat bővítése (1261/2018. 
(VI. 11.) Korm. határozat alapján egyszeri 
forrás kivétele 

-5,3   -5,3   

Bevételemelés 1 177,7 1 177,7 0,0   

Többlet jogcímenként:         

Konzuli feladatok fejlesztéséhez szükséges 
többlet 2034/2017. Korm. határozat 

553,6   553,6   

Vendégoktatói hálózat bővítése 1449/2017. 
(VII.10.) Korm. határozat 

271,4   271,4   

Dublini Nagykövetség épületének felújítása 
1517/2018. (X.17.) Korm. határozat 

424,3   424,3   

Jeruzsálemi Külgazdasági Irodaműködtetése 
1099/2019.(III.8.) Korm. határozat 

250,9   250,9   

Washingtoni új nagykövetség épület 
átalakítása 

816,0   816,0   

Bangkoki Nagykövetség Vientiáni 
Irodájának megnyitása 1098/2019. (III.8.) 
Korm. határozat 

79,2   79,2   

Szöuli és tokiói magyar kulturális intézet 
megnyitása 1154/2019. (III.25.) Korm. 
határozat 

442,5   442,5   

Teheráni Nagykövetség épületének felújítása 
1975/2017.(XII.19.) Korm. határozat 

1 138,8   1 138,8   

Csángómagyarság megsegítését célzó 
fejlesztési programért felelős miniszterelnöki 
megbízott tevékenységének támogatása 

9,1   9,1   

2020. évi javasolt előirányzat 84 826,9 7 647,6 77 179,3 1 567 
  

4. cím: Információs Hivatal 
 
Az Információs Hivatal számára meghatározott törvényi feladatok eredményes ellátása a 
biztonsági kihívásokkal terhelt nemzetközi környezetben. A kormányzati szervek döntés-
előkészítő tevékenységének támogatása külföldi irányultságú, védett információkkal. 
Az Információs Hivatal a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben 
meghatározott feladatok alapján látja el tevékenységét. 

A Hivatal 2020. évi költségvetésébe beépítésre javasolt központi, irányító szervi támogatási 
előirányzatok biztosítják a Hivatal jogszabályokban meghatározott növekvő feladatainak 
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végrehajtását, valamint a szakmai feladatellátás pénzügyi forrását. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Információs Hivatal Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő)* 

2019. évi törvényi előirányzat 14 217,5 226,2 13 991,3  - 

Változások jogcímenként:     

Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat 
(2128/2017. (XII.29.) Korm. határozat) 

-10,0  -10,0  

Szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkentése 

-60,9  -60,9  

A pénzügyi tranzakciós illeték 
megszüntetése miatti csökkentés 

-33,6  -33,6  

Rendvédelmi életpálya 997,8  997,8  

Külföldi státusz bővítés többlete 446,0  446,0  

2020. évi javasolt előirányzat 15 556,8 226,2 15 330,6 - 

* (Az átlagos statisztikai állományi létszám a minősített adat védelméről szóló 2009. évi 
CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez.) 

 

5. cím: Nemzeti Befektetési Ügynökség 

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA) a 
magyarországi befektetés-ösztönzés professzionális szervezete, amelyet a Magyar Kormány 
hozott létre. A HIPA elsődleges célja az, hogy az országot vonzó befektetési helyszínné tegye 
a nemzetközi gazdasági élet szereplőinek szemében és a befektetési projekteket operatív 
szinten kezelje. A HIPA amellett, hogy kiszolgálja a beérkező befektetői megkereséseket, a 
potenciális befektetők felkutatásával proaktívan járul hozzá a magyarországi befektetések 
számának növeléséhez. 

A HIPA a kormányzati célokkal összhangban nyújt teljes körű, gyors és naprakész 
információt a befektetőknek a magyarországi üzleti – jogi, gazdasági és adózási – 
környezetről. Hiteles gyakorlati tanácsokkal szolgál és segíti az országon belüli üzleti és 
kormányzati kapcsolatok kiépítését, azzal a céllal, hogy a (külföldi) befektetők magyarországi 
beruházásaikról megalapozott döntéseket hozhassanak.  A HIPA egyablakos rendszeren 
keresztül a külföldi és hazai beruházók részletes információkat kapnak a hazai finanszírozású 
és az EU által társfinanszírozott programokról.  

A HIPA kiszolgálja a beérkező befektetői megkereséseket, illetve a potenciális befektetők 
felkutatásával hozzájárul a magyarországi befektetések számának növeléséhez, továbbá 
befektetés-ösztönző rendezvényeket, fórumokat, roadshow-kat szervez és nemzetközi 
rendezvényeken, kiállításokon vesz részt, emellett üzleti delegációkat fogad és Business to 
Buiness (B2B) tárgyalásokat szervez.  
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Segít a partnereknek a beszállítók felkutatásában is, melynek célja, hogy a hazai kkv-k minél 
nagyobb szerepet kapjanak a Magyarországon letelepedett integrátorok beszállítói láncában. 
Ennek érdekében a HIPA a Kormány stratégiai megállapodási szerződései keretében kezeli a 
beszállító-fejlesztési feladatokat, s a minősített járműipari beszállítói adatbázissal olyan 
felületet hozott létre, ahol egymásra találhatnak a magyar járműipari beszállítók és az azokat 
kereső, úgynevezett integrátorok. A HIPA adatbázisa egyedülálló, a regisztráció olyan 
kapukon visz keresztül, amelyeket a résztvevő felek igényeihez igazított, az adatbázis tovább 
fejlesztésével a cégek egymás közötti gazdasági kapcsolatainak kiépítését és a hazai kkv-k 
indirekt exportjának fejlesztését segíti elő. 

A HIP (Hungarian Investment Projects) program kiemelt befektetési projektgyűjteményt 
gondoz azzal az igénnyel, hogy a potenciális befektetők elé megfelelően kidolgozott, 
pénzügyileg alátámasztható és befektetési szempontból jól értelmezhető ajánlatok kerüljenek.  

A HIPA a befektetők legmagasabb szintű kiszolgálásának érdekében létrehozta 
Befektetőbarát Település Programját, amelynek célja, hogy az abban résztvevő települések 
megismerjék a befektetők gondolkodásmódját, igényeit, a helyszín kiválasztásának 
folyamatát, ezáltal felkészüljenek a befektetők fogadására és a befektetési elképzelések 
megfelelő kezelésére, illetve realizálására, kitűzött cél a program folytatása. 

A befektetési folyamatban, illetve feltételrendszerben elfoglalt kiemelt jelentőségére 
figyelemmel a lehetséges befektetési helyszínek nyilvántartására szolgáló telephely adatbázis 
nagyobb fokú fejlesztését tervezi továbbá, az ügyfelek magasabb színvonalú kiszolgálása 
érdekében. 

A magas hozzáadott értékű befektetések számának növelése érdekében a HIPA a jövőben is 
kiemelten fókuszál a technológia-intenzív és a K+F kapacitások kiépítését célzó beruházási 
projektek támogatására. A folyamatosan bővülő befektetési portfólió érdekében az eddiginél 
is kezdeményezőbb, ügyfélorientált működés érdekében a nemzetközi jelenlét további, 
kampányokkal és kommunikációs eszközökkel történő erősítése szükséges. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 

 

millió forintban, egy tizedessel 

XVIII/05/00 cím  Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2019. évi törvényi előirányzat 2 805,4 80,0 2 725,4 130 

Változások jogcímenként:     

Szociális hozzájárulási adó 1,5 
százalékpontos csökkentése  

-16,7  -16,7  

Pénzügyi tranzakciós illeték megszűntetése 
miatti csökkentés 

-6,0  -6,0  

Egyéb csökkenés -68,6  -68,6  

Többlet kormánytisztviselői életpálya 
2019. évi ütem 

169,5  169,5  

2020. évi javasolt előirányzat 2 883,6 80,0 2 803,6 130 
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III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

 

7/1 Célelőirányzatok 

 

7/1/1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 

 

A Beruházás ösztönzési célelőirányzat a Kormány stratégiai beruházás-politikájának egyik 
fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások elsődleges célja a működőtőke-beáramlás 
szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházások Magyarországon 
történő megvalósításának elősegítése, a munkahelyteremtés ösztönzése. A beruházás 
ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályait a beruházás ösztönzési célelőirányzat 
felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. A célelőirányzat 
lebonyolító szerve a HIPA. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.  

Beruházás ösztönzési célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 50 000,0 0,0 50 000,0 

Változások jogcímenként:       

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-219,2   -219,2 

Program növekedéséből keletkező többlet 30 500,0   30 500,0 

KKM Központi igazgatása részére utazási, audit, stb. 
költségek finanszírozására 

-24,8   -24,8 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében 
előirányzat átcsoportosítás 

-256,0   -256,0 

2020. évi javasolt előirányzat 80 000,0 0,0 80 000,0 

 

7/1/2 Kötött segélyhitelezés 

 

A kötött segélyhitel a támogatást nyújtó országból származó áruk és szolgáltatások 
beszerzéséhez kötött, fejlődő országok számára nyújtott, államilag támogatott kedvezményes 
exporthitel, amelynek irányítási és végrehajtási feladatait a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium látja el. 

Magyarország, mint támogató ország kormányközi megállapodásban vállal kötelezettséget, 
hogy a felajánlott hitelkeret erejéig kamat- és díjtámogatás formájában vissza nem térítendő 
támogatást biztosítson az Eximbank által az egyedi projektek finanszírozására folyósított 
kötött segélyhitelekhez. 

A kötött segélyhitel programok esetében a központi költségvetést terhelő kiadás az egyedi 
hitelekhez kapcsolódó kamat- és díjtámogatásból tevődik össze. Ennek fedezésére szolgál a 
kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat. 
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A nemzetközi és európai uniós joganyag mellett a magyar belső jogban az Eximbank által 
folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól 
szóló 232/2003. (XII. 16.) kormányrendelet szabályozza a segélyhitelezést. A 
kormányrendelet az OECD Megállapodásra épülve rendelkezik a kötött segélyhitel 
nyújtásának feltételeiről, a konstrukció kedvezményezettségét adó költségvetési támogatásról, 
valamint a kötött segélyhitelezéshez kapcsolódó döntéshozatali folyamatról, eljárásrendről. 

A 2020. évi tervezési számok figyelembe veszik, hogy 2019 és 2020 során várhatóan 8 kötött 
segélyhitel program folyósítása indul el (Vietnam II, Vietnam III, Mongólia, Koszovó, Srí 
Lanka II, Ukrajna, Zöld-foki Köztársaság, Kenya), amelyek mindegyike esetében a Kormány 
döntött a kötött segélyhitel felajánlásáról és 7 program esetében már hatályos kormányközi 
megállapodás áll rendelkezésünkre (kivétel Kenya). Így a tervezett forrásigény a már aláírt 
kötelezettségek teljesítését szolgálja. 

Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető. 

 

Kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 15 025,2 0,0 15 025,2 

Változások jogcímenként:       

Program növekedéséből keletkező többlet 2 974,8   2 974,8 

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-40,1   -40,1 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-59,9   -59,9 

2020. évi javasolt előirányzat 17 900,0 0,0 17 900,0 

 

7/1/3 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 

 

A magyar export növelése érdekében kiemelt külgazdasági célkitűzés a hazai vállalkozások 
exporttevékenységének és nemzetközi befektetéseinek támogatása, külföldön történő 
beruházási lehetőségeinek bővítése, a hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek 
felkutatása külföldön. Kiemelt cél továbbá a magyar kis- és középvállalkozások termékeinek 
és szolgáltatásainak külföldi piacokon való versenyképes megjelenésének javítása, külpiaci 
értékesítésének elősegítése, valamint részarányának növelése a magyar exportban. 

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program 
végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010 (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
127/2017 (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 
értelmében a fenti külgazdasági célkitűzések megvalósítása a HEPA Magyar Exportfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közfeladat-ellátási 
tevékenységén keresztül valósul meg. 

A Korm. rendelet rögzíti a gazdasági társaság által ellátott közfeladatokat, amelyek ellátása 
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céljából a KKM közszolgáltatási és támogatási szerződést köt a társasággal. 

Az előirányzat 2020. évi tervezett összege a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a 2020. évben ellátandó közfeladatok 
ellátásához szükséges forrást biztosítja. 

Külgazdaság fejlesztési fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 5 000,0 0,0 5 000,0 

Változások jogcímenként:       

Egyéb báziscsökkentés  -500,0 0,0 -500,0 

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-10,0 

 
0,0 

-10,0 

 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-50,0 

 
0,0 

-50,0 

 

2020. évi javasolt előirányzat 
 4 440,0 

 
0,0 

4 440,0 

 

 

7/1/4 Kereskedelemfejlesztési célú támogatások 

 

A magyar export növelése érdekében kiemelt külgazdasági célkitűzés a hazai kis- és 
középvállalkozások exporttevékenységének és nemzetközi befektetéseinek támogatása, 
külföldön történő beruházási lehetőségeinek bővítése, a magyar termékek és szolgáltatások 
külföldi piacokon való versenyképes megjelenésének és értékesítésének javítása. Ezen célok 
mentén a Külgazdasági és Külügyminisztérium kereskedelemfejlesztési pályázat kiírását 
tervezi a 2020. évben, a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások részére. 

A kereskedelemfejlesztési célú támogatások biztosításának fő célja a hazai kis- és 
középvállalkozási szektor külpiacra lépési képességének, valamint a növekedési potenciállal 
rendelkező, exportorientált vállalkozások jövedelemtermelő képességének a növelése. 

Kereskedelemfejlesztési célú fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 500,0 0,0 500,0 

Változások jogcímenként:       

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-1,1 0,0 -1,1 

KKM Központi igazgatása részére átcsoportosítás a 
beruházásvédelmi tárgyalásokkal kapcsolatos feladatok 
finanszírozására  

-16,0 0,0 -16,0 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 

-32,9 0,0 -32,9 
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átcsoportosítás 

2020. évi javasolt előirányzat 450,0 0,0 450,0 

 

 

7/1/5 Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat 

 

Az előirányzat célja, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét 
Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) alapján, a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 
Nonprofit Kft. számára meghatározott, közszolgáltatási és kapcsolódó feladatok ellátásához 
szükséges forrás biztosítása. 

A magyar export növelése érdekében kiemelt külgazdasági célkitűzés a hazai vállalkozások 
exporttevékenységének és nemzetközi befektetéseinek támogatása, külföldön történő 
beruházási lehetőségeinek bővítése, a hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek 
felkutatása külföldön. Kiemelt cél továbbá a magyar kis- és középvállalkozások termékeinek 
és szolgáltatásainak külföldi piacokon való versenyképes megjelenésének javítása, külpiaci 
értékesítésének elősegítése, valamint részarányának növelése a magyar exportban. 

Az előirányzat a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. számára  
meghatározott, adott relációkra vonatkozó export ösztönzéssel összefüggő közszolgáltatási és 
kapcsolódó feladatok finanszírozását biztosítja, mely feladatok a Rendelet alapján kerülnek 
konkretizálásra. 

Közép-európai külgazdaságfejlesztési fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 1 490,7 0,0 1 490,7 

Változások jogcímenként:       

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-3,3   -3,3 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-37,4   -37,4 

2020. évi javasolt előirányzat 1 450,0 0,0 1 450,0 

 

7/1/6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása 

 

Az előirányzat elsősorban a nem nevesített, azonban a minisztérium szakmai programjainak 
támogatását szolgálja. 
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Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 247,0 0,0 247,0 

Változások jogcímenként:       

Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkentése  -1,0   -1,0 

A Magyarország Jeruzsálemi Külgazdasági Irodájának 
megnyitására (1099/2019. (III.8.) Korm. határozat) 

25,0   25,0 

KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 
megvalósítandó programokra átcsoportosítás KKM Központi 
igazgatása részére 

-20,0   -20,0 

KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 
megvalósítandó programokra átcsoportosítás 
Külképviseletek igazgatása részére 

-10,0   -10,0 

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-1,1   -1,1 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez kapcsolódó 
költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-0,8   -0,8 

2020. évi javasolt előirányzat 239,1 0,0 239,1 

 

 

7/1/15 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek, a 
magyarság kulturális értékeinek népszerűsítése a külföldi közönség körében, Magyarország 
külpolitikai és külgazdasági érdekei mentén. A kulturális és tudománydiplomáciai projektek a 
külképviseletek, illetve a külföldi magyar intézetek közreműködésével valósulnak meg. Ezen 
felül az előirányzat biztosít forrást a külföldön és Magyarországon megrendezett nemzetközi 
kulturális és tudományos eseményekhez kapcsolódó programok támogatására támogatási 
szerződések keretében.  

Kulturális diplomáciai projektek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 400,0 0,0 400,0 

Változások jogcímenként:       
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A szöuli és tokiói magyar kulturális intézet megnyitásával 
összefüggő intézkedésekre és azok finanszírozására 
(1154/2019. (III.25.) Korm. határozat) 

31,1   31,1 

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-0,8   -0,8 

KKM Központi igazgatása részére a Bánffy Miklós 
Szakkönyvtár működésére átcsoportosítás  

-13,0   -13,0 

KKM Központi igazgatása részére átcsoportosítás a 
Publishing Hungary program lebonyolítási költségeire 
(magyar szerzők műveinek fordítására, megjelentetésére); a 
tehetséggondozó és kutatói ösztöndíjprogramra; 
Hungarológiai szakkönyvtár könyvtári állományának 
növelésére. 

-55,0   -55,0 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-62,3   -62,3 

2020. évi javasolt előirányzat 300,0 0,0 300,0 

 

7/1/16 Állami protokoll támogatása 

 

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

Állami protokoll támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 250,0 0,0 250,0 

Változások jogcímenként:       

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-0,6 0,0 -0,6 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-4,5 0,0 -4,5 

HM-KKM megállapodás katonadiplomáciai feladatok 
ellátására átcsoportosítás 

-144,9 0,0 -144,9 

MKI-KKM protokoll kiadásokra átcsoportosítás fejezetek 
között 

140,0 0,0 140,0 

2020. évi javasolt előirányzat 240,0 0,0 240,0 
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7/1/18 A Magyar Foundation of North America támogatása 

 

A előirányzat az egyszeri báziscsökkentést követően átcsoportosításra került a 
Külképviseletek igazgatása cím javára, mivel a feladat ellátására ott kerül sor.  

A Magyar Foundation of North America támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 612,4 0,0 612,4 

Változások jogcímenként:       

Egyéb báziscsökkentés  -412,4   -412,4 

Külképviseletek igazgatása cím részére átcsoportosítás -200,0   -200,0 

2020. évi javasolt előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

 

7/1/19 Űrtevékenységgel kapcsolatos feladatok 

 

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2018. évi V. törvényhez és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelethez kapcsolódóan az Űrtevékenységekkel kapcsolatos 
feladatok fejezeti kezelésű előirányzat a költségvetési előirányzatok átrendezése az új 
minisztériumi struktúráknak megfelelően átvételre került a XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumtól.  

Az előirányzat tervezett összege az Európai Űrügynökség (ESA) tagsághoz kapcsolódó 
kötelező tagdíjon felül az ESA opcionális program keretében futó projektre szóló 
kötelezettségvállalások egy részének teljesítésére elegendő.  

Az Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 2 230,7 0,0 2 230,7 

Változások jogcímenként:       

Európai Űrügynökség (ESA) tagdíj árfolyam 84,9   84,9 

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-17,2   -17,2 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-116,7   -116,7 

KKM Központi igazgatása részére (utazási, audit, 
szerződések többletköltségeire, stb.) 

-10,1   -10,1 
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2020. évi javasolt előirányzat 2 171,6 0,0 2 171,6 

 

7/1/20 Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezése 

 

A fejezeti kezelésű előirányzaton további forrás nem került megtervezésre, a feladat egyszeri 
jellegére tekintettel. 

 

Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 500,0 0,0 500,0 

Változások jogcímenként:       

Egyszeri feladat kivétele miatti csökkentés -500,0   -500,0 

2020. évi javasolt előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

 

7/1/22 MFK NKft. működési támogatása 

 

Az MFK Nkft. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi támogatási 
előirányzata 150,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a kiadási 
előirányzata összesen 150,0 millió forint. 

A Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MFK Nonprofit Kft.) a 
közvetlen brüsszeli kifizetésű források hatékony felhasználásának kárpát-medencei szintű 
összehangolásáról és a Magyar Fejlesztési Központ felállításáról, valamint az Éghajlat-
politika és Környezetvédelem Alprogrammal (LIFE) kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 
1856/2014. (XII. 30.) Korm. határozattal jött létre azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a 
közvetlen közösségi források felhasználása összehangolásának hatékony rendszerét 
kidolgozza és – a források felhasználásával érintett ágazatok tekintetében szakmai 
felügyeletet ellátó minisztériumokkal együttműködve – működtesse, ennek keretében a 
közvetlen közösségi források kárpát-medencei szintű elnyerésének elősegítése érdekében 
információs, koordinációs, operatív és irányítási feladatokat lásson el. 

Az előirányzat célja az MFK Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges forrás 
biztosítása. 

 

MFK NKft. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 150,0 0,0 150,0 
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Az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának 
változásához kapcsolódó címrendi módosítás (1007/2019. 
(I. 24.) Korm. határozat) 

Változások jogcímenként:       

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-0,3   -0,3 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-1,5   -1,5 

KKM Központi igazgatása részére (utazási, audit, 
szerződések többletköltségeire, stb.) 

-0,1   -0,1 

2020. évi javasolt előirányzat 148,1 0,0 148,1 

 

 

7/1/23 Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésének 
fenntartásának támogatása 

 

Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával 
kapcsolatos feladatokról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 17/2019. (II. 
14.) Korm. rendelet rögzíti az egységes külképviseleti rendszer irányításáért, fenntartásáért és 
működtetésért való felelőssége tekintetében ellátandó adminisztratív-technikai és üzemeltetési 
feladatokat, azok körét, és terjedelmét. Az előirányzat célja ezen feladatok végrehajtásához 
szükséges forrás biztosítása. 

Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésének fenntartásának 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:       

KKM Központi igazgatásáról átcsoportosítás 200,0   200,0 

Külképviseletek igazgatásáról átcsoportosítás 450,0   450,0 

Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás 

250,0   250,0 

2020. évi javasolt előirányzat 900,0 0,0 900,0 

 

 

7/1/24 A mexikói földrengés okozta károk helyreállításának támogatása 

 

Magyarország kormánya a 2017. évi mexikói földrengések kapcsán kifejezve szolidaritását, 
pénzügyi és technikai segítségnyújtásra vonatkozó felajánlását tett a Mexikói Egyesült 
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Államoknak.  

Kijelölt technikai munkacsoport segítségével meghatározott történelmi épületeken, melyek a 
földrengés során megsérültek a Külgazdasági és Külügyminisztérium háromdimenziós 
felmérést végez el. Ezt követően elkészíti a technikai munkacsoport által kiválasztott 
épületekre vonatkozó kivitelezési tervet, továbbá a Mexikói Egyesült Államok Kulturális 
Minisztériuma koordinálása mellett vállalja a technikai munkacsoport által közösen 
kiválasztott épületeken meghatározott kivitelezési feladatok elvégzését. 

 

A kulturális örökség megóvása hozzájárul a két ország kormánya közti kapcsolatok 
fejlesztéséhez, továbbá népeik kölcsönös közeledéséhez csakúgy, mint egymás kultúrájának 
jobb megismeréséhez és megértéséhez. 

A mexikói földrengés okozta károk helyreállításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása:  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:       

A mexikói földrengés által sújtott Jézus Szíve templom és 
Tepoztlán-i kolostortemplom helyreállítására és a 
földrengési károk enyhítésére (1632/2018. (XI.29.) 
Korm.határozat) 

1 145,4   1 145,4 

2020. évi javasolt előirányzat 1 145,4 0,0 1 145,4 

 

7/1/25 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása 

 

A csángó-magyar együttműködési program célja, hogy a Kormány politikai akaratának 
megfelelően az eddig legelhanyagoltabb nemzetrész, a Csángóföld fejlesztése is a többi 
magyar területtel együtt történjen. 

A cél elérésére gazdaságfejlesztési-, oktatási-, hagyományőrzési programokat indítunk, és 
közösségi ingatlanokat fejlesztünk. 

Csángó-magyar Együttműködési Program Támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:       

A csángó kérdés kezelését és az azzal kapcsolatban 
felmerülő feladatokat ellátó miniszterelnöki megbízott 
tevékenységének támogatása 

264,0   264,0 

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) 
támogatása  

100,0   100,0 
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Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének csángó 
oktatási programja 

150,0  150,0 

A csíkszeredai csángó kollégium működtetésének 
költségeire 

18,0  18,0 

2020. évi javasolt előirányzat 532,0 0,0 532,0 

 

 

 

7/1/26 Európai Területi Társulások támogatása 

 

Magyarország az Európai Unióban egyedülálló módon 2011 óta nyújt költségvetési 
támogatást a határtérségekben intézményi együttműködést fenntartó európai területi 
társulásoknak (ETT). Az Európai Unióban működő 73 ETT-ből magyar részvétellel 24 ETT 
működik, 21-nek a székhelye Magyarországon található. Az Európai Bizottság a kohéziós és 
regionális politika területén kifejezetten ösztönzi a tagállamokat az ETT, mint 
együttműködési eszköz és potenciál kiaknázására, a határokkal elválasztott térségek közös 
menedzsment feladatainak ellátására. Az eddig ETT-knek nyújtott központi költségvetési 
támogatások minden forintja hússzoros uniós forráslehívást generált. 
 
Kiemelt kormányzati cél, hogy az elszigetelt határtérségekben az együttműködések 
stabilizálódjanak és tovább fejlődjenek, a tervezett fejlesztések megvalósulhassanak és hosszú 
távú hatást gyakoroljanak az ott élők életére. Az ETT-knek nyújtott támogatás így közvetetten 
közel 1 millió határon túli magyarhoz jut el.  
 
Kiemelt szerepet kapnak a 2020 utáni uniós források tervezése kapcsán az ETT-k. Területi 
lefedettségük okán fontos szerepet láthatnak el a helyi fejlesztési igények felmérésében. 
Ennek megfelelően az uniós programok kialakítása és a tervezés során figyelembe tudjuk 
venni a határtérség valós igényeit, így a programok forrásai irányítottan a célterületeken 
tudnak GDP növekedést generálni. 
 
Az ETT-k fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához és megvalósításához, valamint 
működésükhöz, illetve önerő biztosításához állami szerepvállalás keretében kaphatnak 
támogatást. Az előirányzat pályázati kiírással és egyedi támogatási kérelmekkel kerül 
felhasználásra. 
 
A stabilan és jól működő ETT-k növekvő száma, valamint a tervezett beruházásaik és 
fejlesztéseik volumene is indokolja a költségvetési támogatás biztosítását. Az eddigiekben 
megvalósított turisztikai, helyi termék, kulturális projekteken túl az ETT-k nagyobb 
fejlesztéseikhez, közlekedési, turisztikai infrastrukturális beruházásaikhoz (pl. közösségi 
közlekedés, inkubátorházak, közúti kapcsolatok) már nagyobb szerepvállalást kívánnak meg 
költségvetési-támogatási szempontból. Fejlesztéseik menedzselésével olyan feladatokat 
vállalnak fel, melyeket korábban állami szereplők láttak el (pl. HU-SK INTERREG V-A 
programon belül Kisprojekt Alap menedzselése vagy kompkapcsolat létesítés Neszmély-
Dunaradvány között, Mura-híd terveztetés). 
 
A támogatás vissza nem térítendő, előfinanszírozás keretében kerül kiosztásra.  
 

Európai Területi Társulások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 200,0 0,0 200,0 

Változások jogcímenként:       

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-0,4   -0,4 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-4,2   -4,2 

KKM Központi igazgatása részére (utazási, audit, 
szerződések többletköltségeire, stb.) 

-0,4   -0,4 

2020. évi javasolt előirányzat 195,0 0,0 195,0 

 

 

7/1/27 Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása 

 

Az előirányzat célja a felújított Gül Baba türbéje műemlék, illetve annak tágabb 
környezetének fenntartása, annak érdekében, hogy a hely történelmi, művészettörténeti 
jelentőségéhez méltó módon várja a látogatókat. A Gül Baba Türbéje Örökségvédő 
Alapítvány feladatainak meghatározásáról szóló 1995/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 
értelmében az ingatlanegyüttes üzemeltetését és működtetését a külpolitikáért felelős 
miniszter a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány útján látja el, illetve a fedezetet nyújt 
a 428/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott további feladatok ellátásához.  

Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása:  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 696,2 0,0 696,2 

Változások jogcímenként:       

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-1,6   -1,6 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-41,0   -41,0 

KKM Központi igazgatása részére (utazási, audit, 
szerződések többletköltségeire, stb.) 

-3,6   -3,6 

2020. évi javasolt előirányzat 650,0 0,0 650,0 

 

7/1/28 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 

 

A Demokrácia Központ Közalapítvány célja a demokratikus átalakulás során szerzett 
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tapasztalatok földrajzi korlátozások nélküli összegyűjtése, szintetizálása és továbbadása, 
valamint a hazai és nemzetközi közvélemény tájékoztatása, Magyarország nemzetközi 
intézményes kapcsolatainak tudományos megalapozása, és más országok demokratikus 
reformfolyamatainak előmozdítása. A DEMKK a tevékenységébe közreműködik a Tom 
Lantos Intézet és a Külügyi és Külgazdasági Intézet.  

Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  

 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 365,0 0,0 365,0 

Változások jogcímenként:       

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-0,8   -0,8 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-13,0   -13,0 

KKM Központi igazgatása részére (utazási, audit, 
szerződések többletköltségeire, stb.) 

-1,1   -1,1 

2020. évi javasolt előirányzat 350,1 0,0 350,1 

 

7/1/29 Külföldi magyar emlékek megőrzése 

 

Az előirányzat célja hazánk gazdag történelmének, szerte a világban található történelemi, 
kulturális emlékeinek megőrzése, megújítása. Az előirányzat biztosít forrást a 
külképviseletektől beérkezett javaslatok alapján meghozott egyedi döntéssel, a 
külképviseletek útján vagy civil szervezetek közreműködésével megvalósuló, meglévő 
emlékhelyek megújítására, javítására, valamint új emlékhelyek felállítására. 

Külföldi magyar emlékek megőrzése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 40,0 0,0 40,0 

Változások jogcímenként:       

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-0,1   -0,1 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-4,5   -4,5 

KKM Központi igazgatása részére (utazási, audit, 
szerződések többletköltségeire, stb.) 

-0,4   -0,4 
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2020. évi javasolt előirányzat 35,0 0,0 35,0 

 

 

7/1/30 Nemzeti Hidrodiplomáciai és Vízipari Export Program támogatása 

 

Magyarország Kormánya az 1342/2017 (VI. 9.) sz. határozatában a hazai vízipar külpiaci 
tevékenységét előmozdító pályázati programot indított. A harmadik éve tartó konstrukció 
Magyarországon egyedülálló, hiszen magas támogatási arány mellett, vissza nem térítendő 
támogatás biztosításával kívánja előmozdítani a magyar vízipari cégek exportképességének 
növelését. A cél, hogy a hazai vállalatok az így megszerzett referenciák birtokában 
nemzetközi beruházások sikeres önálló vállalkozóivá, vagy beszállítóivá váljanak. A 
nemzetközi versenyre való felkészülés jegyében a program továbbá elősegítheti a cégek 
kutatás-fejlesztési kapacitásainak erősödését is, amelynek köszönhetően a vízipar a magyar 
gazdaság egyik húzóágazatává nőheti ki magát az elkövetkező években.    

Az eddigi három pályázati felhívás (2017., 2018. és 2019. évi) során tapasztalt többszörös 
túljelentkezés jelzi, hogy a támogatások hiánypótló módon segítik a magyar vízipari 
vállalatok külföldi piacokon való megjelenését.  

A program folytatását a növekvő érdeklődés mellett az is indokolttá teszi, hogy jelenleg 
születnek az első olyan konkrét eredmények – PILOT projektek illetve megvalósíthatósági 
tanulmányok formájában –, amelyek a hazai vízipar külpiaci törekvéseit hosszú távon 
megalapozzák. 

Nemzeti Hidrodiplomáciai és Vízipari Export Program támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása:  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 200,0 0,0 200,0 

Változások jogcímenként:       

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-0,4   -0,4 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-4,2   -4,2 

KKM Központi igazgatása részére (utazási, audit, 
szerződések többletköltségeire, stb.) 

-0,4   -0,4 

2020. évi javasolt előirányzat 195,0 0,0 195,0 

 

 

7/1/31 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 

 

A korábbi évek támogatásai révén lehetővé vált, hogy a Határon Átnyúló Kezdeményezések 
Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) szerteágazó feladatokat lásson el a kormányzati 
határ menti fejlesztési igényekkel és célokkal összhangban, amelyek olyan területekre 
fókuszálnak mint például az Európai Területi Társulások (ETT) szakmai támogatása, részvétel 
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a kohéziós politika határ menti együttműködést érintő alakításában (részvétel a határ menti 
együttműködésekkel foglalkozó EU-s szakértői csoportokban, szakmai háttéranyagok 
kidolgozása), részvétel a Duna Stratégia megvalósításában, az új akcióterv kidolgozásában, 
egyes határ menti térségi beavatkozások kidolgozása (stratégiák, koncepciók), vagy a határon 
átnyúló kapcsolatok fejlesztése (magyar-szlovén fórum és a magyar-román Nagyváradi 
szeminárium megszervezése, Kassai Platform koordinációja).  

A CESCI által ellátott feladatok folytatása, és azok kormányzati célokkal is összhangban álló 
bővítése, valamint szakmai támogató szerepük indokolja, hogy támogatásuk 2020-ban is 
folyamatos legyen.  

 

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása:  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 70,0 0,0 70,0 

Változások jogcímenként:       

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-0,2   -0,2 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-4,5   -4,5 

KKM Központi igazgatás részére (utazási, audit, 
szerződések többletköltségeire, stb.) 

-0,4   -0,4 

2020. évi javasolt előirányzat 64,9 0,0 64,9 

 

7/1/32 Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása 

 

A magyar Kormány 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló 
gazdaságfejlesztési programot indított a Kárpát-medencében. Ennek keretében a 2016-ban 
elindított Vajdasági és Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Programot 2017-ben a Muravidéki, a 
Horvátországi, az Erdélyi és a Felvidéki Gazdaságfejlesztési Program követte. A programok 
eddigi sikere jelentős: Magyarország Kormánya ezekkel a gazdaságfejlesztési intézkedésekkel 
érdemben hozzájárult a határon túli magyarok lakta területek életminőségének növeléséhez, a 
határon túli családok gazdasági megerősödéséhez. A gazdaságfejlesztés első lépéseként 
minden relációban cél a mezőgazdaságból élő családok, illetve a kis- és középvállalkozások 
tömegeinek támogatása, amivel hozzájárulhattunk az egész régió erősödéséhez. A sikeres 
programok folytatódnak az elkövetkezendő négy évben, további szereplőket, irányokat és 
fejlesztési területeket bevonva a támogatási rendszerbe. 

A Kormány, az 1326/2018. (VII. 18.) Korm. határozatával elrendelte a határmenti 
gazdaságfejlesztési programok folytatását, egyben kiemelt célként jelölte meg a határon túli 
magyarság gazdasági támogatásának fenntartását és kiterjesztését, és a támogatások 
kihelyezését biztosító intézményrendszer működtetését.  Az előirányzat célja a Korm. 
határozatban foglaltak végrehajtásának biztosítása. 

Határon túli gazdaságfejlesztési programok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  

882



 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 50 000,0 0,0 50 000,0 

Változások jogcímenként:       

KKM Központi igazgatása részére külügyi szakmai 
feladatok végrehajtásához igazodóan  

-120,9   -120,9 

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-111,3   -111,3 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében 
előirányzat átcsoportosítás 

-418,1   -418,1 

KKM Központi igazgatása részére (utazási, audit, 
szerződések többletköltségeire, stb.) 

-37,6   -37,6 

 Egyéb csökkenés -15 312,1  -15 312,1 

2020. évi javasolt előirányzat 34 000,0 0,0 34 000,0 

 

7/3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 

 

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

 

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

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása:  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 7 211,1 0,0 7 211,1 

Változások jogcímenként:       

MK-KKM megállapodás turizmusdiplomáciai feladatok 
ellátásához szükséges források átadása  

-43,7   -43,7 

Árfolyam különbség nemzetközi tagdíjak 59,2   59,2 

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-16,4   -16,4 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 

-472,1   -472,1 
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átcsoportosítás 

KKM Központi igazgatása részére (utazási, audit, 
szerződések többletköltségeire, stb.) 

-41,1   -41,1 

HM-KKM megállapodás EU műholdközpont képviselet 
átadása (EU SatCen)  

-36,2   -36,2 

2020. évi javasolt előirányzat 6 660,8 0,0 6 660,8 

 

7/3/2 Európai uniós befizetések 

 

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

Európai uniós befizetések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 9 487,6 0,0 9 487,6 

Változások jogcímenként:       

Árfolyam különbség EDF 86,7   86,7 

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-21,4   -21,4 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-94,8   -94,8 

KKM Központi igazgatása részére (utazási, audit, 
szerződések többletköltségeire, stb.) 

-8,0   -8,0 

2020. évi javasolt előirányzat 9 450,1 0,0 9 450,1 

 

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

 

A NATO-ban vállalt szövetségi kötelezettségként és az afganisztáni stabilizációhoz történő 
magyar hozzájárulás részeként a Kormány 1265/2016 (VI. 7.) Korm. határozatában döntött 
arról, hogy újabb három évre, 2018-2020 között évi 500 000 US dollár összegű pénzügyi 
támogatást nyújt az afgán biztonsági erők fenntartásához. A támogatási összeg évenként kerül 
kifizetésre a NATO Nemzetközi Titkársága és az Amerikai Egyesült Államok által közösen 
kezelt pénzügyi alap (ANA Trust Fund) részére. 

Az afgán nemzetbiztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása:  
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 143,0 0,0 143,0 

Változások jogcímenként:       

2020. évi javasolt előirányzat 143,0 0,0 143,0 

 

7/4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a 
nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvénnyel összhangban az 
OECD és az EU tagságainkból adódó jogi és politikai kötelezettségeket is teljesíthesse 
Magyarország.  

 

7/4/1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 

 

Az előirányzat célja elsősorban, hogy Magyarország a külgazdasági célkitűzései 
megvalósítása során hozzájáruljon a migráció kiváltó okainak helyben történő kezeléséhez 
olyan stratégiai nagyságrendű gazdasági fejlesztési programok révén, amelyek teret 
biztosítanak a magyar kifektetési ambícióknak, különösen a kis- és középvállalkozások 
külföldi piacokon történő térnyerésén keresztül. Mind a hazai vállalkozások külpiaci 
sikeressége érdekében szükséges exportfejlesztési intézkedésekről szóló 1171/2019. (IV. 1.) 
Korm. határozat, mind pedig az Afrika stratégiáról szóló 1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozat 
rámutat arra, hogy a nemzetközi fejlesztéspolitika a Kormány egyik kiemelt eszköze a 
külgazdasági érdekek érvényesítésében.  

Az előirányzat részben forrást biztosít az Ugandában megvalósítandó fejlesztési program 
pénzügyi forrásának biztosításáról szóló 1101/2019 (III. 8) Korm. határozatban foglalt átfogó 
nemzetközi program megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok megvalósításához. 

Az előirányzat tartalmazza a Nemzetközi Fejlesztési Stratégia (1182/2014. (III.27) Korm. 
határozat) megvalósításához szükséges, 2020. évben megvalósítandó projektjavaslatok 
forrásigényét, melyek érdemben járulnak hozzá az elvándorlás kiváltó okainak helyben 
történő kezeléséhez, valamint kiaknázzák az egyes fejlődő (ázsiai, latin-amerikai és afrikai) 
országokban rejlő gazdasági lehetőségeket. A magyar migrációs intézkedések központi eleme 
a származási-, tranzit- és célországokkal való szorosabb együttműködés, az embercsempészek 
elleni fellépés és a migráció kiváltó okainak kezelése a helyben maradás elősegítésével. A 
nemzetközi fejlesztési tevékenységek nem csupán ezen célok megvalósítását segítik, hanem 
pozitívan befolyásolják Magyarországnak a partnerországokkal folytatott gazdasági-
társadalmi kapcsolatait, mely jelentős eszköz a külpolitikai célok realizálásában. A fenti 
támogatások felhasználása hazai pályázatok, illetve egyedi támogatási kérelmek útján 
történik.  

 

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 200,0 0,0 200,0 

Változások jogcímenként:       

A migrációs válság kapcsán Közel-Keleten megvalósítandó 
magyar fejlesztési és humanitárius projektek (1690/2017. 
(IX. 22.) Korm. hat) 

-155,6   -155,6 

Ugandában megvalósítandó fejlesztési program pénzügyi 
forrásának biztosítása (1101/2019. (III. 8.)  Korm. hat.) 

1 268,0   1 268,0 

KKM Központi igazgatása részére Afrika Fórum/ 
Latinamerika Fórum költségeire átcsoportosítás 

-25,0   -25,0 

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-6,2   -6,2 

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-28,7   -28,7 

KKM Központi igazgatása részére (utazási, audit, 
szerződések többletköltségeire, stb.) 

-2,5   -2,5 

2020. évi javasolt előirányzat 1 250,0 0,0 1 250,0 

 

7/5 Peres ügyek 

 

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

Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 9,9 0,0 9,9 

Változások jogcímenként:       

KKM Központi igazgatása részére a működéshez 
kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-0,8   -0,8 

KKM Központi igazgatása részére (utazási, audit, 
szerződések többletköltségeire, stb.) 

-0,1   -0,1 

2020. évi javasolt előirányzat 9,0 0,0 9,0 
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7/8 Fejezeti általános tartalék 

 

Az előirányzat az év közben jelentkező, előre nem látható és központi forrásból nem 
finanszírozható feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezetére szolgál. 

Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi eredeti előirányzat 500,0 0,0 500,0 

Változások jogcímenként:       

Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-
technikai működésének, fenntartásának támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatra átcsoportosítás  

-250,0   -250,0 

A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti 
csökkentés 

-0,6  -0,6 

2020. évi javasolt előirányzat 249,4 0,0 249,4 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok 

 

8/1/1/1 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 

Az Eximbank kamatkiegyenlítése előirányzaton  2019. évben tervezett összeg 20,5 milliárd 
forint, mely a 2020. évi költségvetési javaslatban 1 300,0 millió forinttal csökkentésre került.  

A 2020. évi költségvetési javaslat a meglévő portfólió összetételének, a 2020. évi várható 
kihelyezések, valamint a kamat és árfolyam előrejelzések figyelembe vételével az előirányzat 
19,2 milliárd forint. 

Az Eximbank kamatkiegyenlítési rendszere kedvezményes kamatozású, exportösztönző 
hitelek nyújtásának lehetőségét biztosítja a Magyar Export–Import Bank Részvénytársaság 
kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló, 85/1998. (V. 6.) számú kormányrendelet alapján. 

A 2020-ra tervezett összeg alacsonyabb az elmúlt időszakban kifizetett kamattámogatás 
összegénél figyelemmel arra, hogy az Eximbank forrásbevonása kedvező piaci feltételek 
mellett tud megvalósulni, illetve a portfolió összetétel változása miatt csökken a 
kamatkiegyenlítés mellett kihelyezni tervezett hitelállomány is.  

 

8/2/1 Eximbank Zrt. tőkeemelése 

 

Az Eximbank Zrt. tőkeemelése  előirányzaton  2019. évben tervezett nem rendelkezett 
előirányzattal, az összeg a 2020. évi költségvetési javaslatban 7 300,0 millió forinttal került 
megtervezésre.  A bank tőkeemelését részben a szabályozási változások addicionális 
tőkeszükséglete, részben pedig nagyobb egyedi ügyletek finanszírozása indokolja. 
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III. 4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban 

A 2020. évi tervezés során nem került beépítésre a Központi Igazgatás költségvetésébe a 
„közvetlen” uniós projektek adott időszakra vonatkozó támogatási szerződésének összege, 
valamint az Európai Unió intézményfejlesztési ikerintézményi (Twinning) program 
pénzforgalma, mivel az előirányzat módosítására év közben, saját hatáskörben kerül sor. 
 
2020. évben a belföldön megvalósuló projektek az alábbiak: 
 

Sorszám 
Projekt azonosító 

száma 
Projekt megnevezése 

Projekt 
kezdete 

Projekt 
vége 

1 DTP-PAC1-PA2 

„Energy”  
(A Duna Régió Stratégia magyar-cseh 
koordinációban megvalósuló 
„fenntartható energia” területének 
működését finanszírozó projekt) 

2017.01.01 2020.02.29 

2 DTP-PAC1-PA4 

„Water Quality” 
(A Duna Régió Stratégia magyar-
szlovák koordinációban megvalósuló 
„vízminőség-védelem” területének 
működését finanszírozó projekt) 
(A Duna Régió Stratégia magyar-cseh 
koordinációban megvalósuló 
„fenntartható energia” területének 
működését finanszírozó projekt) 

2017.01.01 2020.02.29 

3 DTP-PAC1-PA5 

„Environmental Risks” 
(A Duna Régió Stratégia magyar-
román koordinációban megvalósuló 
„környezeti kockázat-kezelés” 
területének működése  

2017.01.01 2020.02.29 

4 
KÖFOP-2.14-
VEKOP-16-
2016-00001 

KÖFOP-2.1.4 - A Külgazdasági és 
Külügyminisztérium humánerőforrás- 
gazdálkodásának és belső képzési 
rendszerének fejlesztése 

2015.11.01 2020.01.29 

5 
KÖFOP-3.3.3-
15-2016-00002 

KÖFOP 3.3.3.-15 - A pályázók és 
kedvezményezettek kapacitásainak 
támogatása 

2016.01.01 2024.02.28 

6 
KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15-2016 

KÖFOP 1.0.0 - A külgazdasági és 
külügyi működést támogató kiemelt 
alapfolyamatok fejlesztése és 
szolgáltatási kapacitásuk bővítése 

2016.07.18  

7  ATHU 017 SMART - Pannónia projekt 2016.01.01 2020.11.30 

8 HUHR TA/02 
External expertise provided for the 
Managing Authority 

2015.01.01 2024.04.30 

9 HUHR TA/07 

Establishment and operation of the 
first level control of TA expenditures 
of Hungarian TA beneficiaries and 
other national level activities to be 
carried out by the Hungarian National 

2015.01.01 2024.04.30 
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Authority 

10 HU-SRB TA/02 
External expertise and services 
provided for the Managing Authority 

2015.01.01 2024.04.30 

11 HU-SRB TA/08 
External expertise and services 
provided for the Managing Authority 

2015.01.01 2024.04.30 

12 SK-HU TA/02 Operation of the Managing Authority 2016.01.01 2024.04.30 

13 SK-HU TA/04 Operation of the National Authority 2016.01.01 2024.04.30 

14 SIHU87 TA 6 NA HU 2016.01.01 2024.04.30 

15 RO-HU TA 
Technical Assistance - Hungarian 
National Authority (HUNA) 

2016.01.01 2024.04.30 

16 
HUSKROUA 
ENI TA/01  

Operation of the Managing Authority 
(MA) in Budapest 

2018.01.01 2024.12.31 

17 
BBA 1.1.4/5-
2018-00001 

Konzuli tisztviselők ideiglenes 
kihelyezése 

2018.07.01 2020.06.30 

18 
BBA 1.2.1/5-
2018-00001 

Okmánybiztonsági és migrációs 
tanfolyam konzuli ügyintézőknek 

2018.07.01 2020.06.30 

19 
BBA 1.2.1/5-
2018-00002 

Minőségbiztosítás (egységes működés 
és vízumeljárások ellenőrzése) a 
külképviseleteken 

2018.09.01 2020.06.30 

20 
BA 16 IPA JH 
01 18 

Empowerment and Further support to 
the Parliaments of Bosnia and 
Herzegovina in EU integration tasks 

2019.05.01 2021.07.31 

 

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

 

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől 22 172,2 millió 
forinttal kevesebb, bevételi főösszegtől 1 177,7 millió forinttal több, melynek főbb okai a 
következők: 

Kiadások tekintetében: 

− a Külképviseletek igazgatása címen az egyszeri beruházási kiadások visszavétele, 
− a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos kormánydöntések, szerkezeti 

változások, feladatok felülvizsgálata miatti változás. 

Bevételek tekintetében: 

− a külképviseletek igazgatása címen megvalósult 1 177,7 millió forintos bevételemelés 
miatt. 
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III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében  

millió forintban egy tizedessel 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat megnevezése 

2020. évi 
tervezett 
kiadás 

XVIII/7/1/25 
Csángó-Magyar 
Együttműködési Program 
Támogatása 

Csángó-Magyar 
programok támogatása 

532,0 

XVIII/7/1/26 
Európai Területi 
Társulások támogatása 

Európai Területi 
Társulások támogatása 

195,0 

XVIII/7/1/32 
Határon túli 
gazdaságfejlesztési 
programok támogatása 

Határmenti 
gazdaságfejlesztési 
programok 

34 000,0 

 

 

Budapest, 2019. június 11. 
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I.  A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

 

Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek fel-
zárkóztatását, illetve strukturális átalakítását jelöli meg a gazdasági, társadalmi és területi ko-
hézió erősítése érdekében.  

A 2014-2020 közötti időszakban az EU regionális és vidékfejlesztési politikája keretében a 
tagállamoknak 11 tématerületre kell összpontosítania saját fejlesztési terveit, amelyek a kö-
vetkezők:  

– A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 
– Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák 

használatának és minőségének javítása; 
– A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és 

akvakultúra-ágazat versenyképességének javítása; 
– Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban; 
– Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és – kezelés előmoz-

dítása; 
– A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 
– A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb há-

lózati infrastruktúrákban; 
– A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése; 
– A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 
– Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás; 
– Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. 

Az EU költségvetésének legnagyobb részét kitevő Európai Strukturális és Beruházási Alapo-
kon (ESB-alapokon) olyan reformokat hajtottak végre, amelyek a kohéziós politika valódi 
„zöldülése” felé vezetnek, és biztosítják a beruházások fenntarthatóbb és nagyobb részvétellel 
zajló tervezését és megvalósítását a helyi és regionális fejlesztésben, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságban, a foglalkoztatásban és a társadalmi részvételben. 

Az előző időszakhoz képest nagyobb szerepet kapnak az ESB-alapokban a tisztességes mun-
kába, a szegénység és kirekesztettség elleni harcba, valamint a diszkriminációellenes intézke-
désekbe történő beruházások. Az új Kohéziós Alapnak és az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapnak szintén többféle zöld beruházási lehetőséget kell kínálnia: a CO2 kibocsátási célokra 
fordítandó minimális részesedés biztosítja, hogy az eddigieknél több pénzt fektessenek be a 
megújuló energia és energiahatékonyság népszerűsítésébe. 

Az ESB-alapok egyik fontos eleme a partnerségi alapelv, amelyet a törvényileg kötelező ér-
vényű Partnerségi Elvről Szóló Európai Magatartási Kódex is alátámaszt, és számos követel-
ményt ír elő a partnerek bevonásával kapcsolatban. Ennek az alapelvnek azt kell biztosítania, 
hogy a regionális és helyi hatóságok, társadalmi és gazdasági partnerek, valamint a civil tár-
sadalom és a civil szervezetek aktívan részt vegyenek a stratégiai tervezésben és döntéshoza-
talban a finanszírozási programok előkészítése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése 
során. 

A civil szervezetek, helyi fejlesztési hálózatok és vidéki vállalkozások továbbra is jogosultak 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatására; a 2014-2020 közötti 
időszakban az EMVA 30%-át olyan intézkedésekbe fektetik be, amelyek magukban foglalják 
a biogazdálkodást és mezőgazdasági környezetet; a rövid élelmiszerellátási láncok érdekében 
létrejövő együttműködési projektek helyet kaptak a finanszírozott tevékenységek között. 
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A 2014-2020 időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás azonosítja Magyarország 
legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési prioritásait. A Partnerségi Megállapodás rögzí-
ti, hogy a Magyarországra az európai strukturális és beruházási alapokon (ESB) keresztül ér-
kező uniós fejlesztési források (az ún. ESB alapok) hogyan támogatják az Európai Unió 
Európa 2020 (EU2020) stratégia Magyarországra lebontott céljait. A Partnerségi Megállapo-
dás integrálja a Nemzeti Reform Programot és az EU Tanácsának Országspecifikus Ajánlásait 
is figyelembe veszi.  

A Partnerségi Megállapodásban kijelölt fejlesztési irányok részleteit operatív programok rög-
zítik. Ezek a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő ágazati és területi opera-
tív programok (a továbbiakban OP) (Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP, Integrált 
Közlekedésfejlesztési OP, Környezeti és Energiahatékonysági OP, Terület- és Településfej-
lesztési OP, Versenyképes Közép-Magyarország OP, Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, Köz-
igazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap forrásainak felhasználását meghatározó Vidékfejlesztési Program, az Európai Tenger-
ügyi és Halászati Alap felhasználását meghatározó Magyar Halgazdálkodási OP, a Magyaror-
szág részvételével zajló európai (nemzetközi) területi együttműködési programok, és a 
Rászoruló Személyeket Támogató OP. 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (a továbbiakban: EFOP) a humán tőke növelésével és a 
társadalmi környezet javításával tud a legeredményesebben hozzájárulni a célok megvalósítá-
sához az alábbi hat fő beavatkozási irányon keresztül:  

– Társadalmi felzárkózás;  
– A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése;  
– Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések;  
– A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolael-

hagyás csökkentésére;  
– A munkaerő piaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel rendel-

kezők számának növelése;  
– Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók 

körében és a kutatás-fejlesztésben. 

Rászoruló Személyeket Támogató OP (a továbbiakban: RSZTOP)  

Az RSZTOP a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap 
Magyarországon történő felhasználására irányul. Az Alap a megfelelő étkezés és az alapvető 
fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését szolgáló 
kísérő intézkedésekkel. Az Operatív Program az Alapot szabályozó uniós rendelet szerinti két 
lehetőség közül a célirányos természetbeni juttatásokat és a minimális kísérő szolgáltatásokat 
tartalmazó változat mentén készült. 

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (a továbbiakban: KÖFOP) 

Az operatív program átfogó szakmai tartalma: Magyarország a 2014-2020-as programozási 
időszakban az 1. és a 2. prioritások keretében tervezi a közigazgatás és a közszolgáltatási 
szféra átfogó fejlesztéseit végrehajtani, valamint a 3. prioritás keretében a technikai segítség-
nyújtás forrásokat biztosítani.  

Az operatív program célja egyrészt az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terhei-
nek csökkentése, így a közigazgatási folyamatok optimalizálásának és elektronizálásának 
megvalósítása, másrészt a szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a köz-
szolgáltatásban, ami a kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberi erő-
forrás menedzsment-rendszernek, a közigazgatási folyamatok átláthatóságának, valamint a 
közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú informáci-
ós bázisának fejlesztéseit fedi le. A KÖFOP 1. és 2. prioritása esetében elsősorban országos 
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kihatású projektek valósulnak meg, amelyek Közép-magyarországi régióra eső finanszírozását 
a Versenyképes Közép-Magyarország OP biztosítja. 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (a továbbiakban: GINOP) az EU források felhaszná-
lásának irányadó stratégiai dokumentuma a gazdaságfejlesztés területén, amely Magyarország 
Budapesten és Pest megyén (KMR) kívüli területein megvalósuló fejlesztéseket támogat.  

A program fő célkitűzése, hatóköre a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességé-
nek fejlesztése és növekedésének elősegítése. A vállalkozások hozzáadott értékének, profitjá-
nak növekedése a gazdaság és a foglalkoztatás növekedésének alapja, amit a program nyolc 
prioritása segít, finanszírozva többek között a kkv-k termelési kapacitásbővítő fejlesztéseit, 
kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeit, infokommunikációs és energiahatékonysági fej-
lesztéseit, foglalkoztatás-bővítését, a szakképzett munkaerő rendelkezésre állását, valamint 
hálózatos turisztikai fejlesztéseket. A GINOP 8. prioritása keretében a GINOP egyéb prioritá-
saiban elérhető vissza nem térítendő konstrukciókat kiegészítő pénzügyi eszközök érhetők el.  

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (a továbbiakban: IKOP) Magyarország (és az Európai 
Bizottság 2014-2020-as időszakra szóló) Partnerségi Megállapodásban megcélzott fenntartha-
tó, magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növeke-
dést szolgálja. Az IKOP a Partnerségi Megállapodás prioritásait a következőképpen szolgálja: 

– A gazdasági szereplők versenyképességének javítását és nemzetközi szerepvállalásuk 
fokozását közvetetten a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, korszerűsítésével;  

– A foglalkoztatás növelését közvetetten a közlekedési lehetőségek bővítésével és a föld-
rajzi mobilitás növelésével;  

– Az energia- és erőforrás- hatékonyság növelését közvetlenül a közösségi közlekedés és 
a környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok erősítésével; 

– A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítását közvetetten a 
regionális, városi, elővárosi közlekedés korszerűsítésével.  

Környezeti és Energiahatékonysági OP (a továbbiakban KEHOP) beavatkozásai elsősorban 
és közvetlenül a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítését szolgálják, ugyanakkor 
áttételesen hozzájárulnak a gazdasági növekedés elősegítéséhez is.  

A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővü-
lésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú válto-
zásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. 

Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és be-
avatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak 
kell érvényesülniük:  

– Klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóké-
pesség javítása;  

– Erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;  
– Szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;  
– Egészséges és fenntartható környezet biztosítása.  

Terület- és Településfejlesztési OP (a továbbiakban: TOP)  

A TOP fejlesztései elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálják. Össz-
hangban a Nemzeti Reform Programban (NRP) és a Partnerségi Megállapodásban (PM) rög-
zítettekkel az alábbi EU2020 stratégiai célokhoz járul hozzá: 

– Foglalkoztatás növelése;  
– Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás;  
– Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen.  

Versenyképes Közép-Magyarország OP (a továbbiakban: VEKOP) 
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A Strukturális Alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap) KMR 
területén felhasználandó fejlesztési forrásait, valamint a részben ágazati operatív programok-
ból megvalósítandó országos hatású fejlesztések, projektek KMR területre arányosított forrá-
sait tartalmazza. 

A VEKOP a rendelkezésre álló támogatási forrásokat három stratégiai cél mentén koncentrál-
ja:  

– A regionális gazdasági teljesítmény intelligens és fenntartható növelése (tudásgazdaság, 
innováció, vállalkozói környezet, a kis- és középvállalkozások fejlesztése, turizmus, in-
fokommunikációs beruházások támogatása);  

– A foglalkoztatás növelését segítő társadalmi környezet fejlesztése (napközbeni gyer-
mekellátást biztosító intézmények, foglalkoztatás növelését támogató programok, okta-
tási és képzési rendszerek fejlesztése);  

– A versenyképességet és a társadalmi együttműködést is szolgáló közösségi fejlesztések 
egy élhetőbb környezet kialakulása érdekében (a lakosság és a közlekedés energiahaté-
konyságának növelése, település rehabilitációs fejlesztések, társadalmi együttműködés 
erősítése, a közigazgatás és közszolgáltatások működésének javítása, természetvéde-
lem).  

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021-es időszakára vonatkozóan 
az Európai Bizottság és a donorok között 2016 tavaszán megszülettek a megállapodások, 
amelyek szerint az új, hétéves periódusban Magyarország részesedése összesen 214,6 millió 
euró (EGT FM: 108,9  millió euró, Norvég FM: 105,7 millió euró). A támogatások elsődleges 
célja ebben a programozási időszakban is a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csök-
kentésére, valamint a Magyarország és a donor országok közti kétoldalú kapcsolatok erősíté-
sére irányul. Magyarország tekintetében a tárgyalások lefolytatására vonatkozó 
meghatalmazást az Innovációs és Technológiai Minisztériumon belül a Nemzeti Kapcsolattar-
tó feladatait ellátó, Tervezésért és Nemzetközi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság 
kapta meg. 

Sikeres tárgyalások esetén az Együttműködési Megállapodások aláírására 2019 őszén sor ke-
rülhet. 

A Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszaka tekintetében a támogatás összege 
Magyarország szármára várhatóan mintegy 87 millió CHF lesz. Jelenleg az Európai Unió és 
Svájc között folyamatban vannak a tárgyalások, mely alapján megszülethet a Svájci Hozzájá-
rulásra vonatkozó megállapodás az Európai Unió és Svájc között. (A Svájci-Magyar Együtt-
működési Program a Svájci Hozzájárulás támogatási program részét képezi.) A svájci fél 
korábban jelezte, hogy az Európai Unióval történő tárgyalásokkal párhuzamosan kívánja 
megkezdeni a kedvezményezett országokkal a kétoldalú tárgyalásokat, annak érdekében, hogy 
az érintett országokkal megkötendő kétoldalú megállapodások (ún. keretmegállapodások) – az 
Európai Unióval történő megállapodást követően – minél előbb aláírásra kerülhessenek. A 
fentiek tükrében a következő lépés a támogató ország és a kedvezményezett országok közötti 
bilaterális tárgyalássorozat lesz. Várhatóan 2020. második felében indulhat meg hazánkban a 
pályáztatás. 

A Svájci Hozzájárulás célja az Európai Unióhoz 2004 óta csatlakozott országok felzárkózásá-
hoz, valamint a kibővített Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csök-
kentéséhez való hozzájárulás vissza nem térítendő támogatás biztosítása révén. A svájci fél 
részéről többek között az alábbi támogatandó célterületek kerültek előzetesen meghatározásra: 
a gazdasági növekedés és a szociális partnerség erősítése, a (fiatalokat érintő) munkanélküli-
ség csökkentése; környezet- és klímavédelem; migráció kezelése és az integráció támogatása, 
a közbiztonság javítása; szociális biztonság szintjének emelése. 
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Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott vidékfejlesztési 
támogatásokra 2014-2020 között 1 300 milliárd forint fordítható. A Vidékfejlesztési Program 
(VP) középpontjában a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások vissza nem térítendő 
beruházási támogatásai állnak. Ezek fő célja az ágazat versenyképességének növelése, techno-
lógiai modernizációjának, innovációjának elősegítése (a beruházások a teljes VP forrás 52%-
át teszik ki). A támogatások másik fontos csoportja a valamely környezetvédelmi, vagy állat-
jóléti többletvállalás kompenzálását célzó terület- és állatlétszám alapú kifizetések (ideértve 
az erdészeti kifizetéseket is, ez a VP forrásainak 42%-a). A VP-ben ezen kívül számos szerte-
ágazó célokat szolgáló kisebb intézkedés található (szaktanácsadás, szakképzés, LEADER 
stb.). 

A VP hangsúlyos elemét képezi a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, azzal összefüggés-
ben a környezetkímélő, fenntartható gazdálkodás, agrár-környezetgazdálkodás, kiemelt szem-
pontja és beavatkozási területe a vidéki térségek és közösségek lehetőségeinek bővítése, a 
vidéki gazdaság és helyi közösségek fejlesztése. A VP beavatkozásai a kormányzati tervek 
szerint szorosan kapcsolódnak a többi Operatív Program intézkedéseihez, a vidékfejlesztés 
szempontját érvényesítve azokkal szinergiában valósulnak meg, mind a központi intézkedése-
ket, mind a helyi és térségi programokat tekintve.  

Magyar Halgazdálkodási OP (a továbbiakban: MAHOP) 

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott Magyar Halgazdálkodási Operatív 
Program (MAHOP) támogatási rendszere Magyarország esetében 4 uniós prioritás köré épül. 
Magyarország számára a halgazdálkodás fejlesztésére valamivel több, mint 16 milliárd forint 
áll rendelkezésre, amelynek keretében kiemelt cél a Halászati Operatív Program (HOP 2007-
2013) által megteremtett termelői bázisok és a halgazdálkodási kkv-k fejlesztése, a hagyomá-
nyos tógazdasági haltermelés versenyképességének növelése, valamint a biodiverzitás megőr-
zése vagy növelése mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív energiaforrások 
használatával, illetve a környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása.  

A program további fontos célja az új fajok termelésbe vonásának segítése, az intenzív, inno-
vatív technológiákat alkalmazó haltermelés fejlesztése és a halfeldolgozás támogatása. A hal-
fogyasztás ösztönzése érdekében a MAHOP Irányító Hatóság folytatja az előző programozási 
időszakban megkezdett Kapj rá! halfogyasztást népszerűsítő marketing kampányt. 

A programban meghatározott prioritások összhangban vannak a magyar halgazdálkodás sajá-
tosságaival, így ezek támogatása egyértelműen hozzájárul a haltermelés fejlesztéséhez, az 
egyedi célkitűzések pedig összefonódnak az EU prioritásaival. A MAHOP megvalósítása az 
adminisztratív terhek további növelése nélkül történik, javítja az ágazatra vonatkozó adatgyűj-
tést, emellett támogatást nyújt az uniós szintű monitoring és ellenőrzési feladatok végrehajtá-
sához. A MAHOP 2020. évi költségvetési tervezésénél figyelembe vette a tárca az aktuális 
beérkezett támogatási igényt, a tervezett kötelezettségvállalásokat, a működő kiemelt projek-
tek mérföldköveihez tervezett kifizetések ütemezését.  

 

A 2014-2020 közötti határon átnyúló együttműködési programok esetében a Külgazdasá-
gi és Külügyminisztérium a Magyarország-Horvátország és a Magyarország-Szerbia Határon 
Átnyúló Együttműködési Programok, valamint a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna 
ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-RO-SK-UA) esetében lát el irányító, il-
letve nemzeti hatósági feladatokat a programok Európai Bizottság általi elfogadását követően. 
A Szlovákia-Magyarország, a Románia-Magyarország, a Szlovénia-Magyarország és az 
Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programokban nemzeti hatósági fe-
ladatokat végez.  
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II.  A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban 

A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós, halászati és közös agrárpolitiká-
jának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált előirányzatait, to-
vábbá egyéb nemzetközi programok forrásait tartalmazza.  

A XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet 2020. évi kiadási előirányzata 
1 686 266,3 millió forint, amely a 2019. évi eredeti előirányzathoz - 1 800 754,8 millió fo-
rint – viszonyítva 114 488,5 millió forinttal alacsonyabb. 2018. évtől kezdődően az EU-
forrásokat – a korábbi gyakorlattól eltérően – a „XLII., a Költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai” fejezetben kell bevételként megtervezni. A támogatási előirányzat 2020. évben 
1 673 080,3 millió forint, amely a 2019. évi eredeti 
nál - 1 790 260,8 millió forint – 117 180,5 millió forinttal kevesebb. A támogatás tervezése az 
uniós programok likviditásának folyamatos biztosítása érdekében a kiadással közel azonos 
összegben történt. 

A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási 
Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott programokhoz, pro-
jektekhez kapcsolódó központi költségvetési támogatás az adott program/projekt szempontjá-
ból elszámolható költségek kiadásainak, illetve a jogszabályi környezet alapján kötelezően 
biztosítandó egyéb kiadásoknak a fedezetére szolgál. A fejezetből kerül biztosításra a közpon-
ti költségvetési szerv kedvezményezett esetén támogatott projektek önrésze, amennyiben a pá-
lyázati- vagy kiemelt tervezési felhívásban a támogató az elszámolható kiadások tekintetében 
az önrész biztosítását írja elő. A jogosultsághoz szükséges még, hogy a központi költségvetési 
szerv a támogatandó tevékenységet a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) 
és/vagy az alapító okiratban rögzített szakmai alapfeladatként lássa el, vagy a támogatandó 
fejlesztést e szakmai alapfeladat ellátásának érdekében kívánja megvalósítani.  

Az uniós rendelet által meghatározott, úgynevezett jövedelemtermelő projektek esetén a meg-
térülő részre jutó központi költségvetési kiadások 2020. évtől nem az „Állami költségvetési 
kedvezményezettek sajáterő támogatása” előirányzaton önállóan, hanem az operatív program 
– IKOP, KEHOP – kiadásainál kerülnek megtervezésre. 
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XIX. Uniós fejlesztések fejezet előirányzatai 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezése Kiadás Bevétel Támogatás 
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-
2021- 

9 785,0 0,0 9 785,0 

Svájci-Magyar Együttműködés II. 4 008,0 0,0 4 008,0 
EU támogatások felhasználásához szükséges technikai 
segítségnyújtás 

10 610,6 0,0 10 610,6 

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató 
Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása 

839,0 0,0 839,0 

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 5 026,4 0,0 5 026,4 
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program 
(GINOP) 

515 446,0 0,0 515 446,0 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
(VEKOP) 

46 886,2 0,0 46 886,2 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) 

155 112,1 0,0 155 112,1 

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 
(IKOP) 

380 065,6 0,0 380 065,6 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
(KEHOP) 

99 555,5 0,0 99 555,5 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 91 546,0 0,0 91 546,0 
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív 
Program (KÖFOP) 

50 297,5 0,0 50 297,5 

Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 381,2 0,0 381,2 
SKHU ETE program 8 683,7 2 569,1 6 114,6 
ROHU ETE program 7 835,8 4 189,8 3 646,0 
HU-SER IPA program 2 684,6 2 237,8 446,8 
HU-CRO ETE program 3 283,0 1 325,7 1 957,3 
AU-HU ETE program 2 425,8 2 317,6 108,2 
SI-HU ETE program 592,2 546,0 46,2 
ENI programok 106,7 0,0 106,7 
Vidékfejlesztési Program 160 000,0 0,0 160 000,0 
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 3 593,0 0,0 3 593,0 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 127 502,4 0,0 127 502,4 
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen: 1 686 266,3 13 186,0 1 673 080,3 
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III.  A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1   Intézményekkel történő feladatellátás 

A 2014. és 2018. évi intézményrendszerben bekövetkezett változások és kormányzati szerke-
zet átalakítások eredményeként az Uniós fejlesztések fejezet 2020. évben intézményi elői-
rányzattal nem rendelkezik.  

 

III.2  Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó uniós jogszabály (1303/2013/EU rendelet) 
szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, a Kohéziós 
Alapból és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott operatív programok 
esetében minden tagállamnak kötelező kijelölnie irányító hatóságot (a továbbiakban: IH). 

Az IH-k által ellátandó feladatokat alapvetően a fenti EU rendelet, illetve ezen túl a vonatkozó 
hazai jogszabály (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) határozza meg. Eszerint az IH-k: 

– a szakpolitikai felelőssel együttműködve elkészítik a kiemelt projektek nevesítésére irá-
nyuló előterjesztéseket; 

– elkészítik a felhívásokat (szakpolitikai felelőssel együttműködve); 

– kialakítják a program irányítási és kontrollrendszerét; 

– javaslatot tesznek közreműködő szervezet kijelölésére; 

– javaslatot tesznek az alapok alapját végrehajtó szervezet kijelölésére; 

– felügyelik a közreműködő szervezet tevékenységét; 

– nyomon követik a programok és a támogatott projektek előrehaladását; 

– közreműködnek az értékelési terv elkészítésében, az egységes kommunikációs stratégia 
kidolgozásában; 

– közreműködnek a partnerségi egyeztetési folyamatokban és a tájékoztatási és kommu-
nikációs feladatok ellátásában; 

– felelősek a csalás elleni politika végrehajtásáért; 

– elkészítik az éves összefoglalót és a vezetői nyilatkozatot; 

– felelősek az első szintű ellenőrzések ellátásáért (verifikáció). 

 

Az egyes IH-k az előirányzatokhoz kapcsolódóan az alábbi feladatokat látják el: 

A Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága (GFP IH) gondoskodik a Gazdaság-
fejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) eredményes, hatékony megvalósításáról 
és az operatív program jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irá-
nyításáról. A GFP IH 2018 májusától szervezetileg a Pénzügyminisztériumhoz tartozik.  

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Rászoruló Személyeket Támo-
gató Operatív Program Irányító Hatósága (EFOP és RSZTOP IH) gondoskodik az ered-
ményes, hatékony megvalósításról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő 
szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. Az EFOP és RSZTOP IH az Emberi Erő-
források Minisztériumán belül működik.  

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (KEHOP 
IH) gondoskodik az operatív programok eredményes, hatékony megvalósításáról és a jogsza-
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bályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról; valamint ellátja a 
Kohéziós Alap Irányító Hatóság teendőit. A KEHOP IH 2018 májusától szervezetileg az In-
novációs és Technológiai Minisztériumhoz tartozik.  

A Közigazgatás Reform Programok Irányító Hatósága (KÖFOP IH) gondoskodik az 
eredményes, hatékony megvalósításról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő 
szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. A KÖFOP IH a Miniszterelnökségen belül 
fejti ki tevékenységét. 

A Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága (KÖZOP IH) gondoskodik a 2014-
2020 programozási időszakban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), 
valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek előirányzat eredményes, 
hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, 
pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. A KÖZOP IH 2018 májusától az Innovációs és 
Technológiai Minisztériumon belül működik.  

A Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (RFP IH) gondoskodik a Verseny-
képes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) eredményes, hatékony megvalósításáról, és az operatív programok 
jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. Az RFP IH 
2018 májusától a Pénzügyminisztériumhoz tartozik.  

2018 májusától a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el az INTERREG Közösségi 
Kezdeményezés programok tekintetében az irányító illetve nemzeti hatósági feladatokat; a 
strukturális alapok 3. célkitűzése szerinti területi együttműködési programok tekintetében a 
közös irányító hatósági, illetve nemzeti hatósági feladatokat, továbbá az Előcsatlakozási Tá-
mogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a 
területi együttműködéshez kapcsolódó programjai tekintetében közös irányító hatósági felada-
tokat. 

2018 májusától az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) látja el 
az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program tekintetében a Nemzeti Kapcso-
lattartó személyéhez fűződő szakmai feladatokat, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési 
Program tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait. Ugyancsak az ITM  látja el 
az Uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárság keretein belül a köz-
ponti koordinációs feladatokat. 

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Irányító Hatósága (MAHOP IH) gondos-
kodik a MAHOP, míg a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (VP IH) a Vidékfej-
lesztési Program uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelő, eredményes és hatékony 
végrehajtásáról. A MAHOP és a VP irányító hatósága 2018 májusától az Agrárminisztériu-
mon belül látja el feladatait.  

 

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

A Fejezet jellemzően több év előirányzatait terhelő programokat finanszíroz. A kötelezettség-
vállalási kereteket az uniós megállapodások tartalmazzák, amely alapján a költségvetési tör-
vény mellékletében feltüntetésre kerülnek az Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok 
a 2014-2020-as programozási időszakra. 
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III.4  Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

 

III.4.1 A 2014-2020-as programozási periódusban rendelkezésre álló kohéziós források 

III.4.1.1 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

millió forintban, egy tizedessel 
Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 540 607,1 0,0 540 607,1 
Változások jogcímenként    
Egyéb változások (kiadások csökkené-
se, stb.) 

-25 161,1 0,0 -25 161,1 

2020. évi javasolt előirányzatok 515 446,0 - 515 446,0 
 

A tervezés során azzal számolt az IH, hogy elsősorban számlás kifizetés és előlegelszámolás 
várható, az előlegigénylés összege alacsonyabb lesz, mint a korábbi években. Az eddigi ta-
pasztalatok alapján a kedvezményezettek többsége él a halasztott önerő lehetőségével, ezért a 
tervezés során ezt is figyelembe vette az IH, és úgy kalkulált, hogy a projektek első szakaszá-
ban várható nagyobb összegű kifizetés, míg a projektek második felében elsősorban a halasz-
tott önerővel és az előleggel fognak elszámolni. A kifizetés tervezése során az IH konstrukció 
szinten megvizsgálta, hogy melyik felhívásra adható még be pályázat, mi a záró kifizetési 
igénylés benyújtásának határideje, milyen hosszú a megvalósítási időszak, mennyi támogatás 
került kifizetésre, mekkora az el nem számolt előleg összege, illetve mekkora lemorzsolódás-
sal lehet kalkulálni. A tervezés során figyelembe vették az N+3-as szabályt, az árfolyamválto-
zás miatti keretemelést és új kiírások megjelentetését, valamint a 6%-os eredményességi keret 
átcsoportosítás hatását is. 

Az előlegek tervezésénél az IH megvizsgálta, hogy melyik felhívásoknál várható még döntés 
és szerződéskötés, illetve melyik új felhívásnál várható 2019. II. félévében és 2020-ban támo-
gatási szerződéskötés vagy támogatói okirat kibocsátása. Az előleg összegének kalkulálása 
során figyelembe lettek véve a felhívásban rögzített szabályok, valamint a vonatkozó kor-
mányrendelet előírásai. 

GINOP 8. prioritásnál a kiadások túlnyomó részét a pénzügyi termékekre teljesítendő számlás 
kifizetések teszik ki, ezen felül a lebonyolításhoz kapcsolódó költségtérítéssel is számolt az 
IH.  

A program újdonsága a pénzügyi eszközök rendkívül magas összege és a GINOP hatalmas 
mérete (forráskeret), amely a következő prioritások keretében kerül felhasználásra: 

– Kkv-k versenyképességének javítása; 
– Kutatás-fejlesztés és innováció; 
– Infokommunikációs fejlesztések; 
– Energia; 
– Foglalkoztatás; 
– Versenyképes munkaerő; 
– Turizmus; 
– Pénzügyi eszközök. 
 
1. Prioritás: Kkv-k versenyképességének javítása 

A prioritás céljai: Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése. A kkv-k növekedési lehető-
ségeinek megteremtése növekedési potenciállal rendelkező, nem kutatáshoz köthető innováci-
ót végző kkv-kon keresztül. Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése 
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vállalkozások együttműködési intenzitásának növelésén keresztül, különös tekintettel az ex-
port tevékenységet végző cégekre. 

A korábbi évek egyik legjobban teljesítő prioritása, ezért a kifizetésben csökkenés várható. 
2020. évben 65 038,2 millió forint támogatás kifizetését tervezi az IH a prioritás keretein be-
lül és jelentős összegű előleg elszámolással is kalkulálnak. A projektek nagy része halasztott 
önerővel van folyósítva, részben ezért is alacsonyabb a számlás kifizetés összege. 

2. Prioritás: Kutatás technológia-fejlesztés és innováció 

A prioritás céljai: K+I aktivitás növelése a tudás- és technológia- intenzív vállalkozások köré-
ben. Stratégiai K+I hálózatok számának növelése a K+F tevékenységet folytató vállalatok, va-
lamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató- ismeretterjesztő szervezetek) 
között. A K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizont 2020 részvétel a közfinanszíro-
zású és nonprofit kutatóhelyek (kutató- ismeretterjesztő szervezetek), valamint a vállalkozá-
sok körében. 

A K+I projektek kifizetésének felfutása a projektek jellegből adódóan lassabb, a megvalósítá-
si időszak gyakran eléri vagy meghaladja a 3 évet. A jogszabály alapján a K+F projektekre 
magas előleg adható, ezért jelentős az el nem számolt előleg állománya. A korábbi években 
kifizetett előlegek elszámolása megkezdődött, de emellett jelentősebb számlás kifizetéssel is 
számolt az IH. A prioritás keretein belül kerül finanszírozásra az egyetlen nagy GINOP pro-
jekt, itt számol az IH számlás kifizetéssel is, valamint a korábbi években kifizetett előleg el-
számolásával is. Összességében 62 098,4 millió forint kifizetéssel kalkulált az IH. 

3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések 

A prioritás céljai: Az IKT szektor termékesítési képességének növelése. Infokommunikációs 
megoldások használati szintjének növelése a vállalkozások körében. Az NGA fehér foltok 
csökkentése, az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése, nagy sávszélessé-
gű kapcsolat biztosítása az állami és önkormányzati intézményeknél. 

A prioritás keretében 41 866,1 millió forint kifizetését tervezi az IH. Elsősorban a kombinált 
termékeknél várható előlegfolyósítás. Több konstrukció zárása is 2020-ra van tervezve, ezért 
a prioritás keretéhez mérten jelentős összegű előleg elszámolással és számlás kifizetéssel ter-
vez. 

4. Prioritás: Energia  

Az alacsony széndioxid-kibocsátású termelés terjedésének előmozdítását a 4-es tematikus 
célkitűzés alá tartozó intézkedések megvalósítását tartalmazza. A károsanyag-kibocsátás 
csökkentése alapvető környezetvédelmi feladat, mely egyrészt magában foglalja a vállalkozá-
sok és közintézmények energiahatékonyságának javítását különös tekintettel a megújuló 
energia felhasználás arányának növelésével párhuzamosan végezve. Tekintettel az energiaha-
tékonyságban mutatkozó évtizedes elmaradások mértékére, szükséges az épületállomány fel-
újítása, az ipari termelés során alkalmazott gépek és berendezések túl magas 
energiaintenzitásának javítása, az alacsony károsanyag-kibocsátást biztosító termelési és épít-
kezési technológiák terjesztése a fenntartható fejlődés biztosításának és a külső energiafüggő-
ség csökkentésének első számú alapfeltételéhez.  

A cél a vállalkozói szektor versenyképességének erősítése a közvetlen energiaköltségek ösz-
szesített csökkentésével az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának 
növelése által. 

A prioritás keretében megjelent felhívások módosítása 2019. évben megtörtént annak érdeké-
ben, hogy a kötelezettségvállalás és a kifizetés is felpörögjön. A kerethez képest jelentős ösz-
szegű előleg kifizetéssel számol az IH. 2020. évre 24 092,2 millió Ft kifizetése került 
betervezésre. 
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5. Prioritás: Foglalkoztatás  

A „Foglalkoztatás” prioritás a foglalkoztatás bővítését a munkaerő-kínálat fejlesztésével és a 
nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének ösztönzésével támogatja, ezzel kiegészítve a többi 
prioritás munkaerő-kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. A terve-
zett intézkedések elsősorban az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes álláskeresők 
foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképessé-
gének javítását célozzák komplex eszköztárral. 

A konstrukció keretében 113 696,1 millió forint kifizetéssel számolt az IH. A prioritás kereté-
ben elsősorban a két nagy kiemelt projektnél számol az IH jelentősebb összegű kifizetéssel. 

6. Prioritás: Versenyképes munkaerő 

A „Versenyképes munkaerő” prioritási tengely a munkaerő-kínálat fejlesztését támogatja egy-
részt a kompetencia-fejlesztés és a felnőttképzés támogatásával, másrészt a képzési rendszer-
nek a gazdaság igényeihez igazodó fejlesztésével. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a 
munkaerő-kínálat rövid és hosszú távon egyaránt jobban igazodjon a gazdaság munkaerő-
keresletéhez, segítse a növekvő gazdaság munkaerő-igényének kielégítését, hozzájáruljon a 
versenyképesség javításához. 

A tervezett kifizetés összege 22 971,2 millió forint, ami elsősorban a képzés támogatását cél-
zó konstrukciókra tervezett számlás kifizetésből adódik. Az IH jelentős összegű előleg elszá-
molással számol, ami a kiemelt projektekre korábbi években kifizetett előlegekből tevődik 
össze. 

7. Prioritás: Turizmus 

A prioritástengely fókuszában a kulturális és természeti erőforrások védelme és gazdasági 
hasznosíthatóságának növelése áll. A Partnerségi Megállapodás alapján a következő célok fe-
leltethetők meg a prioritástengely intézkedéseinek:  

− Nemzetközi és országos jelentőségű természeti és kulturális örökség védelme, bemutat-
hatóságának és hasznosításának fejlesztése, hálózati és térségi szempontokkal; 

− A vidéki térségek környezeti értékeinek és épített, kulturális örökségének, közjóléti po-
tenciáljának és környezeti szolgáltatásainak közösségi célra történő hasznosítása és 
megőrzése. 

2020. évre összesen 21 403,8 millió forint összegű támogatás kifizetése került betervezésre. 
Jelentős összegű előleg elszámolással számol az IH, mivel a projektek megvalósítása elhúzó-
dott. 

8. Prioritás: Pénzügyi eszközök 

A GINOP utolsó prioritása nem tematikus, hanem eszközorientált, mivel a pénzügyi eszközö-
ket egy prioritásba rendezve 10%-kal megnövelhető az európai uniós társfinanszírozás mérté-
ke. Ennek megfelelően a 8-as prioritás az összes fentiekben megadott tematikus célt 
támogatja. Kiemelt mértékben jutnak forráshoz a kkv-k, a K+I tevékenységek, illetve az ener-
gia-hatékonyság és megújuló energia támogatása, utóbbi esetében különös tekintettel a lakó-
épületek felújítására. E három tematikus cél esetében a pénzügyi eszközök felhasználása 
jelentős mértékben hozzájárul a tematikus prioritástengelyek által is rögzített PM szintű célér-
tékek megvalósulásához. Emellett kisebb mértékben szintén forráshoz jut az IKT és a fiatal, 
kezdő vállalkozások támogatása. A 2020. év során a pénzügyi eszközöknél tervezte az IH a 
legnagyobb összegű, mindösszesen 164 280,0 millió forintos kifizetést. A prioritás jellegéből 
adódóan előleget csak a költségtérítés projektnél tervezett, a termékeknél számlás kifizetéssel 
kalkulált. 
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III.4.1.2 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat 54 780,2 0,0 54 780,2 
Változások jogcímenként    
Egyéb változások (kiadások csökkenése, stb.) -7 894,0 0,0 -7 894,0 
2020. évi javasolt előirányzat 46 886,2  46 886,2 
 

A VEKOP uniós társfinanszírozási aránya 50%. A kiadások a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének elfogadásáról szóló 1011/2016. (I. 
20.) Korm. határozatban (a továbbiakban: VEKOP ÉFK), szereplő meghirdetési terv, a támo-
gatási szerződések megkötésének időpontja, az állami támogatási jogcím, a programra vonat-
kozó N+3-as szabály alkalmazásával, illetve a várható előleg igénylések figyelembevételével 
kerültek meghatározásra.  

A VEKOP – köszönhetően a speciális, ágazati és területi szemléletet ötvöző nézőpontjának – 
fő küldetése és átfogó célja, hogy biztosítsa a Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasá-
gi versenyképességének további növekedését. A kettős nézőpont alapján a régión belül egya-
ránt tervezhetnek a területi szereplők, valamint az érintett ágazati szakterületek.  
A 2014-2020  közötti programozási időszakban a VEKOP keretében – az engedélyezett túl-
vállalásoknak köszönhetően – 297 771 millió forint összegű fejlesztés valósulhat meg, mely 
összeg tartalmazza az európai uniós forrást és a nemzeti társfinanszírozást egyaránt. 

A Kormány stratégiai célkitűzése, hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakban ren-
delkezésre álló európai uniós fejlesztési források a lehetőségekhez mérten leghamarabb lehí-
vásra kerüljenek. Ezen célkitűzésnek eleget téve az eredetileg rendelkezésre álló, uniós és 
hazai forrással fedezett 287 588 millió forintos keret – az engedélyezett túlvállalásoknak kö-
szönhetően – 297 771 millió forintra növekszik, mely többletet a hazai költségvetés finanszí-
rozza. A VEKOP eredeti keretének túlvállalását a Modern Városok Program és kiemelt 
kormányzati beruházások finanszírozása, illetve az árfolyamveszteségből adódó kompenzáció 
indokolta. A VEKOP ÉFK tartalmazza az országos kihatású felhívásokat, valamint a Közép-
magyarországi régió területén megvalósuló tükörfelhívásokat és területi kiírásokat egyaránt. 

A VEKOP keretében 2019 májusáig a rendelkezésre álló összes forrás meghirdetésre került 
(297 771 millió forint), melyből 106 970 millió forint országos kihatású felhívás, 
190 801 millió forint ágazati tükörfelhívás és TKR eljárásrendben meghirdetett felhívás. 

A VEKOP 2020-as évre vonatkozó tervezésénél az alábbi szempontok kerültek figyelembe 
vételre: 

– Éves Fejlesztési Keret (meghirdetési terv); 
– Döntéshozatal időigénye; 
– Munkaterv keretszámai; 
– Támogatási Szerződés megkötése; 
– Előleg kifizetése; 
– State Aid előlegek (State Aid előleg költségnyilatkozatba kerülhet); 
– Bizottság által utalt előleg felhasználása; 
– Teljes költség alapú elszámolásból adódóan a kedvezményezetti önerő figyelembe véte-

le; 
– Programra vonatkozó N+3-as szabály. 
 
Indikátorcélok: A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvaló-
suló integrált területi programokról szóló 1472/2015. (VII. 15.) Korm. határozat 2018-as és 
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2023-as indikátorcélokat határoz meg. A felhívások meghirdetésének-, a támogatás szerződé-
sek megkötésének, valamint az előleg kifizetések üteme alapján az indikátor célok a 2020-as 
évben is teljesülni fognak.  

A 2020-as évben a kiadási oldal szerkezete az előző évekhez képest megváltozik, mivel a 
számla alapú kifizetések növekednek az előleg alapú kifizetések csökkenése mellett. 

1.  Prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása  

Legfontosabb célkitűzései az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása (inkubátorok, ipari par-
kok, stb.), a vállalkozások hálózatosodásának ösztönzése, a kkv-k hosszú távú versenyképes-
ségének megteremtése, gazdasági dualitás csökkentése és kkv kapacitásainak megteremtése a 
hátrányosabb helyzetű térségekben. A prioritás az exportképes magyar kkv-k arányának és 
számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé válásához és Magyarország újra-
iparosodásához is közvetlenül hozzájárul. 

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
329,2 millió forint a várható kiadás. 

2.  Prioritás: Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció  

A kutatás és fejlesztés kulcsfontosságú faktor a modern Magyarország jövőjét illetően.  
A magyar gazdaságpolitika a továbbiakban horizontális (iparágakon átívelő) szemléletmódot 
felvéve azon technológiákat fogja figyelemmel kísérni, amelyek önmagukban bírnak spill-
over hatásokkal. Többek között támogatásban részesülnek az innovatív vállalkozások házon 
belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztései, vállalati K+I kapacitásfej-
lesztések és a K+I együttműködések. 

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
6 617,8 millió forint a várható kiadás. 

3.  Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések  

A gazdaságfejlesztésben korábban csak horizontális területként merült fel az infokommuniká-
ciós fejlesztések fontossága, a 2014-2020-as időszakban azonban fókuszált megközelítést kap 
ez a téma. Az infokommunikációs fejlesztések szerteágazó módokon járulnak hozzá a gazda-
ságfejlesztéshez, egyaránt segítik az állami működés hatékonyabbá válását, a vállalkozások 
versenyképességét és az állampolgárok lehetőségeinek javulását. 

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
910,8 millió forint a várható kiadás. 

4.  Prioritás: Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések  

Turizmust érintő fejlesztések hozzájárulnak az eddig önmagukban jelentős vonzerőt nem ké-
pező látványosságok összekötéséhez, ezáltal új helyszínek kapcsolódhatnak be a turizmusba. 
A hálózatos fejlesztések, tematikus utak hozzájárulnak a kulturális és természeti örökség 
megőrzéséhez. A természetvédelemmel kapcsolatban olyan zöld infrastruktúra-fejlesztések 
valósulnak meg, amelyek a védett, illetve közösségi jelentőségű fajok, valamint a közösségi 
jelentőségű élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének javításához szükséges ökológiai 
feltételek megteremtését, javítását célozzák az országos Natura 2000 hálózat Közép-
Magyarországi régióban fekvő területein. 

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
3 424,6 millió forint a várható kiadás. 

5.  Prioritás: Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák 
felhasználásának támogatása  

Az energiahatékonyság területén támogatásban részesülnek a régióban lévő vállalkozások 
épület-, valamint gazdasági-termelési folyamatainak energiahatékonyságára vonatkozó kor-
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szerűsítései, továbbá megújuló energiaforrásokra támaszkodó (épületek vagy gazdasági-
termelési folyamatok) fejlesztései, vagy komplex (hatékonyságot célzó fejlesztés megújuló 
energia alkalmazásával együtt) beruházási programjai. Továbbá a lakóépületek, valamint a 
távhő- és hőellátó rendszerek energetikai korszerűsítését célzó projektjeinek pénzügyi eszkö-
zökkel történő támogatása valósul meg. 

A prioritás tartalmazza a kisléptékű közlekedés-fejlesztéseket, melyek elősegítik az energia-
függőség csökkentését és a fenntarthatóság érvényesülését. A projektek hozzájárulnak a fenn-
tartható közlekedési módok előnyben részesítéséhez, települési részarányuk növekedéséhez, a 
közlekedésbiztonság javulásához, továbbá a motorizált egyéni gépjárműforgalom mértékének 
a csökkentéséhez, így csökkentve az emissziók kibocsátását. 

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
11 783,8 millió forint a várható kiadás. 

6.  Prioritás: Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés  

A prioritáson belül egyrészt támogatásban részesülnek a bölcsődés, valamint óvodás életkorú 
gyermeket nevelő szülők, azáltal, hogy a kisgyermekek nappali ellátását nyújtó intézmények, 
szolgáltatók, valamint óvodák férőhelyeinek száma a támogatás eredményeként bővül és az 
általuk nyújtott szolgáltatás minősége javul, így javítva munkavállalási lehetőségüket. A prio-
ritás további intézkedése a társadalmilag és fizikailag leszakadó, vagy leszakadással veszé-
lyeztetett településrészeket célozza meg, melynek célja az ott élő lakosság életminőségének 
javítása, és a terület további fejlődésének elősegítése. Ennek elérése érdekében az intézkedés 
olyan komplex programok számára biztosít forrásokat, melyben egyszerre tudnak megjelenni 
a társadalmi esélyteremtést és integrációt szolgáló (lakhatási, foglalkoztatási, közösségi és 
szociális), valamint a fizikai környezet leromlásának megakadályozását szolgáló elemek. A 
2014-2020-as fejlesztési ciklusban folytatódik a szociális intézményi férőhelyek kiváltása, 
melynek része a fenntartók strukturált felkészítése, a kiváltás szakmai támogatása, a szakem-
berek képzése. 

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
4 234,9 millió forint a várható kiadás. 

7.  Prioritás: Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató progra-
mok  

A prioritási tengely fő célja a társadalmi környezet javítása és a humán tőke növelése a Kö-
zép-magyarországi régióban. Az intézkedések fő célkitűzése a humánerőforrás komplex fej-
lesztése, a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációján, a szolgáló 
programok megvalósításán, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokon, valamint az oktatá-
si rendszerek fejlesztésén keresztül.  

Tervezett intézkedések: 

– Marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja; 
– A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés bizto-

sítása; 
– Korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, va-

lamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása; 
– A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és 

hozzáférhetőségének javítása; 
– Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása. 

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
3 328,7 millió forint a várható kiadás. 

8.  Prioritás: Foglalkoztathatóságot szolgáló programok  
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A prioritási tengely elsődleges célja a foglalkoztatás bővítés, a munkaerő versenyképességé-
nek növelése a Közép-magyarországi régió területén a munkaerő-kínálat fejlesztésével, a nem 
foglalkoztatottak elhelyezkedésének támogatásával, elsősorban a foglalkoztathatóságot szol-
gáló programok elindítása, továbbvitele révén, kiegészítve az ERFA prioritások munkaerő-
kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. A tervezett intézkedések el-
sősorban a rövidtávon, az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes álláskeresők fog-
lalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképes-
ségének javítását, az aktív korú népesség munkaerő-piaci kompetenciáinak erősítését célozzák 
komplex eszköztárral. 

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
5 414,1 millió forint a várható kiadás. 

9.  Prioritás: Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések  

A prioritási tengely „a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és ha-
tékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás” tematikus célkitűzéshez kapcsolódik. Az intéz-
kedések hozzájárulnak a közigazgatási szervezetek hatékonyságságának fejlesztéséhez, a 
humánerőforrás felkészültségének és a közszolgáltatások fejlesztéséhez. 

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
10 842,3 millió forint a várható kiadás. 

 

III.4.1.3 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

millió forintban, egy tizedessel 
Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 67 470,0 0,0 67 470,0 
Változások jogcímenként    
egyéb változások (kiadások növekedé-
se, stb.) 

+87 642,1 0,0 +87 642,1 

2020. évi javasolt előirányzat 155 112,1  155 112,1 
 

A kiadások a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integ-
rált területi programok jóváhagyásáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozatban (a továb-
biakban: TOP ÉFK), valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról 
szóló 1143/2016. (III. 21.) Korm. határozatban szereplő meghirdetési terv, a támogatási szer-
ződések megkötésének, az állami támogatási jogcím, a Programra vonatkozó N+3-as szabály 
alkalmazásával, illetve a várható előleg igénylések figyelembevételével kerültek meghatáro-
zásra. 

A TOP fejlesztései elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálják. 

A költségvetési és tematikus determinációkhoz való igazodás alapján az alábbi kiemelt fej-
lesztési célok kerültek meghatározásra: 

– Térség-specifikus erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés; 
– Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települési környezet; 
– Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása; 
– Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken; 
– Helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra és intézmény-fejlesztés;  
– Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-

ösztönzés. 
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Az Operatív Programban meghatározott allokációs terv alapján pályázati felhívások, új felhí-
vások megjelentetése, illetve lezárt felhívások újranyitása a nem lekötött források, illetve az 
úgynevezett visszahulló források függvényében még várhatóak. 

A TOP 2020. évre vonatkozó tervezésénél az alábbi szempontok kerültek figyelembe vételre: 

– Éves Fejlesztési Keret (meghirdetési terv); 
– Munkaterv keretszámai; 
– Döntéshozatal időigénye; 
– Támogatási Szerződés megkötése; 
– Előleg kifizetése; 
– State Aid előlegek (State Aid előleg költségnyilatkozatba kerülhetnek); 
– Teljes költség alapú elszámolásból adódóan a kedvezményezetti önerő figyelembe véte-

le; 
– Programra vonatkozó N+3-as szabály; 
– Kifizetett előlegek elszámolása. 

Indikátorcélok: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló 
integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat 
2018-2023-as indikátorcélokat határoz meg. A felhívások meghirdetésének-, a támogatási 
szerződések megkötésének-, valamint az előleg kifizetések üteme alapján az indikátor célok a 
2020. évben teljesülni fognak. A tervezésnél kiemelt hangsúlyt kapott, hogy az Operatív 
Programban lefektetett N+3-as célok teljesüljenek. 

2020. évben az alábbi prioritások tartoznak az Operatív Program alá: 

1.  Prioritás: Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére  

Az operatív program egyik fő célkitűzése a helyi érdekű gazdaság élénkülésének, növekedé-
sének az elősegítése, amelyet elsősorban az első prioritás keretében támogatható fejlesztése-
ken keresztül kíván elérni. Az üzleti infrastruktúrafejlesztés iparterületek, ipari parkok, 
technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejleszté-
sére, valamint kapcsolódó szolgáltatások bevezetésére, minőségük javítására fókuszál. A prio-
ritáson belül megjelenik továbbá a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező 
kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése, a gazdaságfejlesz-
tést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés, valamint a nők mun-
kaerő-piaci részvételének elősegítése érdekében a gyermekellátási szolgáltatások (bölcsődék, 
családi napközik, óvodák) fejlesztése. 

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
48 524,2 millió forint a várható kiadás. 

2.  Prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés  

A prioritás legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, 
ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása, amely-
nek részeként 3 beavatkozási területen valósulnak meg tevékenységek. A gazdasági szereplő-
ket célzó tervezett fejlesztések célja a városszerkezet vonzó üzleti környezetének biztosítása, 
amely a barnamezős területek és rozsdaövezetek rehabilitációja, a városszövetbe ágyazódó 
gazdasági funkciók infrastrukturális feltételeinek javítása, a városközpontok gazdasági funk-
ciónak megerősítése, újjáélesztése által valósul meg. A települési környezetvédelmi infrast-
ruktúra-fejlesztések kapcsán a belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerek kiépítésére, 
továbbá a meglévő önkormányzati hulladéklerakók rekultivációjára nyílik lehetőség. A fenti 
infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítve, azokhoz kapcsolódva lehetőség nyílik olyan szem-
léletformáló akciók és képzések támogatására, amelyek – a lakosság aktív részvételével – erő-
sítik a helyi identitást, a helyi közösségek összetartozását és a településhez kötődést. 
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A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
9 454,5 millió forint a várható kiadás. 

3 . Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi te-
rületeken  

A prioritáson belül egyrészt a környezetbarát közlekedési módok elterjesztése, a közösségi 
közlekedés térnyerését szolgáló beruházások (forgalmi pálya fejlesztése, pl. buszfordulók, 
buszsávok és megállók) megvalósítása, a járási, települési kapcsolatok javítását célzó, új kö-
zösségi közlekedési viszonylatok kialakítása és az integráltan megvalósított beavatkozások-
hoz kapcsolódó buszbeszerzés támogatható. Másrészt az önkormányzati tulajdonú épületek, 
egyéb önkormányzati ingatlanok, infrastrukturális létesítmények, önkormányzati intézmények 
energiahatékonysága fokozásának és a megújuló energiaforrások részarány növelésének, va-
lamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának támogatása történik meg. 

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
16 951,2 millió forint a várható kiadás. 

4.  Prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erő-
sítése  

A prioritás a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkor-
mányzati közszolgáltatások biztosításához nyújt forrást, kiemelten az egészségügyi és a szo-
ciális alapellátás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális 
feltételeit. A prioritás keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogászati alapellá-
tás, a területi védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, valamint a szociális alapszolgáltatá-
sok infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése támogatható. A hátrányos helyzetű személyek, 
különösen a romák életkörülményeinek javítását célozza az integrált szociális város-
rehabilitációs intézkedés. 

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
4 745,8 millió forint a várható kiadás. 

5.  Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társa-
dalmi együttműködés  

Az 1-4. Prioritásokhoz biztosít ESZA forrásokat, amelyek keretében helyi foglalkoztatási 
együttműködéseken (paktumok) keresztül hozzájárul a foglalkoztatás növelésének elősegíté-
séhez, továbbá foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást és/vagy is-
kolai felzárkózást, családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, 
egyéni fejlesztést vagy szociális munkát biztosító programok szervezését teszi lehetővé. 

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
5 674,9 millió forint a várható kiadás. 

6.  Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban  

A prioritás a megyei jogú városok fejlesztéseihez kapcsolódóan biztosít forrásokat az 1-5. 
prioritások tematikájának megfelelően. 

A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
53 323,1 millió forint a várható kiadás. 

7.  Prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)  

A prioritás elősegíti az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen ala-
puló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megte-
remtését, valamint innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, 
önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható 
települések létrejöttét. 
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A prioritáson a fentebb felsorolt tervezési szempontok figyelembe vételével 2020. évben 
16 438,4 millió forint a várható kiadás. 

 

III.4.1.4 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 

millió forintban, egy tizedessel 
Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 475 029,4 0,0 475 029,4 
Változások jogcímenként:    
Egyéb változások (kiadások csökkené-
se, stb.) 

-94 963,8 0,0 -94 963,8 

2020. évi javasolt előirányzat 380 065,6  380 065,6 
 

A 2020. évi kiadási előirányzat az IKOP-ban már támogatási szerződéssel rendelkező projek-
tekhez kapcsolódó előleg és időközi kifizetések figyelembevételével került megtervezésre. A 
2007-2013-as programozási időszakból áthúzódó, szakaszolt projektek jórészt már lezárásra 
kerültek, így az IKOP-ra eső időközi kifizetéseik minimális (2% alatti) részt tesznek ki a jövő 
évre tervezett kiadásokból. 2020. évben új pályázati felhívások nem kerülnek meghirdetésre, 
mivel a teljes keret már meghirdetésre került.  

A támogatási előirányzat az elszámolható költségek uniós és hazai részét, valamint a nem el-
számolható költségek forrását tartalmazza (EU felé nem elszámolható, de a támogatási szer-
ződések keretében finanszírozott le nem vonható ÁFA, jövedelemtermelő részre jutó önerő, 
illetve műszaki tartalom). 

Az IKOP tartalma, célkitűzései és az egyes prioritásokban meghatározott intézkedések, illetve 
az egyes projektek kiválasztási kritériumrendszere a 2013. év során elkészült Nemzeti Közle-
kedési Stratégián (a továbbiakban: NKS) alapulnak. Az IKOP a nagyprojektek listáját a Kor-
mány döntése alapján az NKS-ből vette át. 

2020. évben az alábbi prioritások tartoznak az Operatív Program alá: 

1. Prioritás: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása: 

Az elvárt fő eredmény, hogy a transzeurópai hálózaton minél több határállomás legyen gyors-
forgalmi vagy emelt szintű főúton elérhető. A prioritás célja az uniós jogszabályban meghatá-
rozott transzeurópai (TEN-T) közúthálózat el nem készült vagy kapacitáshiányos 
szakaszainak elkészítése, ITS, csomópontok fejlesztése. 

2020. évben a prioritás keretében összességében 173 012,6 millió forint kifizetést tervez az 
IH. 

2. Prioritás: Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása: 

Az elvárt fő eredmény, hogy a TEN-T hálózaton az utazási idő (pályaműködtetési szerződés 
alapján mért elvi menetidő és éves átlagos menetidő veszteség összege) csökkenjen. A priori-
tás célja a TEN-T vasútvonalak funkciójuknak megfelelő korszerűsítése, folyami információs 
rendszer, hajóút kitűzés fejlesztése. Vasúti szűk keresztmetszetek felszámolása, vasút-
villamosítás. 

2020. évben a prioritás keretében összességében 84547,3 millió forint kifizetést tervez az IH. 

3. Prioritás: Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítá-
sa: 

Az elvárt fő eredmény a Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési 
teljesítményének megőrzése, valamint a városi közösségi közlekedés szálló por és nitrogén-
oxid kibocsátásának csökkenése. A prioritás célja a kötöttpályás és vízi városi és elővárosi 
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közlekedés és személyszállítási intermodalitás javítása, közlekedési szemléletformálás. Köz-
lekedésbiztonsági, üzemanyag-takarékos járművezetői képzések. Teleautó népszerűsítése, 
kapcsolódó fejlesztések. NKS főbb menedzsment eszközeinek előkészítése. 

2020. évben a prioritás keretében összességében 90 336,9 millió forint kifizetést tervez az IH. 

4. Prioritás: A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása: 

Az elvárt eredmény a gyorsforgalmi úton el nem érhető megyei jogú városok számának csök-
kenése. A prioritás célja a TEN-T-n kívüli, térszerkezeti szempontból jelentős városok közúti 
kapcsolatainak fejlesztése, célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések. 

2020. évben a prioritás keretében összességében 32 168,8 millió forint kifizetést tervez az IH. 

 

III.4.1.5 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 

millió forintban, egy tizedessel 
Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 154 450,9 0,0 154 450,9 
Változások jogcímenként:    
Egyéb változások (kiadások csökkené-
se, stb.) 

-26 948,5 0,0 -26 948,5 

2020. évi javasolt előirányzat 127 502,4 0,0 127 502,4 
 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek előirányzat címrendi módosításáról 
szóló 1196/2019. (IV. 12.) Korm. határozat értelmében a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. 
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a 13. Közvetlen uniós támogatások alcímmel egészül ki. 
Fenti előirányzat 2019. április 30-ig a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium feje-
zethez tartozott, melynek fejezetek közötti átadás-átvétele 2019. május 1-jével megkezdődött. 
Ennek értelmében a 2020. évi kiadások és támogatások már a XIX. Uniós fejlesztések fejeze-
ten belül kerül megtervezésre. 

A CEF (Connecting Europe Facility: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) kiemelt célja a 
közlekedési hálózat fejlesztését szolgáló beruházások megvalósítása, amely egy, a 2014. év-
ben indult, a TEN-T hálózat fejlesztését szolgáló pályázatos projekttámogatási konstrukció. 
Három pályázati körben (2014, 2015, 2016.), 41 nyertes projekttel Magyarország, a számára a 
CEF-ben közlekedésfejlesztésre rendelkezésére álló 1 075 millió euró összegű, úgynevezett 
nemzeti boríték 100%-át lekötötte (34 projekt, 337 milliárd forint). Mindezen túlmenően 3 
milliárd forint uniós támogatást nyert a mindegyik tagállam által megpályázható általános bo-
rítékból, és mintegy 700 millió forint további támogatást köthet le a más országok által fel 
nem használt kohéziós forrásokból. Az előirányzat 31 db ITM-kedvezményezetti projekthez 
biztosítja a társfinanszírozást. 

A CEF közlekedési támogatás fókuszában a vasúti fejlesztés áll, ugyanakkor cél a vízi közle-
kedés magasabb szintre emelése, valamint innovatív technológiák bevezetése, és az Egységes 
Európai Égbolt jegyében a légiközlekedés biztonságának megerősítése, a légi forgalom irá-
nyításában új technológiák alkalmazása. 

A költségvetés kiemelten kezeli az Európai Unió TEN-T hálózatának fejlesztését szolgáló 
CEF támogatási konstrukció projektjeinek megvalósításához szükséges költségek finanszíro-
zását. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2020. évi kiadási előirányza-
ta 127 502,4 millió forint, mely a nyertes CEF projektek kifizetésének forrását biztosítja. A 
támogatási előirányzat az elszámolható költségek uniós és hazai részét, valamint a nem el-
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számolható költségek forrását tartalmazza (EU felé nem elszámolható, de a támogatási szer-
ződések keretében finanszírozott le nem vonható ÁFA, illetve műszaki tartalom). 

 

III.4.1.6 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2019. évi törvényi előirányzat 108 410,6 0,0 108 410,6 
Változások jogcímenként:    
egyéb változások (kiadások csökkené-
se, stb.) 

-8 855,1 0,0 -8 855,1 

2020. évi javasolt előirányzat 99 555,5  99 555,5 
 

A tervezés során azzal számolt az IH, hogy a projektek előrehaladásával hangsúlyossá válnak 
az előleg elszámolások. A 2019. évhez hasonlóan, 2020. évben is azzal kalkulált az IH, hogy 
a kifizetéseken belül a számla alapú kifizetések lesznek jelentősek, míg az előleg kifizetések 
csökkeni fognak. A 2017-2018. évek kifizetési adatait figyelembe véve a kedvezményezettek 
többsége élt a megkötött támogatási szerződések biztosította előlegek lehívásának lehetőségé-
vel, így a 2019. évtől kezdődően a kedvezményezettek elsősorban számla alapú kifizetésre 
nyújtanak be kérelmet, illetve a folyósított előlegekkel fognak elszámolni. A 2020. évi kiadási 
előirányzat a KEHOP-ban újonnan induló projektekhez (például a KEHOP-2.1.7 újonnan 
meghirdetett konstrukcióban lévők), valamint a már támogatási szerződéssel rendelkező pro-
jektekhez kapcsolódó előleg és számla alapú kifizetések, valamint a 2007-2013-as programo-
zási időszakból áthúzódó, szakaszolt projektek KEHOP-ra eső időközi kifizetései 
figyelembevételével került megtervezésre. A számla alapú kifizetések annyira jelentőssé vál-
nak, hogy 2020-ban várhatóan a kifizetések körülbelül 80%-át fogják kitenni.  

A kiadási előirányzat tervezésénél hangsúlyt kap, hogy a KEHOP kiemelt eljárásrendben 
alapvetően a közszféra támogatására fókuszál, így a költségek tervezhetősége szakpolitika 
függő. A jelenlegi tervezés alapján a 2020. évi 99 555,5 millió forintos kiadási előirányzat 
85,5%-át az államháztartáson belüli szervezetek számla- és előleg alapú kifizetése adja, míg 
az államháztartáson kívüli szervezetek kifizetési igénye mindössze 14,5%.  

A 2020. évet követően is a 2019-2020. évekre jellemző irányvonal alapján tervezte az IH a 
számla alapú kifizetések növekedését az előleg alapú kifizetések csökkenése mellett. 

 

2020. évben az alábbi prioritásokkal rendelkezik az Operatív Program: 

1. Prioritás: Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás  

Magyarország területének jelentős része a vízhiány és a víz-többlet (árvíz, belvíz) kettős szo-
rításában él: minden második év aszályos, a legnagyobb aszályok az ország területének 80-
90%-át sújtják, ugyanakkor az árvizek által veszélyeztetett terület az ország területének 23%-
a, mely arány a legnagyobbak között van Európában. Az elmúlt évtizedekben tapasztalt klí-
maváltozás folytatódása, és ennek következtében a Kárpát-medence vízháztartásának szélső-
ségei vetíthetők előre a XXI. században. Az első prioritási tengely ezért a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodást, a természeti katasztrófák kockázatának csökkentését célozza. A beruhá-
zási prioritás vízgazdálkodás fejlesztését célzó intézkedései szorosan kapcsolódnak a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program 2. prioritásának intézkedéseihez, amelyből az ön-
kormányzatok belterületi csapadékvíz-, valamint belvíz-elvezetést célzó fejlesztései juthatnak 
forráshoz. 
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A prioritáson 9 db felhívás került meghirdetésre 381,97 milliárd forint értékben, ami a priori-
tás OP keretének 114,92%-a. 

A prioritásra 23 960,3 millió forint kifizetést tervezett az IH, amelynek 39,1%-a lesz előleg. 
Előleg elszámolás várhatóan 32 779,7 millió forint lesz. 

Kedvezményezetti kör a klímaadaptáció kapcsán a központi közigazgatási szervek, önkor-
mányzatok, civil szervezetek; az ár- és belvízvédelem, fenntartható vízgazdálkodás kapcsán a 
vízügyi igazgatási szervek, önkormányzatok; míg a katasztrófavédelem terén a katasztrófavé-
delem országos és területi szervei, és a kapcsolódó önkéntes, civil és non-profit szervezetek 
jelennek meg. 

2. Prioritás: Települési vízellátás, szennyvízelvezetés- és -tisztítás, szennyvízelvezetés fej-
lesztése  

Magyarország területén a szennyvízelvezetési- és tisztítási beruházások a vízi közműfejleszté-
sek között a 2014-2020-as időszakban – hasonlóan a 2007-2013-as időszakhoz – a leghangsú-
lyosabb szerepet töltik be. 

Bár Magyarországon a közüzemi ivóvíz-ellátottság teljes körűnek tekinthető (98%), az ország 
egyes területein az ivóvíz minősége nem minden tekintetben felel meg az uniós és a hazai 
jogszabályokban rögzített határértékeknek. További probléma, hogy a szennyvíz-
gyűjtőhálózat hiányosságai miatt a közműolló jelenleg mintegy 13,8%. A szennyvízgyűjtő há-
lózat így számos további fejlesztést igényel az unió felé vállalt derogációs kötelezettségek és a 
hazai jogszabályokban rögzített előírások teljesítése érdekében. A beruházások megvalósítása, 
a derogációs kötelezettségek teljesítésén túl, a nem megfelelő szennyvízkezelés okozta kör-
nyezetterhelés megszüntetése miatt is fontos. A második prioritási tengely ezért a települési 
vízellátás; valamint a szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztésére fóku-
szál. 13 db felhívás került meghirdetésre 420,58 milliárd forint értékben, ami a prioritás OP 
keretének 106,10 %-a. 

2020. évben 65 170,1 millió forint kifizetéssel számol az IH a prioritáson, melynek csak 8,04 
%-a előleg. Az előleg elszámolás várhatóan 40 490,0 millió forint lesz. 

Kedvezményezetti kör: vízi közmű tulajdonosok (Magyar Állam, állami vagyonkezelők, ál-
lami tulajdonú vagyonkezelők, önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vagyonkezelők). 

A projektek előkészítése időben és költségben is jelentős feladat. A létesítési engedélyes ter-
vek megvalósítása több esetben is olyan műszaki kockázatot jelentett, ami miatt új tervezésre 
volt szükség. A tervezői, illetve megrendelői felelősség igazolásának kérdésköre mellett ezért 
a kedvezményezettek többletterhei is hátráltatták a beruházásokat.  

A prioritás tekintetében általánosan elmondható, hogy az elmúlt időszakban, az építőiparban 
tapasztalható évek óta tartó piacnövekedés és kivitelezési szolgáltatásra vonatkozó kereslet 
emelkedése miatt az országban rendelkezésre álló kivitelezői kapacitás (géppark és munka-
erő), valamint az építési anyagok hiánya miatt jelentős árnövekedés történt, illetve folyamato-
san áremelkedés tapasztalható továbbra is. A prioritáson emiatt több összköltség növelési 
kérelem elbírálására volt szükség a közbeszerzési eljárások lefolytatása után, így jelentős a 
Kormány által jóváhagyott többlettámogatási is. Így a 2. prioritás 2020. évi előirányzat meg-
alapozásánál fokozottan számolni szükséges a megelőző évek folyamatainak áthúzódó hatása-
ival. 

3. Prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések 

Ezen cél elérése érdekében a harmadik prioritási tengely forráskerete elsősorban a hulladék-
gazdálkodással kapcsolatos fejlesztéseket, de emellett a múltbeli károkozások, szennyezettsé-
gek felszámolását is támogatja. A papír-, üveg-, műanyag-, a biológiailag lebomló szerves 
hulladékok, valamint a veszélyes hulladék elkülönített gyűjtését a házhoz menő gyűjtés foko-
zásával, és ennek kiegészítéseként a megfelelő gyűjtőpontok és gyűjtőudvarok, illetve a hasz-
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nált termékek átvételét biztosító újrahasználati központok kialakításával kívánja megvalósíta-
ni az IH. Fejlesztésre kerül a lerakást megelőző előkezelés infrastruktúrája annak érdekében, 
hogy az anyagában vagy energetikailag hasznosítható hulladékok minél nagyobb arányban 
kerüljenek elkülönítésre. A szerves hulladékok hasznosítására komposztáló kapacitások léte-
sülnek, továbbá a projektek kötelező részét képező szemléletformálás révén a hulladékkelet-
kezés megelőzésének, a helyes gyűjtési módoknak a megismertetése is eljut a lakossághoz. A 
prioritásban 7 db felhívás került meghirdetésre 159,03 milliárd forint értékben.  

A prioritás keretében 9 516,1 millió forint kifizetést tervezett az IH, melyből 46,6% előleg ki-
fizetés. Jelentős előleg elszámolás várható, mintegy 26 511,4 millió forint értékben.  

Kedvezményezettek: a hulladékgazdálkodás szakterületen az önkormányzatok és társulásaik, 
többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek; a kármentesítés szakte-
rületen az állami vagyonkezelésért felelős szervezetek. 

4. Prioritás: Természetvédelmi- és élővilágvédelmi fejlesztések 

A fejlesztések megvalósulása érdekében a prioritáson 4 db felhívás került meghirdetésre 
35 900 millió forint értékben (VEKOP-pal együtt), ami a prioritás OP keretének 111,67%-a. 
A prioritás keretében 647,6 millió forint kifizetést tervezett az IH, melyből 47,6% előleg kifi-
zetés. 3 465,8 millió forint előleg elszámolást kalkulált az IH. 

EU Biológiai Sokféleség Stratégia elfogadásával a tagállamok vállalták, hogy 2020-ig megál-
lítják a biológiai sokféleség csökkenését és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlását. Magya-
rországnak kiemelt felelőssége van a célok teljesítésében, hiszen az ország területét lefedő 
Pannon biogeográfiai régió a közösségi jelentőségű madárfajok 36%-ának, illetve az egyéb ál-
lat- és növényfajok 17%-ának ad otthont. A program természetvédelmi és élővilág-védelmi 
fejlesztéseit a negyedik prioritási tengely tartalmazza.  

Kedvezményezettek lehetnek az országos jelentőségű védett természeti területek természetvé-
delmi kezelésért felelős szervek (nemzeti park igazgatóságok), védett természeti területek 
természetvédelmi kezelésében érintett központi költségvetési szervek (pl. vízügyi igazgatósá-
gok), 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok (pl. állami erdészeti zártkörűen műkö-
dő részvénytársaságok), civil szervezetek, önkormányzatok. 

5. Prioritás: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása 

Magyarország energetikai szempontból sérülékeny: a primer energiafelhasználás jelentős ré-
sze fosszilis alapú, jelentős a földgáz használata, miközben korlátozottak a belföldi szénhid-
rogén-készletek. A megújuló energiaforrások alkalmazása kiemelt társadalmi, 
környezetvédelmi és nemzetgazdasági érdek. Az ötödik prioritási tengely a megújuló energia-
források alkalmazására, energiahatékonysági fejlesztésekre koncentrál, melynek érdekében 18 
db felhívás került meghirdetésre 334,87 milliárd forint értékben, ami a prioritás OP keretének 
110,12%-a. 

A KEHOP-ban a „Megújuló energiaforrások alkalmazása”, valamint „Energetikai és energia-
hatékonysági fejlesztések” beavatkozási irányok a korábbi KEOP „Megelőzés, takarékosság, 
hatékonyság” cél folytatásának tekinthető, amely lehetőséget teremt a korábbi jó gyakorlatok, 
tapasztalatok átvezetésére a 2014-2020-as időszakban. 

Kedvezményezettek közt jelennek meg a megújuló energiatermelésben érintett gazdasági tár-
saságok, az energiahatékonysági fejlesztéseket tervező központi költségvetési szervek, nonp-
rofit szektor, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti távhőszolgáltatók 
és távhőtermelési célú gazdasági társaságok, valamint kizárólag a Közép-magyarországi Ré-
gió területén az önkormányzatok, egyházak és közszolgáltatást végző gazdasági társaságok. A 
prioritás keretében 261,4 millió forint kifizetését tervezi az IH, mely döntő része számla alapú 
kifizetés. Több konstrukció zárása is 2019-re várható, ezért 2020-ban már kevesebb előleg el-
számolás került betervezésre, mintegy 410,3 millió forint értékben. 
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Energetikai célú fejlesztések más operatív programokban: 

A KEHOP mellett, részben a KEHOP-hoz kapcsolódva más operatív programokban is megje-
lennek energiahatékonysági fejlesztések az alábbiak szerint: 

– Az önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás ará-
nyának növelése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP);  

– A vállalkozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia növelését célzó fej-
lesztéseinek támogatására a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP) vissza nem térítendő forrásaiból és pénzügyi eszközeiből lesz lehetőség kom-
binált termék formájában. Ugyancsak ez utóbbi operatív programból kerül sor a lakó-
épületek energiahatékonysági fejlesztéseinek pénzügyi eszközökkel történő 
támogatására;  

– A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) forrásaiból vállal-
kozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia növelését célzó fejlesztései-
nek támogatására kerülhet sor Pest megyében és a főváros területén. Már 2018-ra 
szükséges a keret 10%-os túlvállalása ahhoz, hogy a szerződött projektállomány a pro-
jektzárások csúszása ellenére (előző időszaki tapasztalatok alapján) is megfelelő meny-
nyiségű indikátorteljesülést hozzanak 2018. december 31-ig, a 2018-as részcélok 
elérésére megadott határidőig. 

Összességében elmondható, hogy a KEHOP folytatja egyrészt a 2007-2013-as programozási 
időszakban a KEOP-ban megkezdett fejlesztések irányvonalát, illetve kiegészíti azt a KEOP-
ban még meg nem jelent területekkel (klímaváltozás, katasztrófa-védelem).  
 

III.4.1.7 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

millió forintban, egy tizedessel 
Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 167 746,9 0,0 167 746,9 
Változások jogcímenként:    
Egyéb változások (kiadások csökkené-
se, stb.) 

-76 200,9 0,0 76 200,9 

2020. évi javasolt előirányzat 91 546,0  91 546,0 
 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) a humán tőke növelésével és a tár-
sadalmi környezet javításával járul hozzá a Partnerségi Megállapodásban rögzített célkitűzé-
sek teljesítéséhez.  

A 2020. év tervezési adatai az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban szereplő meghirdeté-
si terv, a támogatási szerződések megkötésének időpontja, a projektek életciklusa, a program-
ra vonatkozó N+3-as szabály alkalmazásával, illetve a várható előleg és kifizetési igénylések 
figyelembe vételével került meghatározásra. A 2020. évben előleg kifizetéssel legfeljebb a 
jogszabály által meghatározott mértékben a korábbi években kifizetett támogatási előleg, a 
projektek életciklusa, a projektek likviditási terve alapján számolt az IH. Köztes, számlaalapú 
kifizetésekkel becsült arányszámok, likviditási tervek, illetve a kedvezményezetti adatszolgál-
tatások alapján rendelkezésre álló információk, adatok figyelembe vételével történt a tervezés. 
Az EFOP egyes prioritásai egymásra épülnek, illetve egymást kiegészítik, ezért megvalósítá-
suk párhuzamosan zajlik, a meghirdetések ehhez igazodnak, és az előirányzat felhasználása is 
ennek megfelelő ütemben történik. Az EFOP három kiemelkedő célkitűzése: a segítségre szo-
rulók foglalkoztathatóságának növelésével hozzájárulni a munkaalapú társadalom megterem-
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téséhez, tompítani a területi egyenlőtlenségeket, továbbá az alsó középosztály stabilizálásával, 
tagjainak társadalmi mobilitásának növelésével megerősíteni a középosztályt. 

Az EFOP a Partnerségi Megállapodás 4. nemzeti prioritásának keretében („a társadalmi fel-
zárkózási és népesedési kihívások kezelése”) az alábbi hat fő beavatkozást valósítja meg: 

– Társadalmi felzárkózás; 
– A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése; 
– Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések; 
– A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolael-

hagyás csökkentésére; 
– A munkaerő-piaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel rendel-

kezők számának növelése; 
– Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók 

körében és a kutatás-fejlesztésben. 
 

2020. évben az alábbi prioritások tartoznak az Operatív Program alá: 

1. Prioritás: Együttműködő társadalom 

A prioritási tengely kizárólag a 9. számú tematikus célt fedi le, azaz célja a társadalmi 
együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelem. Ennek keretében célként jelenik meg: 

– Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítá-
sa, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében; 

– A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja; 
– A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés bizto-

sítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatá-
sokat; 

– A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói 
szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szoli-
dáris gazdaság előmozdítása.  

A 2020. évre tervezett kifizetés összege 39 773,8 millió forint, ami elsősorban a projektekre 
tervezett számla alapú kifizetésből adódik. 

2.  Prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében 

A prioritási tengely tematikus célja a társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység, 
valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. Ezen cél eléréséhez az alábbi két be-
ruházási prioritás terén kíván beavatkozni: 

– Beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális inf-
rastruktúrába, az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek csökkentésébe; és  

– a rászoruló városi és falusi közösségek és közösségi szolgáltató helyek fizikai rehabili-
tációjának és gazdasági fellendülésének támogatásába. 

Érintettek elsősorban a kevésbé fejlett régiók, azonban a prioritási tengely a Közép-
Magyarországi Régióban is tervez fejlesztéseket az országos hatókörű egészségügyi szolgálta-
tó intézmények terén. Kizárólag olyan projektek valósulnak meg, melyekről objektív módon 
bizonyítható a visszahatásuk a kevésbé fejlett régiókra. A prioritás projektjei esetében 2020. 
év során az IH 10 416,8 millió forintos kifizetést tervezett, amit elsősorban a projektekre ter-
vezett számla alapú kifizetések adják, másodsorban a kedvezményezettek részére folyósítandó 
előleg. 
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3.  Prioritás: Gyarapodó tudástőke 

A prioritás célja a minőségi, méltányos, fenntartható és költséghatékony köznevelési rendszer 
megteremtése, a pedagógus hivatás megerősítése, valamint az esélyteremtő és hátránykom-
penzációs beavatkozások javítása a végzettség nélküli iskolaelhagyást megelőző iskolai peda-
gógiai folyamatok fejlesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése és a 
pedagógusok szakmai felkészítése által. Hozzájárul továbbá Az egész életen át tartó tanulás 
keretstratégiájában foglaltak szerint a köznevelésen kívüli nem formális és informális tanulást 
megvalósító intézményrendszer fejlesztéséhez, valamint a felsőoktatásban szükséges készsé-
gek elsajátításához és motivációk felkeltéséhez. Magyarország a korai iskolaelhagyók arányá-
nak 10%-ra történő csökkentését vállalta 2020-ig. 

Az EFOP célja az Európa 2020-as célkitűzésnek megfelelően a felsőfokú végzettségűek ará-
nyának növelése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportokra. A nemzeti reform 
programban vállalt célkitűzés a 30,3%-os arány elérése 2020-ra. Az EFOP fejlesztésekkel 
2023-ig 35%-os arány elérését célozzuk meg. Fókusz az oktatási és képzési rendszerek mun-
kaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása (beleértve egyes képzésekben az EU mun-
kaerő-piacát), a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a 
képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása elsősorban a felsőoktatási oktatás-
módszertanban gyakorlat erősítése és az intézmények profiljának fokuszáltsága által. 

Kedvezményezettek: bölcsődék és köznevelési intézmények, fenntartóik, nonprofit gazdasági 
társaság, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, költségvetési intézmények, szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatók, pedagógusképzésben és továbbképzésben résztvevő szereplők, 
kulturális intézmények és szervezetek együttműködésben a köznevelési intézményekkel, kul-
turális intézmények és azok fenntartói, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, sport-
egyesületek, felsőoktatási intézmények, a felsőoktatási intézmények által többségben 
tulajdonolt gazdasági társaságok, a felsőoktatási intézmények partnerei (szakképző intézmé-
nyek, tartalomszolgáltatók, kiadók, közintézmények), egyes beavatkozások esetében civil 
szervezetek, az MTA kutatóintézetei, állami szervek, valamint a központi támogató ágazati 
háttérintézmények. 

A prioritás vonatkozásában elsősorban számla alapú kifizetés került tervezésre 2020. évre 
összesen 16 925,6 millió forint összegben.  

4.  Prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 

Az EFOP negyedik prioritási tengelyének célja az oktatásba és a képzésbe, többek között a 
szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás ér-
dekében. A beruházási prioritás egyedi célkitűzése a minőségi közneveléshez és oktatáshoz 
való hozzáférés, valamint a minőségi felsőoktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése. 
Kedvezményezettek első sorban a demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű települé-
seken lévő intézmények, az alacsony teljesítményt nyújtó, az eddigi infrastrukturális fejleszté-
sekből kimaradt, kedvezményezett járásokban hátrányos helyzetű járásokban működő iskolák. 
A beruházásoknak hozzá kell járulniuk a méltányos köznevelés és az egészséges életmód 
megteremtéséhez, nem támogatható olyan beruházás, amely kirekesztést eredményező okta-
tás-szervezési gyakorlat folytatásához vagy fenntartásához vezethet. Komplex fejlesztések va-
lósulnak meg, melyek során az intézmények infrastrukturális fejlesztései összekapcsolódnak 
az ESZA típusú beavatkozásokkal. Cél az oktatás méltányosságát, hatékonyságát szolgáló fej-
lesztések megvalósítása a társadalmi összetartozás, az országosan egyenlő esélyek és a kor-
szerű iskola megteremtése, a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekeket nevelő 
intézmények nevelési munkáját segítő infrastrukturális fejlesztés, továbbá a felsőoktatás te-
kintetében az oktatási infrastruktúrák fejlesztésében a meglévő kapacitások minőségének javí-
tása. 
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2020. évben 23 223,1 millió forint támogatás kifizetését tervezi az IH a prioritás keretein be-
lül. Számlás, valamint támogatási előleg és szállítói előleg kifizetés egyaránt tervezésre ke-
rült. 

5. Prioritás: Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, 
valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések 

Magyarországon az alacsony jövedelmű és a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű em-
berek számára napi megélhetési problémák jelentkeznek. Sajnálatos módon nem alakult ki e 
problémák átmeneti pénzügyi kezelésének áttekinthető, megbízható és pénzügyi szempontból 
fenntartható intézményi és szolgáltatási köre. A megfelelő szolgáltatási hiányosságokat tetézi, 
hogy az érintett személyek jellemzően nem vagy alig rendelkeznek pénzügyi alapismeretekkel 
és kultúrával. A prioritási tengely technikai jelleggel tartalmazza részint a társadalmi együtt-
működés erősítése érdekében alkalmazott pénzügyi eszközöket, részint a társadalmi innováci-
ót szolgáló műveleteket és a transznacionális együttműködést. 

Kedvezményezettek: Magyarországon bejegyzett pénzintézetek, civil szervezetek, állami in-
tézmények, önkormányzatok, egyházi jogi személyek. 

A 2020. év során a prioritás keretében 1 206,7 millió forint támogatás kifizetését tervezte az 
IH számla alapú igénylések alapján.  

 

III.4.1.8 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 

 millió forintban, egy tizedessel 
Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 86 206,9 0,0 86 206,9 
Változások jogcímenként:    
Egyéb változások (kiadások csökkené-
se, stb.) 

-35 909,4 0,0 -35 909,4 

2020. évi javasolt előirányzat 50 297,5  50 297,5 
 

Az operatív program átfogó szakmai tartalma: Magyarország a 2014-2020-as programozási 
időszakban az 1. és a 2. prioritások keretében tervezi a közigazgatás és a közszolgáltatási 
szféra átfogó fejlesztéseit végrehajtani, valamint a 3. prioritás keretében a technikai segítség-
nyújtás forrásokat biztosítani.  

2020. évben az alábbi prioritások tartoznak az Operatív Program alá: 

1. Prioritás: Az adminisztratív terhek csökkentése, amelynek 2020. évi kiadási kerete: 
33 340,4 millió forint. 

2. Prioritás: A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálatban, 
amelynek 2020. évi kiadási kerete: 12 578,2 millió forint. 

3. Prioritás: Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kap-
csolódó technikai segítségnyújtás, amelynek 2020. évi kiadási kerete: 4 378,9 millió forint. 

A KÖFOP 1. és 2. prioritásai esetében elsősorban országos kihatású projektek valósulnak 
meg, amelyek Közép-magyarországi régióra eső finanszírozását a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program biztosítja. 

Az operatív program 3. prioritási tengelye ad helyet a 2014-2020-as programozási időszakban 
a végrehajtáshoz szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai se-
gítségnyújtás forrásoknak. Erre a tengelyre kerültek betervezésre az intézményrendszer unió 
felé el nem számolandó személyi kiadásai is.  

A KÖFOP-hoz az Európai Unió két alapból biztosít társfinanszírozást: 
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1. Európai Szociális Alapból, 1-2 prioritás; 
2. valamint a Kohéziós Alapból, 3 prioritás.  

Az operatív program célja egyrészt az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terhei-
nek csökkentése, így a közigazgatási folyamatok optimalizálásának és elektronizálásának 
megvalósítása, másrészt a szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a köz-
szolgáltatásban, ami a kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberi erő-
forrás menedzsment-rendszernek, a közigazgatási folyamatok átláthatóságának, valamint a 
közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú informáci-
ós bázisának fejlesztéseit fedi le.  

A Kormány feladatkitűzése alapján 2016-ban mindhárom prioritás esetében a projekt felhívá-
sok meghirdetésre kerültek, az elkövetkező években jellemzően csak a felszabaduló források 
terhére kerülhet meghirdetésre további felhívás. A kötelezettségvállalások jelentős része meg-
történt, a projektek végrehajtása folyamatos. 2020. év folyamán a projektek szakmai megva-
lósítása és a költségek elszámolása lesz jellemző, illetve az ehhez kapcsolódó nyomon 
követés, valamint a kifizetési és ellenőrzési feladatok folyamatos végrehajtása jelent további 
feladatokat. 2019. év közepén lezárul a könnyített eljárásrendű pályázat projektjei fizikai 
megvalósításának második szakasza, illetve 2019. évben egyes kiemelt projektek megvalósí-
tása is befejeződik, így ezen projektek esetében elkezdődnek és 2020-ban folytatódnak a zárá-
si folyamatok. 2019-től a 1784/2018. (XII. 21.) Korm. határozatban foglaltak alapján a 
fejlesztéspolitikai intézményrendszer Európai Unió felé el nem számolható költségeit már 
nem a KÖFOP 3. prioritásán kerül tervezésre, illetve a projektek keretében elszámolásra.   

A 2020. évi költségvetést érintő tervszám a következő elvek mentén került meghatározásra: 
2017. év során a kötelezettségvállalások megtételét követően jelentős előleg kifizetés történt, 
amely ütemezett elszámolása a múlt évben megkezdődött és a projektek zárásáig tart, illetve 
az előleggel nem érintett - szállítói és utófinanszírozású költségek is folyamatosan elszámo-
lásra és kifizetésre kerülnek.  

 

III.4.1.9 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 

millió forintban, egy tizedessel 
Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 462,6 0,0 462,6 
Változások jogcímenként:    
Egyéb változások (kiadások csökkené-
se, stb.) 

-81,4 0,0 -81,4 

2020. évi javasolt előirányzat 381,2  381,2 
 

Az RSZTOP a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap 
Magyarországon történő felhasználására irányul. Az Alap a megfelelő étkezés és az alapvető 
fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését szolgáló 
kísérő intézkedésekkel. Az OP az Alapot szabályozó uniós rendelet szerinti két lehetőség kö-
zül a célirányos természetbeni juttatásokat és a minimális kísérő szolgáltatásokat tartalmazó 
változat mentén íródott. Az operatív program jellemzően több éves időtartamú projektek for-
májában valósul meg, ahol rendszeres, előre ütemezett módon hajtják végre a tevékenysége-
ket (élelmiszerosztás). 

Az OP célcsoportját a súlyos anyagi depriváció által leginkább érintett alábbi három társa-
dalmi csoport alkotja: 

− a szegény családban élő gyermekek, továbbá első gyermeküket váró szegény édes-
anyák; 
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− a közterületen élő személyek; 
− szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű és/vagy rendkívül alacsony jöve-

delmű időskorú személyek. 
2020. évben az Operatív Program az alábbi típusokat tartalmazza:  

1. Típus: Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára 

A célcsoportot rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi étkeztetésben 
nem részesülő 0-18 éves szegény gyermekeket nevelő családok, továbbá olyan, az első gyer-
meküket váró szegény édesanyák (a magzat 3 hónapos korától) jelentik, akik olyan háztartás-
ban élnek, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él. Az RSZTOP-ból részükre 
élelmiszersegélyt szükséges nyújtani. Az élelmiszersegély összeállított segélycsomag formá-
jában és/vagy meleg étkezésként nyújtható. 

A 2020. évben az IH 268,7 millió forint összegben tervezett kifizetést, ami a projektekre ter-
vezett számla alapú kifizetésből adódik. 

2.  Típus: Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára 

A célcsoportot rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi étkeztetésben 
nem részesülő 0-18 éves szegény gyermekeket nevelő családok, továbbá olyan, az első gyer-
meküket váró szegény édesanyák (a magzat 3 hónapos korától) jelentik, akik olyan háztartás-
ban élnek, melyben aktív korúak ellátására jogosult személy él. Az RSZTOP-ból részükre 
alapvető fogyasztási cikkeket szükséges nyújtani. Az alapvető fogyasztási cikkeknél törekedni 
kell a 0-1 éves gyermekek esetében az alapvető létfenntartási és életkezdési igényeik (pl. ba-
bacsomag) teljesítésére, az 1 évesnél idősebb gyermekeknél szocializációjához, iskoláztatásá-
hoz, öltöztetéséhez, tisztálkodásához, illetve a téli életvitelhez (pl. egyéni lakások számára 
tűzifa) szükséges cikkek biztosítására. 

A 2020. évre összesen 26,0 millió forint összegű számla alapú támogatás kifizetése került be-
tervezésre. 

3.  Típus: Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása 

A közterületen élők csoportjába tartozók számára élelmiszersegély biztosítandó, ami előre 
összeállított segélycsomag formájában és/vagy meleg étkezésként nyújtható. 

2020. évben nem tervezett az IH kifizetést.  

4.  Típus: Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, 
valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára 

A program keretében a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű és rendkívül ala-
csony jövedelmű időskorú személyek részére biztosítható egészséges, ásványi anyagokban és 
vitaminokban gazdag élelmiszerek köre. Az élelmiszersegély előre összeállított segélycsomag 
formájában és/vagy meleg étkezésként nyújtható. 2018. november 23-án bővült a célcsoport, 
a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű és rendkívül alacsony jövedelmű idős-
korú személyek, továbbá az időskorúak járadékában részesülők mellett tartós élelmiszerhez 
jutnak az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők közül azon 
személyek, akik az egészségkárosodásukra tekintettel kapják az ellátást. Így lehetővé vált egy 
szélesebb társadalmi kör elérése, mely a projekt kiterjedtebb hasznosulását eredményezi.  

2020. évre összesen 86,5 millió forint összegű számla alapú támogatás kifizetését tervezte az 
IH. 

5.  Típus: Technikai segítségnyújtás 

2020. évben nem tervezett kifizetést az IH. 

A kötelezettségvállalás alapján a felhasználás ütemezetten történik. Tekintettel a korábbi 
években kifizetett előlegekre. Az RSZTOP éves fejlesztési keretének 2017. évi módosításából 
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adódóan 2020. évben előleg kifizetés nem várható, előleggel történő elszámolás és számla 
alapú kifizetés fog teljesülni. 

 

III.4.2 Európai Területi Együttműködés 2014-2020 

millió forintban, egy tizedessel 
Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi előirányzat 26 125,0 10 474,0 15 651,0 
Változások jogcímenként:    
Egyéb változások (kiadások csökkené-
se, bevételek növekedése, stb.) 

-513,2 2 712,0 -3 225,2 

2020. évi javasolt előirányzat 25 611,8 13 186,0 12 425,8 
 

A 2014-2020 közötti határon átnyúló együttműködési programok esetében a programok ter-
vezésével és megvalósításával összefüggő feladatok a külgazdasági és külügyminiszter fela-
dat- és hatáskörébe tartoznak.  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium az alábbi programok esetében lát el irányító, illetve 
nemzeti hatósági feladatokat: 

Irányító Hatóság: 

– Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (SK-HU); 

– Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program (HU-CRO); 

– Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-
SER);  

– Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési 
Program (HU-SK-RO-UA).  

Nemzeti Hatóság: 

– Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program (RO-HU); 

– Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program (SI-HU); 

– Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program (AU-HU), 

A benyújtásra került határon átnyúló együttműködési programdokumentációkban a határokon 
átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése elsősorban a 
következők által valósul meg: 

– A vállalkozói szellem ösztönzése, különösen a KKV-k, az idegenforgalom, a kultúra 
fejlesztése; 

– A természeti és kulturális erőforrások közös védelmének és az ezekkel való közös gaz-
dálkodásnak, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelőzésének az ösz-
tönzése és javítása; 

– A munkaerő mobilitásának ösztönzése; 

– Az elszigeteltség mérséklése, megközelíthetőség javítása; 

– Határokon átnyúló vízgazdálkodási, katasztrófavédelmi, kockázat-megelőzési és egés-
zségügyi együttműködés; 

– Az együttműködés, a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztése szolgáltatások 
és infrastruktúrák területén, valamint a programtérség lakossága közötti együttműködés. 
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A 2014-2020-as programozási ciklusban, a korábbi időszaktól eltérően, a költségvetésen kívül 
bonyolódó pénzmozgások nem kerülnek a költségvetésben bemutatásra. Bevételként pedig az 
uniós támogatás megelőlegezését biztosító (kedvezményezettek részére) visszatérülő források 
jelennek meg.  

Tervezési módszertani sajátosságok: 

Az ETE 2014-2020 programokban a 126/2016 Kormányrendelet 8. § - 10. § alapján uniós tá-
mogatás megelőlegezése nyújtható a programok hazai kedvezményezettjei részére. Az uniós 
támogatás megelőlegezése egy visszatérítendő támogatás. A hazai kedvezményezettek a be-
nyújtott és hitelesített időközi jelentések alapján kapják meg az uniós támogatást utófinanszí-
rozás formájában. A hazai kedvezményezett az utófinanszírozás formájában megkapott uniós 
támogatással párhuzamosan a megelőlegezést köteles részletekben visszafizetni. Az uniós tá-
mogatás megelőlegezése jellemzően a projekt indulásakor kerül igénylésre és kiutalásra a ha-
zai kedvezményezett felé, míg visszautalása és így bevételként történő megjelenése csak a 
későbbi években várható. Általános szabályként, úgy számolt az IH, hogy a kiutalás évét kö-
vető 3 évben nagyságrendileg évente 1/3 – 1/3 arányban kerülnek visszafizetésre a megelőle-
gezés összegei. 

 

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadás Bevétel Támogatás 

8 683,7 2 569,1 6 114,6 
 

Célterületek: 

– A természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése; 

– A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb há-
lózati infrastruktúrákban; 

– A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás 
támogatása; 

– Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek 
közötti együttműködés. 

A programban 2017 áprilisában a Monitoring Bizottsági ülésen történt meg az első 29 projekt 
kiválasztása összesen 7,3 millió euró ERFA összegben. A következő projektkiválasztás al-
kalmával a Monitoring Bizottság a tervezett keret megemelését követően, 29 projekt támoga-
tását hagyta jóvá, összesen 40 millió euró ERFA lekötése mellett. 2018 áprilisában 
közlekedésfejlesztés céljából 6 projekt került kiválasztásra 22,6 millió euró ERFA támogatás-
sal, valamint 9 területi akcióterv 34,6 millió euró ERFA összegben. A KKV-k számára meg-
hirdetett pályázati felhívás 2018. április 6-án nyílt meg 10 millió euró ERFA támogatási keret 
mellett, amiből 6 projekt finanszírozását hagytuk jóvá 2,3 millió euró ERFA értékben. Új fel-
hívás 2019 őszén várható. A Kisprojekt Alap keretein belül eddig 26 projektet választott ki az 
IH mintegy 1,2 millió euró értékben. Az új felhívás 2019. április 1-jén lett meghirdetve. 

Ezen adatok, valamint a program megvalósításának jövőre vonatkozó tervei alapján történt a 
tervezés, feltételezve, hogy az összeg fele magyar partnerekre jut, és tervezett felhívásokban 
átlagosan 12,5% lesz a társfinanszírozási arány. Megelőlegezésre minden magyar partner jo-
gosult lesz maximálisan 50% vagy 100%-os támogatási intenzitás mellett. A tervezés során 
továbbá figyelembe lett véve a Magyarország, mint partnerország által fizetendő technikai se-
gítségnyújtás (TA) tagállami hozzájárulás várható összege és a hazai TA kedvezményezettek-
nek nyújtható uniós hozzájárulás megelőlegezésének összege. 

923



 

  

Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési program 

millió forintban, egy tizedessel 

Kiadás Bevétel Támogatás 

7 835,8 4 189,8 3 646,0 
 

Célterületek: 

– Közös integrált beruházások a víz minőségének és mennyiségének megőrzése és fej-
lesztése érdekében; 

– Természeti, kulturális és épített örökség rehabilitációja, fenntartása és közös promóció-
ja; 

– A jobb megközelítés fejlesztése a TEN-T hálózathoz; 

– Környezetbarát és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek kiépítése; 

– Egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli 
egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz 
való jobb hozzáférés; 

– A katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására és katasztrófavédelmi rend-
szerek kifejlesztésére irányuló beruházások elősegítése; 

– Intézményi kapacitás növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti 
együttműködés. 

Az első stratégiai felhívás a TEN-T releváns közlekedési kapcsolatok fejlesztésére 2016. de-
cember 29-én nyílt meg, 2017. június 30-i beadási határidővel, 14 millió euró ERFA összeg-
ben. Tekintettel arra, hogy a Monitoring Bizottság egyik projektet sem javasolta támogatásra, 
2017. október 6-án újra meghirdették a felhívást, amire a concept note-ok benyújtási határide-
je 2017. december 15-e volt. Az első nyílt felhívás szintén 2016. december 29-én nyílt meg 
2017. június 30-ai beadási határidővel az alábbi területeken: vízgazdálkodás 7 millió euró 
ERFA, természetvédelem 7,5 millió euró ERFA, katasztrófavédelem 8,1 millió euró ERFA.  

A második stratégiai pályázati felhívás 40,9 millió euró ERFA kerettel 2017. június 21-én 
jelent meg az egészségügyi infrastruktúra fejlesztés területén, amire a concept note-okat 2017. 
szeptember 30-val kellett benyújtani. A Program második nyílt pályázati felhívása 2017. 
május 22-én jelent meg, 2017. szeptember 30-ai benyújtási határidővel a vízgazdálkodási 
ágazatba történő beruházásra 3,75 millió euró ERFA összeggel, környezetbarát közlekedési 
rendszerek fejlesztésére 2,55 millió euró ERFA összeggel, valamint intézményi kapacitásának 
növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés támogatá-
sára 3,4 millió euró ERFA finanszírozási kerettel. A harmadik stratégiai felhívás 40 millió 
euró ERFA kerettel a természet és kultúra, gazdaságfejlesztés és a környezetbarát közlekedési 
rendszerek fejlesztése területén 2017. november 3-án nyílt meg, amire január 15-ei beadási 
határidővel kellett a concept note-t benyújtani. Szintén 2017. november 3-án jelent meg a 
harmadik nyílt  felhívás 51 millió euró ERFA kerettel az egészségügy, környezetbarát közle-
kedési rendszerek fejlesztése, valamint gazdaságfejlesztés területén január 31-ei beadási ha-
táridővel.  

A 3. Monitoring Bizottsági ülésen (2017.12.14-15-én) az első nyílt pályázati felhívásra (ka-
tasztrófavédelem, természetvédelem témában) benyújtott projektek finanszírozására, összesen 
26,5 millió euró ERFA összeg került lekötésre, amely 21 projekt megvalósulását teszi lehető-
vé.  
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A 4. Monitoring Bizottsági ülésen (2018.06.28-29-én) a három stratégiai pályázati felhívás 
(természeti környezet-kultúra, TEN-T útkapcsolat, foglalkoztatás, egészségügy téma) alatt 10 
projektkezdeményezést (concept note – a kétlépcsős pályáztatás első fordulója) választott ki 
az IH, amely a teljes projektötletek (full application) jóváhagyása esetén 94,5 millió euró 
ERFA lekötését vetíti elő. 

Az 5. Monitoring Bizottsági ülésen (2018.09.11-12-én) a második nyílt felhívás (vízgazdál-
kodási, környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése, valamint intézmények és emberek 
közötti együttműködés támogatása) alatt 36 projektet választott ki az IH, összesen 10,1 millió 
euró ERFA lekötése mellett. 

A 6. Monitoring Bizottsági ülés (2018.12.11-12-én) a harmadik nyílt felhívás (az egészség-
ügy, környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése, valamint gazdaságfejlesztés) alatt 33 
projekt támogatásáról döntött az IH 56,1 millió euró ERFA összegben, amivel sikeresen lekö-
tötte a program teljes allokációját. 

A támogatást nyert projekteknél a források körülbelül 43 százaléka jutott a magyarországi 
projekt partnereknek az NH számításai szerint. Számítások során az NH feltételezi, hogy a 
magyar partnerekre vonatkozóan átlagosan 12,5% lesz a társfinanszírozási arány. Megelőle-
gezésre, a túlszerződéssel érintett projektek hazai partnerein kívül, minden magyar partner jo-
gosult maximálisan 50% vagy 100%-os támogatási intenzitás mellett. A tervezés során 
továbbá figyelembe lett véve a Magyarország, mint partnerország által fizetendő TA tagállami 
hozzájárulás várható összege és a hazai TA kedvezményezetteknek nyújtható uniós hozzájá-
rulás megelőlegezés összege. 

 

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési program 

millió forintban, egy tizedessel 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2 684,6 2 237,8 446,8 
 

Célterületek 

– Környezetvédelem, klímaváltozás, kockázat-megelőzés; 

– Fenntartható közlekedés- és infrastruktúrafejlesztés; 

– Turizmus és kulturális örökség ösztönzése; 

– KKV-k versenyképességének fejlesztése. 

 
Az első, stratégiai felhívás 2016 márciusában került meghirdetésre, melynek keretében a 24,8 
millió euró meghirdetett IPA forrásból 24,2 millió euró IPA forrás került lekötésre. A máso-
dik, nyílt felhívás 2016 októberében nyílt meg és 2017 januárjában zárult. A felhívás kereté-
ben 21,5 millió euró IPA forrás került meghirdetésre, azonban, tekintettel a beérkezett 
pályázatok magas számára és jó minőségére, a Közös Monitoring Bizottság döntése alapján 
24,8 millió euró IPA került lekötésre. A pályázatok értékelési folyamata két részletben zajlott, 
így az 1. és a 2. prioritási tengelyt illetően beérkezett pályázatokról 2017 májusában, a 3. és 4. 
prioritás alatt beérkezett pályázatokról 2017 novemberében döntött a Közös Monitoring Bi-
zottság. 

A stratégiai felhívás szerződéseihez kapcsolódó hazai társfinanszírozási előlegek összege, va-
lamint a nyílt felhívás 1. és 2. prioritási tengely 2017. évben megkötött szerződéseihez kap-
csolódó hazai társfinanszírozási előlegek összege 2017-ben kerültek kifizetésre. A fent 
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bemutatott programvégrehajtás folytatásaként 2019-ben is lesz pályázati felhívás – várhatóan 
2019. júniusi megjelenéssel –, melynek összegéből várhatóan 60% jut magyar kedvezménye-
zettekre. A hazai társfinanszírozási igényként átlagosan 12,5%-kal tervezett az IH. Megelőle-
gezésre minden magyar partner jogosult 50% vagy 100%-os maximális támogatási intenzitás 
mellett. A tervezés során továbbá figyelembe lett véve a hazai TA kedvezményezetteknek 
nyújtható uniós hozzájárulás megelőlegezés összege is.  

 

Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program 

millió forintban, egy tizedessel 

Kiadás Bevétel Támogatás 

3 283,0 1 325,7 1 957,3 
 

Célterületek 

– Korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési kapacitások létrehozásának és bővítésének 
támogatása; 

– A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 

– Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek 
közötti együttműködés; 

– Beruházás a készségfejlesztésbe, oktatásba és élethosszig tartó tanulásba közös oktatási, 
szakképzési és képzési programok kialakításával és végrehajtásával. 

 
2018-ban zárult és került kifizetésre a 2016-ban elfogadott stratégiai nagyprojekt, a De-Mine 
II., (3 millió euró ERFA forrás). Az első Nyílt Felhívás szerződéseihez kapcsolódó hazai társ-
finanszírozási előlegek összegeinek kifizetése 2017 júliusától folyamatos. A De-Mine pro-
jektben a magyar partnerekre eső ERFA forrás 1,2 millió euró, míg a nyílt pályázati felhívás 
magyar partnerekre eső támogatási összege 11,6 millió euró ERFA. A fennmaradt 20 millió 
euró uniós támogatást az intézményrendszer a második pályázati felhívásban hirdette meg 
2019. január 31. és május 3. között. A benyújtott pályázatokkal várhatóan 2019. év végéig 
megtörténik a szerződéskötés. Ebből az összegből várhatóan 50% jut magyar partnerekre, 
akik hazai társfinanszírozási igényére átlagosan 12,5%-ot számított az IH. Megelőlegezésre 
minden magyar partner jogosult, maximálisan 50% vagy 100%-os intenzitás mellett. 
 
Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési program 

millió forintban, egy tizedessel 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2 425,8 2 317,6 108,2 
 

Célterületek 

– A KKV-k együttműködésben folytatott kutatási tevékenységeinek és innovációs kapaci-
tásainak erősítése, összpontosítva a (nemzetközi szinten) versenyképes termékfejlesz-
tésre; 

– A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 

– A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb há-
lózati infrastruktúrákban; 
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– Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek 
közötti együttműködés. 

A program 2016 júniusában és decemberében kiválasztott projektjeihez kapcsolódó ERFA 
támogatási szerződéseinek megkötése 2017. évben (két projekt kivételével) lezárult. A prog-
ram 2017. októberi Monitoring Bizottsági ülésén további projektek kerültek kiválasztásra, a 
szerződéskötési folyamat várhatóan 2018. év végéig lezárul, de érintheti a 2019. év első felét 
is. Folyamatos pályáztatás zajlik, nincsenek külön felhívások és nagyban függ a Monitoring 
Bizottság döntésétől az adott időszakban lekötésre kerülő összegek nagysága, mely megnehe-
zíti a tervezést. Az öt felhívási körben eddig 62,5 millió euró ERFA forrás került lekötésre. A 
program hatodik felhívási köre 2019 márciusában zárult, a Monitoring Bizottság júniusi ülé-
sén kerül sor projektkiválasztásra, melyet követően a szerződéskötési folyamat megkezdődik. 
Ezen várható összegekből indult ki az NH a tervezés során feltételezve, hogy átlagosan 12,5% 
lesz a társfinanszírozási arány. Megelőlegezésre minden magyar partner jogosult maximálisan 
50% vagy 100%-os támogatási intenzitás mellett. A tervezés során továbbá figyelembe lett 
véve a Magyarország, mint partnerország által fizetendő TA tagállami hozzájárulás várható 
összege és a hazai TA kedvezményezetteknek nyújtható uniós hozzájárulás megelőlegezés 
összege. 

 

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési program 

millió forintban, egy tizedessel 

Kiadás Bevétel Támogatás 

592,2 546,0 46,2 
 

Célterületek 

– A természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése; 

– Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek 
közötti együttműködés. 

 
Az eddigi Monitoring Bizottsági döntésekkel mintegy 12,3 millió euró ERFA lekötése történt 
meg. A következő benyújtási kör 2019. június 18-án zárul, amely határidőig a 2. prioritási 
tengelyen fennmaradt 1 millió euró támogatásra lehet pályázni. 

A programban 2015. december 18. óta folyamatos pályáztatás zajlik, és nincsenek külön fel-
hívások, tehát nagyban függ a Monitoring Bizottság döntésétől az adott időszakban lekötésre 
kerülő összegek nagysága, mely megnehezíti a tervezést. Ugyancsak az előbbiből kiindulva, a 
látható pályázati igények alapján a program teljes, 13,3 millió eurós ERFA keretének döntő 
része lekötésre kerülhet már 2019 első felében, melyhez a kapcsolódó hazai társfinanszírozási 
szerződéskötés és kifizetés egy része már érintette a 2017. évet, de a 2018-ban támogatásra 
ítélt projektekből kifolyólag áthúzódott 2019-re is. A fennmaradt 1 millió eurós ERFA támo-
gatás odaítélése várhatóan 2019-ben megtörténik, a társfinanszírozási szerződéskötés és kifi-
zetés várhatóan érinti a 2020. évet. A hazai társfinanszírozási igény feltételezett aránya 
átlagosan 12,5% lesz a társfinanszírozási arány. Megelőlegezésre minden magyar partner jo-
gosult lesz maximálisan 50% vagy 100%-os támogatási intenzitás mellett. A tervezés során 
továbbá figyelembe lett véve a Magyarország, mint partnerország által fizetendő TA tagállami 
hozzájárulás várható összege és a hazai TA kedvezményezetteknek nyújtható uniós hozzájá-
rulás megelőlegezés összege. 
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Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 

millió forintban, egy tizedessel 

Kiadás Bevétel Támogatás 

106,7 0,0 106,7 
 

Célterületek 

– A helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökségek megőrzése; 

– Környezetvédelem és a klímaváltozás okozta hatások mérséklése; 

– Az elérhetőség javítása, a közlekedési és kommunikációs hálózatok fejlesztése; 

– A biztonságos határtérség megteremtése érdekében tett fejlesztések. 

 
A 2014-2020-as időszakban az HU-SK-RO-UA ENI CBC Program megvalósítására összesen 
73,94 millió euró áll rendelkezésre és a technikai segítségnyújtásra (TA-re) 10%-ot lehet fel-
használni. A rendelkezésre álló közösségi keretből 30%-ot (22 millió euró) stratégiai projek-
tekre fordítunk, a projektek támogatásáról a program Közös Monitoring Bizottsága döntött. 
Az első felhívást 22 millió euró összegben hirdettünk meg, a Közös Monitoring Bizottság 
azok támogathatóságáról is döntést hozott. Az Európai Bizottság tájékoztatása alapján a kije-
lölési audit 2019. első félévében zárul, így a szerződéskötés ezt követően kezdődhet. Az eh-
hez kapcsolódó szerződéses kötelezettségvállalás 2019-ben várható. A második nyílt felhívás 
megjelenését 2019 második félévében tervezi az IH. 

 

III.4.3 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 

millió forintban, egy tizedessel 
Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 7 156,0 0 7 156,0 
Változások jogcímenként:    
Többlet (jogcímenként) 2 629,0  2 629,0 
2020. évi javasolt előirányzat 9 785,0  9 785,0 
 

Tekintettel arra, hogy egyelőre még folyamatban vannak Magyarország és a donorok között a 
kétoldalú tárgyalások, csak az Európai Bizottság és a donorok közötti megállapodásban fog-
lalt, a Magyarország részére rendelkezésre álló teljes keret összegére vonatkozó adat áll ren-
delkezésre. Eszerint a támogatások hétéves ciklusában hazánk összesen 214,6 millió euró 
felhasználására számíthat, amelynek részleteit az Együttműködési Megállapodások rögzítik 
majd. Emiatt a 2014-2021-es időszakra sem véglegesített tartalom, sem hazai szabályozási 
rendszer nem áll rendelkezésre, ami megnehezíti mind a szakmai, mind a költségvetési terve-
zési feladatok ellátását. 

Az Együttműködési Megállapodások aláírásának időpontja függ a kétoldalú tárgyalások 
eredményétől, ami a jelenlegi becslések szerint, sikeres megállapodás esetén, legkorábban 
2019 őszére várható.  

Az Együttműködési Megállapodások aláírását követően a programok előkészítése következik, 
amely a program operátorok által elkészített szakmai koncepciók donorok általi elfogadásával 
zárul. Ekkor – várhatóan 2019 negyedik negyedévében – kezdődik majd a végrehajtási sza-
kasz, amelynek keretében pályázati felhívások készülnek és kerülnek meghirdetésre. Az NK 
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feladatellátása a 2014-2021-es időszakra vonatkozóan közfeladatokban nem jelent változást, 
így törvénymódosítást sem. Alacsonyabb szintű jogszabály – végrehajtási kormányrendelet – 
létrehozása szükséges, esetlegesen felmerülhet egyes kormányrendeletekre vonatkozó módo-
sítási igény is. A költségvetés-tervezés azt az előfeltevést szem előtt tartva történt, hogy 2020-
ban elkezdődhet a projektszintű végrehajtás, és így a projektek részére előleg fizetésre is sor 
kerülhet. Ezen túlmenően a hazai intézményrendszert érintő program menedzsment-, illetve 
technikai segítségnyújtás keret egy részének felhasználására lehet szükség. A támogatás, va-
lamint a kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás nagyobb arányú igénybevételének kezdő idő-
pontja várhatóan 2020. A támogatások felhasználása a hétéves ciklust figyelembe véve 
várhatóan 2025-ig tart. 

 

III.4.4 Svájci-Magyar Együttműködési Program II. 

millió forintban, egy tizedessel 
Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 0 0 0 
Változások jogcímenként:    
Többlet (jogcímenként) 4 008,0  4 008,0 
2020. évi javasolt előirányzat 4 008,0  4 008,0 
 

A Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszaka tekintetében a támogatás összege 
Magyarország szármára várhatóan mintegy 87 millió CHF lesz. Jelenleg az Európai Unió és 
Svájc között folyamatban vannak a tárgyalások.  

a megállapodás várhatóan a 2019. év során születik meg, és az egyes támogatandó államokkal 
kötendő megállapodások aláírására pedig várhatóan a 2019. és a 2020. év során kerül sor.  

A svájci fél és hazánk között kötendő keretmegállapodás aláírásának várható időpontja függ a 
bilaterális tárgyalások eredményességétől,de 2020-ban nagy valószínűséggel megindulhatnak 
a pályáztatások. A Nemzeti Koordinációs Egység feladatellátása a második időszakra vonat-
kozóan közfeladatokban nem jelent változást, így törvénymódosítást sem. 

 

III.4.5 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 

III.4.5.1 Vidékfejlesztési Program 

millió forintban, egy tizedessel 
Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 230 477,0 0,0 230 477,0 
Változások jogcímenként:    
Egyéb változások (kiadások csökkené-
se, stb.) 

-70 477,0 0,0 -70 477,0 

2020. évi javasolt előirányzat 160 000,0  160 000,0 
 

Az EMVA 2014-2020 programozási kerete 3 455,3 millió euró, mely átlagosan 18% nemzeti 
társfinanszírozással párosul. 2019. évben várhatóan elfogadásra kerül a Program 5. számú 
módosítása, mely több szakmai változtatás mellett jelentős támogatás intenzitásbeli módosítá-
sokat is tartalmaz. 

A kiadások tervezése során figyelembe vettük, hogy a korábbi években meghirdetett beruhá-
zás alapú támogatások kötelezettségvállalásai 2019-ben fordulnak át teljesítésbe, így 2019-
ben jelentősebb, míg 2020-ban már mérsékeltebb kifizetésekkel számolhatunk.  
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A Vidékfejlesztési Program prioritásai: 

1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben 
és a vidéki térségekben 

A prioritás különös figyelmet fordít a tudásbővítési és tudásátadási tevékenységek kapcsán az 
innovációnak, az együttműködésnek és a tudásbázis gyarapításának az ösztönzésére a vidéki 
térségekben. Ezzel összhangban célja az agrárgazdaság szereplői számára az igényeiknek 
megfelelő ismeret- és kompetencia szerzési lehetőségek biztosítása, valamint a vállalkozások 
vezetői, szakemberei számára ökonómiai és menedzsment ismeretek elsajátítási lehetőségek 
biztosítása. Az agrárgazdaság szereplői számára igényeiknek megfelelő szakmai segítséget 
nyújt, amely elősegíti gazdálkodásuk versenyképességének növelését, valamint hangsúlyt he-
lyez az együttműködő fejlesztések moderálására, segítésére is. 

2. Prioritás: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazda-
sági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági 
technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése 

A prioritás többek között a gazdálkodók fenntartható fejlődése érdekében a versenyképességi 
hátrányok csökkentését, illetve a lehetőségek megragadását előmozdító beruházásokat hivatott 
támogatni. Célja a mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének javítása, valamint a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése. Elő-
térbe kerül a környezeti és klímaváltozásból eredő kihívások célzott kezelése is: komplex víz-
gazdálkodási fejlesztések, erőforrás-hatékonyságot javító fejlesztések, üvegház hatású gázok 
csökkentése. Segítséget nyújt továbbá a mezőgazdasági ágazatba való belépésnél és elősegíti 
a fiatalok magasabb előképzettségére, motivációjára és aktívabb együttműködési attitűdjére 
alapozva a generációs megújulást. 

3. Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozá-
sát és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása 

A prioritás célja az elsődleges termelők versenyképességének javítása, azáltal hogy a minő-
ségrendszerek révén megfelelőbb módon integrálja őket az agrár-élelmiszeripari láncba, to-
vábbá a mezőgazdasági termékek értékének növelése révén, valamint a helyi piacokon, a 
rövid ellátási láncokban és a termelői csoportokban és a szakmaközi szervezetekben folytatott 
promóció által. Támogatja az egyik legnagyobb kihívást jelentő időjárási szélsőségekkel 
szembeni kitettség elleni munkát: a klímaváltozáshoz történő adaptációt, a környezeti feltéte-
lekhez való alkalmazkodást, valamint a kármegelőző és - mérséklő tevékenységet. 

4. Prioritás: A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának 
helyreállítása, megőrzése és javítása 

A prioritáson belül jelentős arányban részesedik a biológiai sokféleség helyreállítása, megőr-
zése és javítása, beleértve a Natura 2000 területeken és a hátrányos természeti adottságokkal 
vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeken, jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása. To-
vábbi célkitűzés a vízgazdálkodás javítása, a műtrágya- és peszticidhasználat szabályozásának 
javítását is beleértve, illetve a talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása. 

5. Prioritás: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghaj-
latváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támoga-
tása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban 

A prioritás célkitűzése a mezőgazdaság általi vízfelhasználás, a mezőgazdaság és az élelmi-
szer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. Valamint a meg-
újuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem 
élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának 
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megkönnyítése. Valamint a mezőgazdaságból származó, üvegházhatást okozó gázok és am-
mónia kibocsátásának csökkentése, azáltal, hogy az állattartó telepeken keletkező trágya kör-
nyezetvédelmi előírásoknak megfelelő kezelését, tárolását és további hasznosítását segítő 
építési és technológiai beruházásokra nyújt forrást. További fontos célkitűzés a széntárolás- és 
megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban. 

6. Prioritás: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági 
fejlődés támogatása a vidéki térségekben 

A prioritás a diverzifikálásnak, a kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a 
munkahelyteremtésnek a megkönnyítésére nyújt forrást, melynek célja a vidéki térségekben a 
belső erőforrásokra támaszkodó jövedelemszerzési lehetőségek bővítésének ösztönzése. 
A prioritáson belül megjelenik a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben, mely a 
vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tételét célozza meg. Valamint a 
prioritás elősegíti az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tételét, 
használatuk előmozdítását, és minőségük javítását a vidéki térségekben. 

A 6 prioritáson túl 2 tematikus alprogram is finanszírozásra kerül a Vidékfejlesztési Progra-
mon belül: 

1. Fiatal Gazda tematikus alprogram (FIG) 

A VP több módon is előnyben részesíti a 40 évesnél nem idősebb fiatal mezőgazdasági terme-
lőket (magasabb támogatási intenzitás, többlet pontszám), de ezen túlmenően a tervezők kife-
jezetten az induló fiatal mezőgazdasági termelőre szabott tematikus alprogramot is alkottak a 
kezdő gazdálkodók tevékenységének segítésére. Az alprogram számos lehetőséget ad arra, 
hogy egy gazdaság-indító támogatás mellett, bővíthesse szakmai és üzleti tudását, készségeit, 
speciális szaktanácsadásban részesüljön, fejleszthesse gazdaságát, sikeresen megvalósítsa el-
képzeléseit. 

2. Rövid ellátási lánc tematikus alprogram (REL) 

A rövid ellátási lánc egy olyan együttműködés, amely mezőgazdasági termelők együtt műkö-
désében olyan új, vagy továbbfejlesztett, maximum 1 közvetítőt beiktató értékesítési formát 
dolgoz ki és működtet, amely a tagok rendszeres értékesítési formájává válik. Az alprogram 
„csomagban” támogatja a piacra jutást segítő tevékenységeket és kisebb beruházásokat, vala-
mint a termelőknek a termeléssel, élelmiszer-biztonsággal, az egyes értékesítési formákkal, 
vagy akár a feldolgozással összefüggő ismereteinek és készségeinek bővítését képzési és 
szaktanácsadási eszközökkel. 

Technikai segítségnyújtás 

A Technikai Segítségnyújtás a Program zavartalan működését végrehajtását hivatott elősegí-
teni, beleértve a programhoz kapcsolódó előkészítési, irányítási, monitoring-, értékelési, tájé-
koztatási, és kontrollintézkedéseket, valamint a program végrehajtásához kapcsolódó 
intézkedéseket, továbbá az előző és a következő programozási időszakra vonatkozó tevékeny-
ségeket. 

A TS keretében történik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (továbbiakban: MNVH) működte-
tésének finanszírozása is. Az MNVH a vidékfejlesztésben érintett szervezeteket és közigazga-
tási szerveket tömöríti abból a célból, hogy fokozza a program végrehajtásában való 
részvételüket és javítsa a vidékfejlesztési programok minőségét. Ennek érdekében a Hálóza-
toknak cselekvési tervet kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk. Az MNVH célja a vidék társa-
dalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatása, a támogatási források hatékony felhasználása, a 
gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek 
és értékek európai képviselete. További célja az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együtt-
működő 27 tagország megismertetése a magyar fejlesztési eredményekkel és a külföldi ered-
mények hazai vidékfejlesztő közösségek által történő megismertetését. 
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III.4.5.2 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 

millió forintban, egy tizedessel 
Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 3 800,0 0,0 3 800,0 
Változások jogcímenként:    
Egyéb változások (kiadások csökkené-
se, stb.) 

-207,0  -207,0 

2020. évi javasolt előirányzat 3 593,0  3 593,0 
 

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) kiemelt célja a program által megte-
remtett termelői bázisok, a halgazdálkodási kkv-k fejlesztése, a hagyományos tógazdasági 
haltermelés versenyképességének növelése, valamint a biodiverzitás megőrzése vagy növelése 
mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív energiaforrások használatával, illetve a 
környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása.  

További fontos cél az új fajok termelésbe vonásának segítése, az intenzív, innovatív technoló-
giákat alkalmazó haltermelés fejlesztése és a halfeldolgozás támogatása. A halfogyasztás ösz-
tönzése érdekében az Irányító Hatóság folytatni kívánja az előző programozási időszakban 
megkezdett „Kapj rá!” kampányt. 

A MAHOP intézkedései ezen prioritásoknak megfelelően kerültek kialakításra és ennek meg-
felelően kerültek kidolgozásra a felhívások is. A MAHOP-ban meghatározott egyedi célkitű-
zések összhangban vannak az EU prioritásaival is. Az intézkedések megvalósításával javul a 
termelés biztonsága, az ágazat versenyképessége, a munkakörülmények és a kkv-k stabilitása. 

A költségvetési tervezés során az IH figyelemmel volt arra, hogy a MAHOP keretében meg-
hirdetett standard felhívásokra beérkezett támogatási kérelmek kötelezettségvállalásai 2018. 
utolsó negyedévében indultak meg. Tekintettel arra, hogy a beruházási projektek megvalósítá-
sára 24 hónap áll rendelkezésre, a 2018. évben kötelezettségvállalt projektek záró kifizetései 
2020. évben kerülnek benyújtásra. A MAHOP kifizetések folyamatosan, negyedévenként 
azonos arányban tervezettek. Az első félévben a támogatási előlegek kifizetésére kerül a 
hangsúly, annak érdekében, hogy a projektek a mérföldkövekben vállalt ütemezésnek megfe-
lelően megvalósulhassanak. Az IH a tervezésnél figyelembe vette az n+3 elszámolási kötele-
zettségből adódó forrásvesztés kockázatát is. 

 

1. Prioritás: A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, verseny-
képes és tudásalapú halászat előmozdítása a vízi környezet biológiai sokféleségének és a vízi 
ökoszisztémák védelmével, valamint a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitá-
ciója révén, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalai-
nak biztosítását. 

2. Prioritás: A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, verseny-
képes és tudásalapú akvakultúra támogatása, beleértve a technológiai fejlődést, az innováció 
és a tudástranszfer megerősítését. Ezen uniós prioritáshoz tartozik a tógazdasági és intenzív 
akvakultúra telepek korszerűsítésének támogatása, beleértve az akvakultúra-ágazatban dolgo-
zók munka- és biztonsági körülményeinek, az állatok egészségének és jólétének, valamint az 
akvakultúra-termékek minőségének javítását is. Mindemellett az UP 2. prioritás szolgálja a 
környezetre és a vízminőségre gyakorolt negatív hatás csökkentésének, valamint az erőforrás-
felhasználás hatékonyság növelésének támogatását is. 

3. Prioritás: A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása beleértve a tudományos 
ismeretek fejlesztését és rendelkezésre bocsátását, valamint az adatok gyűjtésének és kezelé-
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sének fejlesztését, továbbá támogatás biztosítása monitoringhoz, ellenőrzéshez és a betarta-
táshoz, ezzel az intézményi kapacitás és a közigazgatás hatékonyságának javítása az admi-
nisztratív terhek növelése nélkül.  

4. Prioritás: Magyarország nem érintett ezen prioritás (tengerészet) programjaiban. 

5. Prioritás: A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása, amely magába foglalja a halászati 
és akvakultúra termékek piac-szervezésének javítását és a hal-marketing támogatását, vala-
mint a feldolgozó- és a piaci értékesítési ágazatba való beruházás ösztönzését. Ezen uniós pri-
oritás keretén belül valósul meg a termelői szervezetek, ezek társulásainak vagy az ágazatközi 
szervezetek létrehozásának támogatása is. 

Technikai segítségnyújtás: Támogatja az operatív program megvalósításának adminisztratív 
tevékenységeit (előkészítés, irányítás, monitoring, értékelés, közzététel, ellenőrzés, 
disszeminációs feladatok), tanulmányokat, tájékoztató célú piaci felméréseket, forrást biztosít 
az irányítási költségekhez, az ezeket biztosító rendszerek működtetéséhez szükséges költsé-
gekhez és az érintett hivatalos személyek szakmai képzéseihez. 

 

III.4.6 Hazai előirányzatok 

III.4.6.1 EU Támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 

millió forintban, egy tizedessel 
Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 537,5 0,0 537,5 
2019. évi változás: 27 000,0 0,0 27 000,0 
Változások jogcímenként:    
Egyéb változások -16 926,9  -16 926,9 
2020. évi javasolt előirányzat 10 610,6  10 610,6 
 

Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rend-
jéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2018. (XII. 21.) 
Korm. rendelet kiegészítette az előirányzat felhasználási jogcímeit. A közösségi támogatások 
koordinálásával összefüggő olyan, az Európa Unió alapjaiból nem fedezett, illetve el nem 
számolható, a programok lebonyolításához feltétlenül szükséges költségek finanszírozása 
mellett az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból finanszírozott Széchenyi2020 program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátó 
alkalmazottaknál felmerült személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő adók és járu-
lékok finanszírozása is ezen előirányzat terhére történik 2019-ben. Ezzel párhuzamosan a fej-
lesztéspolitikai intézményrendszer Európai Unió felé el nem számolható költségeinek új 
típusú finanszírozásáról szóló 1784/2018. (XII. 21.) Korm. határozat értelmében a KÖFOP 
előirányzatról átcsoportosításra került 27 000,0 millió forint. Ez a személyi jellegű költsége-
ken túl magában foglalja mindazon kiadásokat, amik a KÖFOP előirányzat hazai részére ke-
rültek betervezésre. 

A fejlesztéspolitikai intézményrendszer személyi jellegű költségeinek finanszírozásában 
2020. évben újabb változás áll be. Már nem a XIX. fejezetből történik majd a személyi költ-
ségek finanszírozása, hanem az egyes tárcák fejezeteiből. Viszont az intézményrendszer 
egyéb, korábban KÖFOP előirányzatból finanszírozott költségeit, illetve az intézményrend-
szer KEF, illetve NISZ általi ellátásának költségeit 2020-ban is ez az előirányzat fogja finan-
szírozni. Így a 2020. évi javasolt előirányzat 16 926,9 millió forinttal kisebb a 2019. évi 
módosított előirányzatnál. 

2020-ban különösen az alábbi tevékenységek finanszírozását tervezi az Uniós Fejezeti Főosz-
tály finanszírozni az előirányzatból: 
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– VP és MAHOP programokkal kapcsolatos kommunikációs feladatok; 

– A FAIR rendszer moduljainak, illetve azok alrendszereinek (pl.: PHARE, Átmeneti 
Támogatás, EGT, EQUALl, IMIR, EMIR, FAIR, Palyazat.gov.hu) folyamatos tovább-
fejlesztése és működtetése, amely elengedhetetlen a források szabályszerű és hatékony 
felhasználásához;  

– Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszaka vonatkozá-
sában a fenntartáshoz kapcsolódó feladatok; 

– Az INTERREG, az ETE 2007-2013 és az ETE 2014-2020 (határmenti) programokhoz 
kapcsolódó, de uniós forrásokból nem fedezhető tevékenységek (pl.: közbeszerzési ta-
nácsadás, elkülönített könyvelés ellenőrzése); 

– NAHU 2014-2020 informatikai rendszer fejlesztése, bevezetése, illetve működés-
támogatása, 

– IMIR 2014-2020 rendszer fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységek, 
amik uniós forrásból nem fedezhetőek; 

– Az intézményrendszer Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság, valamint a NISZ Zrt. által 
történő ellátása; 

– Továbbá ez az előirányzat biztosítja a forrását a XIX. fejezet kincstári számlavezetési 
költségeinek (rendelkezésre állási díj, tranzakciós illeték, egyéb bankköltségek), ill. bír-
ságoknak. 

 

III.4.6.2 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak 
támogatása előirányzat  

millió forintban, egy tizedessel 
Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 800,0 0,0 800,0 
Változások jogcímenként:    
Egyéb változások (projekt megvalósí-
tói feladatok unió felé el nem számol-
ható költségeinek finanszírozása) 

39,0  39,0 

2019. évi javasolt előirányzat 839,0  839,0 
 

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. az Európai Unió alapjai-
ból, továbbá egyéb donor államoktól származó támogatások hazai felhasználásáért felelős in-
tézményrendszer meghatározó szereplője. Tevékenységét a közösségi és hazai jogszabályok, 
valamint az irányító szervek által megadott szempontok figyelembevételével látja el. Tevé-
kenységi köre kiterjed többek között a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a támoga-
tási szerződések megkötésére, a kifizetés-igénylési kérelmek, a számlákhoz kapcsolódó 
dokumentumok befogadására, a teljesítések igazolására, a kedvezményezetteknek történő ki-
fizetések utalványozására és a számvitellel kapcsolatos feladatok ellátására. Az előirányzat 
célja különösen az INTERREG, az ETE 2007-2013 és az ETE 2014-2020 (határmenti) prog-
ramok, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009. program lebonyolítá-
sához kapcsolódó közreműködői tevékenység, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési 
Program, illetve a PHARE és Átmeneti Támogatások utánkövetési feladatainak uniós bevétel-
lel nem fedezett részének finanszírozása. Az előirányzat felhasználási szabályai ezeken felül 
lehetővé teszik, hogy a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-nél projektmegvalósítóként je-
lentkező, de a projektből el nem számolható kiadások is, valamint a társaság által ellátott hír-
szolgáltatási tevékeny kiadásai is ezen előirányzat terhére kerüljenek finanszírozásra. Az 
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előirányzat kiadási összegének tervezése a korábbi évek alapján történt annyi változással, 
hogy a projektmegvalósítás során keletkező, unió felé el nem számolható kiadásokat is figye-
lembe vettük az alábbiak szerint: 

 

Tevékenység Összeg 
INTERREG, ETE 2007-2013 és ETE 2014-2020 (határmenti) programok-
hoz kapcsolódó feladatok 

700,0 

EGT-Norvég 2004-2009 programhoz, Svájci Hozzájáruláshoz, PHARE 
programhoz kapcsolódó utánkövetési feladatok 

41,0 

GINOP projektben el nem számolható költségek 31,0 

Hírszolgáltatási tevékenység 67,0 

Összesen: 839,0 
 

III.4.6.3 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék  

millió forintban, egy tizedessel 
Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2019. évi törvényi előirányzat 5 026,4 0,0 5 026,4 
2020. évi előirányzat 5 026,4  5 026,4 
 

Az uniós programokhoz kapcsolódóan az előre nem látható kiadásokhoz, így különösen az 
európai bizottsági követelések visszafizetésének, követeléskezelési költségek, árfolyam-
különbözet, az intézményrendszernek a kedvezményezett, vagy a szállítója részére fizetendő 
késedelmi kamat elszámolásának fedezetére szolgál. Kiadási előirányzata: 5 026,4 millió fo-
rint. 

Az előirányzat kiadási összegének tervezése a korábbi évek alapján történt.  

 

III.5  A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi keretszámoktól való eltérés 
indoklása 

A 2019. évi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezetben szereplő keretszámai eltérnek a 
„központi költségvetés fejezeti szintű 2019-2021. évi bevételi és kiadási középtávú tervszá-
maitól. Ennek oka, hogy 2019. évre is (Korm. határozat szerint) éves szintű munkaterv készül 
az Európai Strukturális és Beruházási Alapokból finanszírozott programok fejlesztési céljai-
ról. Az éves munkatervekben foglalt tervszámok igazodnak azon kormányzati célkitűzéshez, 
mely szerint a programok végrehajtása és ebből következően az uniós források lehívása gyor-
sított ütemben történjék, és az operatív programok keretei 2020-ra túlnyomó részt felhaszná-
lásra kerüljenek.  

Budapest, 2019. június 6. 
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