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

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

munkaerőpiac változásaihoz való rugalmasabb
intézményrendszer hatékony működtetése érdekében.

alkalmazkodás

és

a

szakképzési

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

Intézmények

219 164,1

41 258,9

177 905,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

563 529,9

4 630,0

558 899,9

Központi kezelésű előirányzatok

384 022,5

78 376,8

0

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
30 454

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 átadásátvételi 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.

–

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

feladatváltozásokkal összefüggésben az ITM álláshely száma összességében 2020. évre 1 951
álláshelyre változott (alaplétszám), illetve emellett 25 központosított álláshely került
engedélyezésre.

millió forintban, egy tizedessel
01. cím Innovációs és Technológiai
Minisztérium igazgatása
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás
48 364,7

Bevétel
38 714,6

Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)
9 650,1

2 258

Változások jogcímenként:
Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó
korrekció

-124,7

-124,7

655,6

655,6

105

90,1

90,1

14

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 KabinetirodaITM Igazgatás

-0,9

-0,9

-7

Fejezetek közötti átadások KKM- ITM
Igazgatás

-3,5

-3,5

-2

-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

Fejezetek közötti átadások AM-ITM
Igazgatás
Fejezetek közötti átadások EMMI- ITM
Igazgatás
Fejezetek közötti átadások ME- ITM
Igazgatás (KÖFOP 3.2.6)

Fejezetek közötti átadások ME- ITM
Igazgatás

Kit. miatti létszám változás
Kormányzati rejtjelzett gerinchálózat
létrehozásához hozzájárulás (2128/2017.
(XII. 29.) Korm. határozat ) bázisból
történő kivezetése
1100/2019. (III. 8.) Korm. határozat
(ASEM)
Tranzakciós illeték központosítása
Szakmai keretek átstrukturálása

-452

-10,0

-10,0

97,8

97,8

-191,4

-191,4

329,7

329,7

01. cím Innovációs és Technológiai
Minisztérium igazgatása
KAV miatti bevételkiesés

Kiadás
-5 270,1

Bevétel

Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)

-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
VP MAHOP projekt miatti
támogatásnövelés
KÖFOP 3.2.3. projekt miatti
bevételcsökkenés

-88
107,4

107,4
-4 683,5

-4 683,5

CEF projekt miatti bevételcsökkenés

-703,7

-703,7

További támogatás-csökkentés

-115,2

-115,2

-88,0

-88,0

Fejezetek közötti átadások NEDOK Zrt.
miatt BM-ITM átcsoportosítás
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 nukleárisbalesetelhárítással 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.

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás
5 053,5

Bevétel
2 651,9

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

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
Támogatás-csökkentés
2020. évi javasolt előirányzat

3,0

3,0

-51,2
5 136,1

-51,2
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

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

2 627,9

Bevétel

2 087

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

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

4,8

4,8

Kit. miatti személyi és járulék
növekmény - 1 havi szintrehozás
Kit. miatti létszámváltozás
Felügyeleti díjbevétel növekedése
Működési bevételek csökkenése
Támogatás-csökkentés
2020. évi javasolt előirányzat

-98
413,9

413,9

-250,0

-250,0

-7,8
2 835,0

-7,8
2 250,9

584,1

160

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
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.

elismerési

megállapodások

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.

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

479,0

281,4

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

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

3,2

3,2

Kit. miatti személyi és járulék
növekmény - 1 havi szintrehozás
Kit miatti létszámváltozás

-4

Bevételnövekmény

48,6

Támogatás-csökkentés

-4,6

2020. évi javasolt előirányzat

563,7

48,6
-4,6
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.

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

1 815,9

Bevétel

311,0

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

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

7,7

7,7

Kit. miatti személyi és járulék
növekmény - 1 havi szintrehozás
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 előirányzatrendezés

-40,6

-40,6

További támogatás-csökkentés

-31,2

-31,2

2020. évi javasolt előirányzat

2 352,0

311,0

2 041,0

174

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.

millió forintban, egy tizedessel

08. cím Szakképzési Centrumok

Kiadás

2019. évi törvényi előirányzat

150 401,3

Bevétel
2 463,0

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

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

361,6

361,6

Ingyenes tankönyv kiterjesztése
10-16. évfolyamra

1 373,6

1 373,6

Forrás SQL biztosítására fedezet

-188,2

-188,2

Ingyenes tankönyvellátáshoz
szükséges 2019. évi forrás
biztosítása a 1265/2017. (V. 29.)
Korm. határozat alapján (BM-től
átvétel téves tervezés miatt)

Prognosztizált többletbevétel

293,1

293,1

2020. évi javasolt előirányzat

151 900,5

2 756,1

18
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.

–

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

3 758,6

Bevétel

3 758,1

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

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

4 028,1

4 028,1

2020. évi javasolt előirányzat

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

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 középeurópai 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.

millió forintban, egy tizedessel
11. cím Kormányzati
Informatikai Fejlesztési
Ügynökség
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

5 613,8

Bevétel

474,0

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

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

5 919,9

870,6

2020. évi javasolt előirányzat

5 049,3

225

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

453,2

453,2

-1,4

-1,4

451,8

451,8

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás
90 288,5

Bevétel
1 800,0

Támogatás
88 488,5

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Bevétel növekedés, valamint támogatásnövelés a
Magyar Közút NZrt. részére
2020. évi javasolt előirányzat

-298,1

-298,1

4 115,4

200,0

3 915,4

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.

–

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

26 500,0

26 500,0

-90,0

-90,0

Többlettámogatás biztosítása

3 500,0

3 500,0

2020. évi javasolt előirányzat

29 910,0

29 910,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

0,1

0,1

0,1

0,1

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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 tramtrainhez közvetlenül kapcsolódó nagyvasúti infrastruktúra és a SzegedHódmezővásárhely 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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

17 818,7

17 818,7

-109,5

-109,5

6 694,1

6 694,1

24 403,3

24 403,3

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet az 1592/2018. (XI. 22.) Korm.
határozatnak megfelelően
2020. évi javasolt előirányzat

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 20202022. évi Közlekedésbiztonsági Intézkedési Tervben újonnan megjelenő programokat és K+F
feladatokat kell folytatni, szükség esetén felülvizsgálni és aktualizálni.

A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

2 278,6

2 200,0

Támogatás
78,6

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (támogatáskivezetés)

-78,6

Bevételnövekedés

200,0

200,0

2 400,0

2 400,0

2020. évi javasolt előirányzat

-78,6
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,
kidolgozására (zajvédelem, levegőtisztaság-védelem, energetika);

–

a közúti közlekedés környezetvédelmi kutatásfejlesztésére, valamint ennek keretében
korszerű környezetvédelmi mérőeszközök, berendezések beszerzésének, fejlesztésének
támogatására;

–

környezetvédelmi
információs
adatbázis
hatásvizsgálatok módszertani fejlesztésére;

–

a lakosság tájékoztatására, környezetvédelmi tudatosságának javítására.

létrehozására

és

intézkedések

működtetésére,

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;

–

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

220,0

220,0

10,0

10,0

230,0

230,0

Támogatás

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Bevételnövekedés
2020. évi javasolt előirányzat
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,

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

79,0

79,0

-0,2

-0,2

78,8

78,8

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Egyéb változások
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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.

A Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

314 356,2

314 356,2

-581,5

-581,5

-113 426,6

-113 426,6

200 348,1

200 348,1

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Támogatás további csökkentése
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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 nyugatbalkáni 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, BudapestMarosvásárhely útvonalon az eddigi heti két járatpár bővítését.
A Légiszállítási szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

926,0

926,0

-2,7

-2,7

-13,0

-13,0

90,0

90,0

1 000,3

1 000,3

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Támogatáscsökkenés
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

5 800,0

5 800,0

-223,2

-223,2

Többlet, támogatásnövekedés

58 003,3

58 003,3

2020. évi javasolt előirányzat

63 580,1

63 580,1

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

926,9

926,9

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

1 693,1

1 693,1

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás

2020. évi javasolt előirányzat
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.

A Kerékpáros létesítmények működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 027,0

1 027,0

-3,1

-3,1

1 023,9

1 023,9

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

429,3

429,3

-1,3

-1,3

428,0

428,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 148,1

2 148,1

-6,4

-6,4

2 141,7

2 141,7

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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.

A Határkikötők működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

260,4

260,4

-0,8

-0,8

259,6

259,6

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

549,0

549,0

-1,6

-1,6

547,4

547,4

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

10 674,3

10 674,3

-32,0

-32,0

10 642,3

10 642,3

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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.

A Városi közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2019. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

1 270,0

1 270,0

-1,9

-1,9

-648,8

-648,8

619,3

619,3

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás)
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Támogatáscsökkenés (1161/2018. (III. 27.) Korm.
határozat alapján)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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 20172026 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,

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

13 489,7

13 489,7

1 251,9

1 251,9

52,2

52,2

14 793,8

14 793,8

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
2020. évi javasolt előirányzat
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.

A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2019. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

2 900,0

2 900,0

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

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

21,8

21,8

Fejezeten belüli átcsoportosítás

-0,8

-0,8

Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)

-0,1

-0,1

20,9

20,9

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás

Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 403,6

1 403,6

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

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)

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.

A Balaton fejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

220,0

220,0

-0,8

-0,8

219,2

219,2

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

180,0

180,0

-0,6

-0,6

179,4

179,4

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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 közés 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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 243,7

1 243,7

-0,5

-0,5

1 243,2

1 243,2

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (szociális hozzájárulási adó
1,5 százalékpontos csökkenése)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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
tevékenységek ellátása, elemzések elkészítése;

−

NIS digitális kompetencia pillérhez tartozó projektek előkészítése, szakértői anyagok
készítése;

szükséges

előkészítő

−

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 WiFilefedettség 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).

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

10 924,0

10 924,0

-39,6

-39,6

-1,2

-1,2

-1 093,0

-1 093,0

9 790,2

9 790,2

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)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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.

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

810,5

810,5

-37,7

-37,7

772,8

772,8

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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.

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

400,0

400,0

-1,4

-1,4

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
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.

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 kibocsátáscsökkentésére, 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.

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás
27 035,4

Bevétel

Támogatás
-

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;

−

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás
249,2

Bevétel

Támogatás
-

249,2

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)

-17,6

-17,6

231,6

231,6

Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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 éghajlatpolitikai 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.

A LIFE Program önerő támogatás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2019. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

410,0

410,0

-310,0

-310,0

100,0

100,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Önerő csökkenése
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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.

A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2019. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

1 500,0

1 500,0

-5,2

-5,2

1 494,8

1 494,8

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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.

A Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

14 650,0

14 650,0

-150,0

-150,0

-61,8

-61,8

14 438,2

14 438,2

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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 szénhidrogénkutakkal 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

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 008,0

2 008,0

-259,3

-259,3

1 748,7

1 748,7

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

150,0

150,0

-10,0

-10,0

-0,5

-0,5

139,5

139,5

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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;

–

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás
150,0

Bevétel

Támogatás
-

150,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás

44,7

44,7

194,7

194,7

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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.

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)

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

504,1

504,1

-1,3

-1,3

502,8

502,8

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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.

A Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

3 400,2

3 400,2

-8,4

-8,4

Többlet

2 900,0

2 900,0

2020. évi javasolt előirányzat

6 291,8

6 291,8

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)

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.

Az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

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

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)

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 ivóvízminőségjavító 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.

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 087,6

1 087,6

-3,8

-3,8

1 083,8

1 083,8

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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.

A Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

400,0

400,0

-1,4

-1,4

398,6

398,6

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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.

A Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

.2019. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

81,0

81,0

-0,3

-0,3

80,7

80,7

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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 szénhidrogénkutakkal 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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 038,5

1 038,5

37,7

37,7

1 076,2

1 076,2

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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.

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

100,0

100,0

-0,2

-0,2

-50,0

-50,0

49,8

49,8

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti
csökkentés
Támogatáscsökkenés a 2048/2016. Korm.
határozat alapján
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás
600,0

Bevétel

Támogatás
-

600,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)

-2,1

-2,1

597,9

597,9

Többlet (jogcímenként)
2020. évi javasolt előirányzat

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.

A Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás
0,0

Bevétel

Támogatás
-

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.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

151,0

Támogatás
-

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás
4,2

Bevétel

Támogatás
-

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.

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

170,0

Támogatás
-

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.

Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 500,0

2 500,0

-7,7

-7,7

2 492,3

2 492,3

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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, kutatásfejlesztési 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.

A Beszállítói-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás
3 000,0

Bevétel

Támogatás
0

3 000,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)

-11,9

-11,9

2 988,1

2 988,1

Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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;

–

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás
1 500,0

Bevétel

Támogatás
-

1 500,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)

-65,0

-65,0

-3,6

-3,6

1 431,4

1 431,4

Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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.

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló
támogatásfejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

6 000,0

Támogatás
-

6 000,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték
megszüntetése miatti csökkentés)

-20,4

-20,4

5 979,6

5 979,6

Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás
50,0

Bevétel

Támogatás
-

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

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

2019. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

12 000,0

12 000,0

-176,7

-176,7

-6 000,0

-6 000,0

5 823,3

5 823,3

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
pénzügyi tranzakciós
miatti csökkentés

illeték

támogatáscsökkenés

megszüntetése

Többlet
2020. évi javasolt előirányzat

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

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
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

332,0

332,0

332,0

332,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)
Többlet
2020. évi javasolt előirányzat
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.

A Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2019. évi törvényi előirányzat

Kiadás
0,0

Bevétel

Támogatás
-

0,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése
miatti csökkentés

-17,3

-17,3

szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos
csökkentése

-56,9

-56,9

-248,2

-248,2

-3,0

-3,0

6 728,6

6 728,6

BCE fenntartóváltása miatti
támogatáscsökkentés
BCE Jövőképesség Kutatóközpont
Többlet,
Intézményi, 2019. évi támogatási előirányzat
átvétele (BCE)
Nemzeti felsőoktatási törvény módosításából
eredő többletigény:
–

hallgatói normatíva emelésének többlete

234,5

234,5

–

doktorandusz hallgatói létszámváltozás
többlete

66,0

66,0

1,6

1,6

6 705,3

6 705,3

2019. évi minimálbér és garantált bérminimum
emelés miatti támogatásnövekedés
2020. évi javasolt előirányzat

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.

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 (MÁVHÉV 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.

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
kötelezettségeinek átvállalása

baleseti

járadékainak

és

egyéb

kártérítési

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.

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, balesetifoglalkoztatási megbetegedésből eredő dologi, továbbá nem vagyoni kártérítésekre, valamint
a nyugdíjbiztosítási pénztárnak fizetett kártérítésekre.

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.

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
2019.

Program,
beruházás
fejlesztés
megnevezése

Időtartama

Gazdaságfejlesztést
szolgáló
célelőirányzat,
Széchenyi
Kártya Program
Konstrukciók

2028-ig

Bev.

Tám.

2020.
Bev.

2 390,3

2021.

Tám.

Bev.

2 117,0

Tám.

2022.
Bev.

1 973,7

További évek

Tám.

Bev.

1 820,1

Tám.

6 215,8

Összesen

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
2019.
Program,
beruházás
fejlesztés
megnevezése

Időtartama

Intézményi
kezességi
díjtámogatások

2035-ig

Bev.

Tám.

3 100,0

2020.

Bev.

Tám.

2 100,0

2021.

Bev.

Tám.

2 000,0

2022.

Bev.

Tám.

1 900,0

További évek

Bev.

Tám.

3 250,0

Összesen

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.

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
Fejezeti kezelésű
előirányzat/intézmény előirányzat/intézmény
címrendi besorolása
megnevezése

20/32/12

Közúti közlekedéssel
összefüggő
környezetvédelmi
feladatok

Finanszírozott
feladat
megnevezése*
„Kerékpárral 7
határon át” pályázat
és programsorozat

2020. évi
tervezett kiadás

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.

