


 



 

 

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. Az új fejlesztések mellett fontos a már meglévő hálózat felújítása és 
működésének fenntartása is. Kiemelt cél a közlekedési hálózat fejlesztését szolgáló 
beruházások megvalósítása. 

 

Digitalizáció 

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (a továbbiakban: NIS) meghatározottakkal 
összhangban kiemelt szakmapolitikai feladat az információs társadalom folyamatos 
fejlesztése, a digitálisan írástudók számának növelése, a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: 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 köznevelésben tanulók, illetve a tanárok számára, 
valamint – a Microsoft alkalmazások alternatívájaként – nyílt forráskódú oktatási szoftverek 
bevezetésének támogatása a köznevelés és felsőoktatás részére. A Digitális Jólét Program 
keretében cél az ágazati digitalizációs törekvések megvalósítása, külön kiemelve többek 
között a digitális oktatást, digitális gyermekvédelmet, digitális exportfejlesztést. Egyre 
hangsúlyosabb feladat továbbá a társadalom, az államigazgatás és a vállalkozások felkészítése 
a mesterséges intelligencia jelentette komplex gazdasági és társadalmi átalakulásra. 

A gazdasági növekedés biztosításához elengedhetetlen komplex, nagy mennyiségű adatra 
alapozott kutatások és innovatív fejlesztések során a legfejlettebb digitális technológiák, így a 
szuperszámítógépes infrastruktúra (a továbbiakban: HPC) megléte és használata, a meglévő 
hazai HPC infrastruktúra fejlesztése és megépítése. 

 

Klímapolitika, energia és bányászat 

Az energiapolitika fókuszában Magyarország mindenkori biztonságos energiaellátásának 
garantálása 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 bányászat esetében cél a hazai ásványvagyon-készletek felmérése és környezetbarát 
hasznosítása, a korábbi bányászati tevékenységből eredő környezeti károk rekultivációja, 
tájrendezése. 



 

 

Magyarország nyilvánosságra hozott integrált Nemzeti Energia- és Klímaterve az energiaunió 
energiahatékonysági dimenziójában rögzítette, hogy Magyarország energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert vezet be a 2021. évtől. A kötelezettségi rendszer lényege, hogy a 
végfelhasználóknál elérendő – uniós előírásokon alapuló – éves energiamegtakarítást részben 
vagy egészben a kiskereskedelmi energia-értékesítő vállalkozások és a kiskereskedelmi 
közlekedési célú üzemanyag-értékesítők (vagy azok jogszabályban körülírt, 
megkülönböztetés-mentes csoportja) kötelesek elérni hatósági ellenőrzés keretein belül. 

Magyarország klímapolitikai törekvéseinek megvalósítását támogató két kiemelkedő eszköz a 
LIFE program, illetve a Modernizációs Alap. A LIFE programban megvalósuló 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. A Modernizációs Alap célja az energetikai rendszerek 
modernizációja és az energiahatékonyság növelése. A Modernizációs Alap finanszírozásával 
olyan projektek valósulhatnak meg, mint például az időjárásfüggő megújuló forrásokból 
származó villamosenergia-termelés és -elhasználás integrációját megkönnyítő beruházások, az 
energiahatékonyság javítása, az energiatárolás és az energiahálózatok – ezen belül a távfűtési 
vezetékek és a villamosenergia-átviteli hálózatok – modernizációja. 

 

Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 

A kormány kiemelt célja, hogy a kormányzati célokban megfogalmazottak (pl. lánctartozások 
visszaszorítása) hatékony megvalósítása érdekében támogatja a kapcsolódó szakmai és 
társadalmi szervezetek munkáját, elősegíti és biztosítja működésüket. 

A támogatás célja az érintett szervezetek nemzetgazdasági jelentőségű szerepvállalásának és 
munkájának segítése, a gazdaság fejlesztése érdekében végzett tevékenységének biztosítása és 
a kapcsolódó működési költségekhez történő hozzájárulása. 

 

Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások 

Kiemelt feladat a termékdíjköteles termékek hulladékainak gyűjtése és hasznosítása, valamint 
a kapcsolódó hulladékgazdálkodási fejlesztések támogatása, lakossági szemléletformálási 
feladatok ellátása; a hulladékgazdálkodási stratégiai célkitűzéseket meghatározó 
dokumentumokban meghatározottakkal összefüggő tervezési és fejlesztési feladatok ellátása; 
a hulladékgazdálkodási és víziközműprojektek projektmenedzsmentjével foglalkozó állami 
tulajdonban lévő vállalat támogatása, a kormányhatározatokban rögzített kiemelt gazdasági 
övezetek közműfejlesztéseinek finanszírozása. 

 

Gazdaságstratégia 

A hazai vállalkozások globális értékláncokban történő előrelépése a kormány egyik kiemelt 
célja, amelyet a 2019-2030 közötti időszakra vonatkozó, a magyar mikro-, kis- és 
középvállalkozások megerősítésének stratégiája (a továbbiakban: KKV stratégia) is rögzít. 
Egyszerre kell tenni a nemzetközileg is sikeres, dinamikus vállalkozói kör kialakításáért és a 
sok család megélhetését megteremtő kisvállalkozói kör stabil működéséért. Hazánk és a 
magyar vállalkozások előtt álló világméretű kihívások korszakváltást, tudásalapú gazdaságra 
való átállást tesznek szükségessé. A korszakváltás megfelelő kormányzati kezelése pótlólagos 
lendületet adhat a magyar gazdaságnak. 

 



 

 

Fogyasztóvédelem 

A fogyasztóvédelmi ágazat kiemelt célja a kormány társadalompolitikai céljának 
megvalósításához, különösen a biztonságos termékekhez és szolgáltatásokhoz, a vagyoni 
érdekek védelméhez, a megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz, a hatékony jogorvoslathoz, 
továbbá a fogyasztói érdekképviselethez fűződő érdekek védelméhez, az azok 
érvényesítéséhez szükséges intézményrendszer fenntartásához és továbbfejlesztéséhez történő 
hozzájárulás. 

Az ágazat célja a 2020. január 1-jei hatállyal megújított békéltető testületi intézményrendszer 
keretében működő békéltető testületek hatékonyságának és az eljárások eredményességének 
további növelése. A testületek működését biztosító finanszírozás megváltozott, a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényből (a továbbiakban: Fgytv.) kikerült az 
ügyszámarányos támogatási elv és új, igazságosabb támogatási rendszer került bevezetésre. 

 

Munkaerőpiaci 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, a 2019-ben elfogadott 
„Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai 
stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című 
stratégia (a továbbiakban: Stratégia) mentén. Mindemellett tovább kell erősíteni a szakképző 
intézmények és a gazdasági szereplők együttműködését, a munkaerőpiac változásaihoz való 
rugalmasabb alkalmazkodás és a szakképzési intézményrendszer hatékony működtetése 
érdekében. 

A stratégia 10 kiemelt fejlesztési területen jelölte ki a szakképzés területén a versenyképesség, 
fenntarthatóság, a szakmai előrelépés biztosítása érdekében a követendő szakmai irányokat, 
elérendő eredményeket, amelyek legfontosabb területei az alábbiak: 

a) Vonzó karrier lehetőségének biztosítása a tanulók számára, ezért átalakul az iskolai 
rendszerű szakképzés szerkezete. A szakgimnázium ötéves képzést nyújtó technikummá 
alakul, az OKJ-ban meghatározott képzési struktúrát felváltó, alapszakmák kínálatát 
biztosító szakmajegyzék kerül kialakításra. Szükséges továbbá a KKV-k 
szerepvállalásának erősítése is a gyakorlati képzésben. Ezen folyamatot támogatja a 
szakképzési munkaszerződéssé alakuló jelenlegi tanulószerződéses rendszer, amely 
magasabb tanulói juttatást is jelent, valamint az átalakuló ösztöndíjrendszer, amely nem 
csak a tanulási időszakot támogatja, hanem pályakezdési támogatást is biztosít a 
szakmát szerző fiatalok számára. 

b) Korszerű eszközökkel felszerelt iskolai tanműhelyek, tangazdaságok kerülnek 
kialakításra, ahol a diákok megtanulhatják az ágazat technológiáit és szakmai 
alapfogásait, felkészülhetnek a szakirányú oktatásra. Nagyobb hangsúlyt kapnak az IKT 
eszközök és a digitális tananyagok, korszerű oktatási technológiák alkalmazása az erre 
felkészült, a szakmai tantárgyakat oktató szakemberek közreműködésével. 

c) A szakmai képzés fejlesztésének kulcstényezői az elméleti és gyakorlati szakmai 
tantárgyakat oktató pedagógusok, szakemberek, ezért egy komplex humánerőforrás-
fejlesztési program keretében fő cél a rugalmasabb foglalkoztatási lehetőségek és önálló 
életpályamodell indítása a szakmai oktatók körében, amely szakmai előrelépési 
lehetőséget és ehhez kapcsolódóan versenyképesebb jövedelmet, valamint a béralku 
lehetőségét is biztosítja. 



 

 

Felsőoktatás 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) megalapozta a 
felsőoktatás strukturális átalakítását. A felsőoktatási ágazati stratégia világos iránymutatást 
fogalmaz meg a magyar felsőoktatás számára, amelynek alapvetése az ágazat 
versenyképességének javítása, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek érvényesítése, a 
műszaki, informatikai és természettudományos képzések, valamint a pedagógusképzés 
súlyának növelése, a többi képzési terület arányos megtartása vagy fejlesztése, a felsőoktatási 
hozzáférést növelő megoldások és programok bevezetése és folytatása, a képzési szerkezet és 
tartalom átalakítása, a képzésekre fordított társadalmi költségek megtérülésének biztosítása. A 
felsőoktatásnak a következő évben is el kell látnia a hazai és nemzetközi hálózatok részeként 
folyó felsőfokú képzést, továbbá a kutatást, fejlesztést és innovációt, amely az oktatás 
megalapozásán túl szolgálja a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés feladatát, a gazdasági 
technológiai haladást és a tudomány fejlesztését. A célok elérésének eszköze a tehetséges 
hallgatók, doktorjelöltek, oktatók-kutatók kiemelt támogatása, valamint az intézmények 
feladat- és minőségalapú finanszírozása. Cél a minőségi felsőoktatás megteremtését szolgáló 
forráselosztási rendszer, az intézményi gazdálkodás szabályozottsága, monitorozása, a 
fenntartói feladatok szigorodása, a kancellári rendszer révén a gazdaságos működés 
elősegítése, a képzési és tanulmányi fegyelem erősítése, az oklevél minőségének garanciája. 

A költségvetés által biztosított források a felsőoktatási alrendszerben, az alábbi területeken 
eredményeznek kiemelkedő teljesítményt: 

– a szervezeti átalakítások révén az intézmények gyorsabban és hatékonyabban tudnak 
reagálni a munkaerő-piaci elvárásokra; 

– a szakmai gyakorlat támogatása jogcím alapján a nappali munkarendű osztatlan 
tanárképzés egyéves összefüggő iskolai gyakorlatán résztvevő hallgatók a támogatásra 
jogosultak, amely segíti a gyakorlat sikeres elvégzését; 

– a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2018. évi XC. törvény értelmében a hallgatói juttatás tanulmányi ösztöndíjakra 
fordítható része 40%-kal emelkedett 2020. február 1-től; 

– a helyi felsőoktatási intézményhálózat mindenki számára megteremti a felsőoktatásba 
való bekapcsolódás esélyét; 

– nő a területileg hátrányos helyzetű térségekből, a hátrányos családi helyzetből érkezők, 
a fogyatékos, illetve a roma hallgatók és végzettek száma; 

– emelkedik a női hallgatók részvétele a műszaki, természettudományi, matematikai és 
informatikai (továbbiakban: MTMI) szakokon; valamint nő az MTMI szakokon tanulók 
és végzettséget szerzők száma is és jelentősen csökken a lemorzsolódás; 

– növekszik a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók száma; 

– javulnak a hallgatók munkaerő-piaci elvárásokhoz kapcsolódó kompetenciái; 

– összességében nőni fog a felsőfokú végzettséggel rendelkezők korcsoportos aránya; 

– a támogató folyamatoknak köszönhetően nő a nemzetközi mobilitási programokban 
résztvevők száma; 

– az oktatók pedagógiai és oktatás-módszertani felkészültsége jelentősen javul; 

– a hallgatók még versenyképesebb, alaposabb tudást biztosító oklevélhez jutnak; 

– megnő a magyar felsőoktatás vonzereje; 



 

 

– az egészséges képzési szerkezetnek köszönhetően nő az intézmények nemzetközi 
képzési szolgáltató képessége és ezzel párhuzamosan a képzésekből befolyó saját 
bevétel mértéke. 

A felsőoktatási intézmények kutatással kapcsolatos feladatainak támogatása terén a következő 
célkitűzésekre biztosít forrást a költségvetés: következetesen meghatározott, rendszerszintű, 
intézményekre lebontott stratégiai koordinációval és ennek megfelelő végrehajtásával 
hatékonyabban biztosítható a teljes felsőoktatási rendszer a kutatás-fejlesztés és innováció (a 
továbbiakban: K+F+I) szerepvállalása, eredményes működése. 

A felsőoktatási intézmények oktatási és kutatási tevékenységük mellett fontos szerepet 
töltenek be az országok társadalmi fejlődésében, és közvetett gazdasági szerepük is 
megkérdőjelezhetetlen. Az ún. „harmadik misszió” foglalja össze a felsőoktatási intézmények 
környezetükre gyakorolt tevékenységeit és hatásait. Ez a hatás a képzési és kutatási 
szolgáltatások nyilvánvaló körén túl is kifejezetten erős, ugyanakkor jellemzően közvetett  
eszközökön keresztül érvényesül, megjelenik a fejlesztési programokban. 

Az intézményirányítás és finanszírozás terén a következő stratégiai célok kerültek 
meghatározásra. Az intézményrendszer hatékony működtetésének, illetve pozicionálásának 
részét képezi az oktatási és kutatási fókuszterületek megerősítése, a különböző 
intézménytípusok küldetésének világos megfogalmazása és lehatárolása, a küldetésnek való 
minőségi megfelelés értékelése, a képzési szerkezet racionalizálása és a finanszírozás ehhez 
történő igazítása. Elvárás a felsőoktatási intézményekkel szemben, hogy alaptevékenységük, 
oktatási és kutatási tevékenységük során egyre nagyobb mértékben támaszkodjanak a saját 
bevételekre, külső, piaci forrásokra. Az intézmények optimális üzemeltetése a kancellárok 
személyében biztosított, ezáltal megteremtődött a lehetőség a gazdálkodási kötöttségek 
fokozatos oldására. 

A felsőoktatási ágazati stratégia célként definiálja az erőforrások hatékony felhasználása 
mellett egy magasabb minőséget nyújtó, teljesítményelvű felsőoktatási rendszer létrehozását, 
amelynek célja a nemzetközi oktatási és kutatási térben magasan pozícionált, a társadalmi 
kihívásokra gyorsan reagáló, az ország gazdasági sikerességét alapjaiban meghatározó 
felsőoktatási rendszer kialakítása és működtetése, melynek kulcsszavai: verseny, minőség, 
teljesítmény és siker. 

A fokozatváltási stratégia meghatározza az állami felsőoktatási intézmények fejlődési irányát, 
azt a folyamatot és feltételrendszert, hogy képessé váljanak a térség társadalmi-gazdasági 
környezetét fejlesztő tudományos, innovációs, művészeti és képzési ökoszisztéma 
hatékonyabb és eredményesebb működtetésére. Annak érdekében, hogy a felsőoktatási 
intézmények be tudják tölteni küldetésüket, maguknak is változniuk kell, az eddigieknél 
hatékonyabb megújulási folyamaton kell végigmenniük. 

Az egyetemek jogállása, működési modellje kormánydöntés eredményeként néhány 
intézmény esetében átalakul, és költségvetési intézmény helyett az államháztartáson kívüli 
szabályrendszerben működő egyetemekként szervezik meg az érintett közfeladatokat. Ezen 
egyetemek jövőbeni működését állami alapítású vagyonkezelő alapítvány által fenntartott 
intézményekként javasolt kialakítani. Az egyetemek kikerülnek a közvetlen állami fenntartású 
intézmények köréből, (az alapítói), fenntartói jogok egy kifejezetten erre a célra alapított 
vagyonkezelő alapítványhoz kerülnek. 

 

Innováció 

A kormányzati céloknak megfelelően a kutatási, fejlesztési és innovációs szakterület 
elsődleges feladata, hogy a terület jelentősen hozzájáruljon a társadalom és a gazdaság 
számára hasznosítható termékek, szolgáltatások fejlesztéséhez. A nemzetközi tapasztalatok 



 

 

azt mutatják, hogy megfelelő koordinációval és erőforrásfelhasználással egy ország K+F+I 
potenciálja rendkívül magas hozzáadott értéket tud biztosítani a gazdaság számára. Ezért 
szükséges olyan léptékű fejlődést elérni, amelynek eredményeképpen a nemzetközi 
összehasonlításokban Magyarország vezető helyre, az erős innovátor országok közé kerül. A 
nemzetközi statisztikai mérések bemutatják, hogy az innovációs erő fejlesztésénél a nemzeti 
K+F+I keretrendszer a meghatározó tényező, amelynek legfontosabb elemei a hasznosuló 
anyagi erőforrás, valamint az elérhető humánerőforrás mértéke. A nemzeti gazdaságok 
számára ez azt jelenti, hogy a befektetések fokozása mellett a befektetéseket hatékonyan 
felhasználó közegre, szereplőkre van szükség. A cél ennek megfelelően egy olyan 
keretrendszer, tudásipari környezet létrehozása, ahol az állami és vállalati befektetések 
mértéke növekszik és az erőforrások növekvő hatékonysággal hasznosulnak. 

A célok elérésének elsődleges eszköze az innovációs ökoszisztémán belüli együttműködések 
erősítése. Az állam több olyan infrastruktúra fölött gyakorol irányítási jogkört, amely vezető 
szereplőként azonosítható a tudástermelés szempontjából. Ezek két csoportra oszthatók: az 
egyik az állami kutatóintézetek, a másik a felsőoktatási intézmények köre. 

Szakmapolitikai feladatkörök: 

– egyetemközpontú innovációs ökoszisztémák létrehozása; 

– vállalkozások és állami szervezetek abszorpciós képességének növelése; 

– befektetések növelése. 

 

Foglalkoztáspolitika 

A kormány elsődleges foglalkoztatáspolitikai célja továbbra is az, hogy a versenyszférában 
minél több munkahely jöjjön létre és minél több munkavállaló számára tudjon 
munkalehetőséget biztosítani. Ehhez olyan feltételeket kell teremteni, ami elősegíti a 
foglalkoztatotti létszám megőrzését és új munkahelyek teremtését, az álláskeresők 
foglalkoztathatóságának javítását, valamint a változásokhoz való alkalmazkodás 
képességének fejlesztését. Ezzel a vállalkozások – kiemelten a KKV-k – 
versenyképességének javítása, a munkaerő versenyképességének fejlesztése, az innovációs 
képesség növelése, valamint az ipari és szolgáltató szektor fókuszált fejlesztése kerül a 
foglalkoztatáspolitika középpontjába. 

Tekintettel arra, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezelt előirányzatok 
egy része a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetben került megtervezésre, jelen 
dokumentum csak a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetben tervezett 
előirányzatok részletes indoklását tartalmazza, míg a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
fejezetben megtervezett előirányzatok részletes indoklása és levezetése az adott fejezetnél 
található.  

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2021-ben 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
Intézmények 695 013,5 367 281,1 327 732,4 71 590 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  244 105,7 5 740,0 238 365,7  
Központi kezelésű előirányzatok 434 000,0 70 800,0   

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 



 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

 

1. cím Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: ITM Igazgatás) 
2021. évi tervezett támogatási előirányzata 20 121,1 millió forint, tervezett bevétele 30 089,0 
millió forint, így összesen 50 210,1 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet. 

Az ITM Igazgatás végrehajtja az innovációért és technológiáért felelős miniszter szakpolitikai 
feladat- és hatáskörébe utalt, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 
22.) Korm. rendeletben meghatározott feladatainak ellátásával kapcsolatos szakmai és 
adminisztratív feladatokat. 

ITM Igazgatás címen belül kerülnek tervezésre:  

– a felsőoktatási ágazat nemzetközi utazások kiadásainak, szakértői díjaknak, 
felsőoktatási minőségbiztosítási díjaknak a költségei, valamint a speciális szakmai 
feladatok kiadásai (Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács ülései, konferenciák, szakmai 
rendezvények, reprezentáció kiadásai és egyéb szakmai feladatok költségei).  

– a Hazai fejlesztési programok feladathoz kapcsolódó,területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9. §-a szerinti területfejlesztési 
szakfeladatok, így különösen európai uniós forrás terhére nem támogatható, a kiemelt 
térségekre vonatkozó területfejlesztési célú projektek, szakmai feladatok megvalósítása. 

– a Hulladék-gazdálkodási feladatok feladat végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó 
visszterhes szerződéses jogviszonyok létrehozásának finanszírozását szolgáló alábbi 
költségek: 

= A lakossági szemléletformáláshoz kapcsolódó, szükséges informatikai 
beszerzések (virtuális szerver bérlése, domain nevek regisztrációjának 
meghosszabbítása), kommunikációs kampányokhoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárások közbeszerzési díjai, megbízási és tanácsadói szerződések. 

= A hulladék-gazdálkodási támogatási rendszer működtetéséhez kapcsolódó egyéb 
megállapodások, tanulmányok megvásárlása, esetleges bírósági, peres 
eljárásokból eredő fizetési kötelezettségek teljesítése. 

– az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (a továbbiakban: OHT) megvalósításával 
összefüggő feladatokhoz kapcsolódó, az új időszakra vonatkozó, stratégiai szempontú 
vizsgálatok és tanulmányok megalkotásának, továbbá megbízási szerződés(ek) 
finanszírozásának kiadásai. 

– a Magán és egyéb jogi személyek kártérítési előirányzattal összefüggő jogi és egyéb 
szakmai feladatok ellátásának költségei. 

– az Ipar 4.0 program feladathoz kapcsolódó innovációs célú szakmai feladatok 
ellátásának költségei. 

2021. évben az ITM Igazgatás ellátja továbbá: 

– Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai és az Ipar 4.0 program feladatok terhére 100-
100,0 millió forint került az ITM Igazgatás részére átcsoportosításra, melynek célja 
előkészítő tanulmányok elkészíttetése, pilot projektek megvalósítására szükséges 
források biztosítása, továbbá az Egészségipari Innovációs Ügynökség működése, 
feladatellátása. 



 

 

Az ITM Igazgatás hatályos, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: Kit.) által rögzített álláshely száma összességében 2224, melyből 2142 darab 
álláshely alaplétszámba, míg 82 darab álláshely központosított létszámba tartozik. 

millió forintban, egy tizedessel 

01. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2020. évi törvényi előirányzat 46 428,8 28 057,3 18 371,5 1 964 
Változások jogcímeként:     
Fejezetek közötti átcsoportosítás 1 932,7 17,0 1 915,7   
- EMMI-ITM fejezetek közötti 
átadás-átvétel a felsőoktatási 
feladatok ellátása kapcsán 

707,7   707,7   

- PM-ITM fejezetek közötti átadás-
átvétel foglalkoztatáspolitikai 
feladatok ellátása kapcsán 

1 225,0 17,0 1 208,0   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 200,0  200,0   
- Irinyi Terv iparstratégiai 
támogatásai feladat terhére 

100,0   100,0   

- Ipar 4.0 program feladat terhére 100,0      100,0   
Egyéb változások  -366,1  -366,1   
- Az 1100/2019. (III. 8.) Korm. 
határozat (Ázsia–Európa Találkozó 
Közlekedési Miniszteri 
Értekezletének és kapcsolódó 
eseményeinek megrendezése) 
2020. évre biztosított forrásának 
kivezetése 

-97,8   -97,8   

- Szociális hozzájárulási adó 
mértékének csökkenéséből adódó 
korrekció 2021. évi átvezetése 

-268,3   -268,3   

Többlet 2 014,7 2 014,7    
- Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 
feladatainak változásából adódó 
bevételi többlet és kiemelt 
előirányzatok közötti 
átcsoportosítás  

14,7 14,7     

- Közlekedési Hatóság feladatainak 
változásából adódó bevételi többlet 

2 000,0 2 000,0     

2021. évi javasolt előirányzat 50 210,1 30 089,0 20 121,1 2 224 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

4. cím: Országos Atomenergia Hivatal 

Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) 2021. évi támogatási előirányzata 
2229,5 millió forint, tervezett bevétele 2654,9 millió forint, így összesen 4884,4 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, valamint az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó 
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, a 
lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti 
sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 
489/2015. (XII. 30.) 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 nukleáris baleset 
elhárítással kapcsolatos hatósági feladatok, baleseti helyzetben döntés-előkészítési teendők, 
valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. 
Ezen túlmenően az OAH feladata az atomenergia alkalmazásával összefüggő nemzetközi 
együttműködés összehangolása, e területen állam- és kormányközi egyezmények előkészítése 
és végrehajtásának megszervezése. Az OAH látja el a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökséggel, az OECD Nukleáris Energia Ügynökségével, az Európai Unió szakmai 
szervezeteivel, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazása területén működő más 
nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel kapcsolatos együttműködési és szakmai 
képviseleti feladatokat. 

Az OAH kiemelt feladatai: a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos 
hatósági feladatok, az új atomerőművi blokkok telephelyén létesülő nukleáris biztonsági 
szempontból speciális építmények építésügyi engedélyezési eljárások hatósági feladatai, 
ionizáló sugárzásokkal összefüggő sugárvédelmi hatósági feladatok. 

2021-ben megjelenő új feladatok a Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartásával kapcsolatban: 

– a Paksi Atomerőmű  II. létesítési engedélyezési eljárása, 

– a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség biztonsági felülvizsgálatának az előkészítése, 
szervezése, lebonyolítása, az eredmények kezelése, 

– a rendszerelem szintű engedélykérelmek elbírálása, engedélyezett tevékenység 
ellenőrzése (5-6. blokk), 

– a létesítési tevékenységek felügyelete (5-6. blokk) – kb. 30 építési és 4 gyártási 
engedélyezési eljárás a hozzájuk tartozó ellenőrzési és értékelési eljárásokkal, 

– biztosítéki nyilvántartásba vétel (5. és 6. blokk), 

– fizikai védelmi engedélyezési eljárás. 

Az OAH Kit. által rögzített álláshelyeinek száma összességében 187, amely csak 
alaplétszámba tartozó álláshelyet tartalmaz. 

  



 

 

millió forintban, egy tizedessel 

04. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2020. évi törvényi előirányzat 5 136,1 2 654,9 2 481,2 206 
Változások jogcímenként:     
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0   
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0   
Egyéb változások  -251,7 0,0 -251,7  
- Gazdaságvédelmi 
programokkal összefüggő 
átrendezés  

-217,5  -217,5  

- Szociális hozzájárulási adó 
mértékének csökkenéséből 
adódó korrekció 2021. évi 
átvezetése 

-34,2  -34,2  

Többlet 0,0 0,0 0,0    
2021. évi javasolt előirányzat 4 884,4 2 654,9 2 229,5 187 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

5. cím: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) 2021. évi támogatási 
előirányzata 489,2 millió forint, tervezett bevétele 1726,3 millió forint, így összesen 2215,5 
millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet. 

Az MBFSZ a bányászati szakigazgatás és a geológiai – geofizikai intézetek tradícióira 
támaszkodó, a 21. század igényeinek megfelelő tudással, képességekkel és működéssel 
rendelkező, ügyfélközpontú modern bányászati és földtani szervezet. Elősegíti a szakterületén 
belül az ellátásbiztonságot és a fenntarthatóságot, valamint gazdálkodik az ásványi 
nyersanyagokkal. Mindemellett az MBFSZ tevékenységének fontos része a tudományos 
kutatási módszertanra alapozott földtani, geofizikai, bányászati és klímapolitikai állami 
feladatok végrehajtása. 

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 földalatti, valamint ezzel egy tekintet alá eső külszíni részére terjed ki. Az MBFSZ 
alaptevékenysége a bányászat állami szakigazgatási feladatainak végrehajtása, a hazai felszín 
alatti térrészek adatvagyonának kezelése és az ásványvagyon-gazdálkodás támogatása, az 
állami klímapolitikai feladatok háttérintézményi feladatainak ellátása, valamint a 
bányajáradék befizetésének ellenőrzése és a bányászati kitermelések hatósági kontrollja. 

A források szerkezetét tekintve az MBFSZ bevételeinek meghatározó részét a 
bányafelügyeleti díjak, a költségvetési támogatás és a működési bevételek képezik. A 
bányafelügyelet részére fizetendő felügyeleti díjat elsősorban a bányatelekkel rendelkező 
vállalkozók, illetve a gázipari engedélyesek teljesítik. Az MBFSZ működési bevétele a szabad 
kapacitás terhére történő szakmai feladatvégzésből származik. A Bt. 43. § (9) és (9a) 
bekezdései alapján beszedett felügyeleti díjakból származó bevételi előirányzat a Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28) Korm. rendelet 1. számú 



 

 

mellékletében meghatározott 21,6% kormányhivatalokat megillető résszel történő 
korrekciójával változik. 
Az MBFSZ Kit. által rögzített álláshely száma összességében 164, amelyből 160 darab 
álláshely alaplétszámba, míg 4 darab álláshely központosított létszámba tartozik.  

millió forintban, egy tizedessel 

05. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2020. évi törvényi előirányzat 2 835,0 2 250,9 584,1 165 
Változások jogcímenként:     
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0      
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0      
Egyéb változások  -619,5 -524,6 -94,9  
- Gazdaságvédelmi 
programokkal összefüggő 
átrendezés  

-76,6  -76,6  

- Szociális hozzájárulási adó 
mértékének csökkenéséből 
adódó korrekció 2021. évi 
átvezetése 

-18,3  -18,3  

- Felügyeleti díjbevétel 
technikai átrendezése 

-524,6 -524,6   

Többlet 0,0 0,0 0,0  
2021. évi javasolt előirányzat 2 215,5 1 726,3 489,2 164 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

6. Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) 2021. évi támogatási előirányzata 
223,3 millió forint, tervezett bevétele 271,0 millió forint, így összesen 494,3 millió forint 
kiadási előirányzat felett rendelkezhet. 

Az akkreditálás alapvető célja az egységes európai elvekre épülő akkreditálási rendszerekben 
elismerést nyert szervezetek iránti bizalom növelése, a vizsgálati, tanúsítási és ellenőrzési 
tevékenység megbízhatóságának emelése, a vizsgálati eredmények és tanúsítványok 
kölcsönös elfogadásának elősegítése, megteremtve ezáltal az ismételt vizsgálatok 
kiküszöbölését és a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását. 

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

– akkreditálási eljárás lefolytatása, az akkreditált szervezetek és természetes személyek 
tevékenységének és alkalmasságának felügyeleti vizsgálata, valamint a külföldi 
akkreditált státusz elismerése, 

– részvétel és képviselet az európai és a nemzetközi akkreditálási szervezetekben, 

– két- és többoldalú együttműködési és kölcsönös elismerési megállapodások 
kezdeményezése és megkötése az akkreditálás területén, 

– közreműködés az akkreditálással összefüggő nemzeti, európai és nemzetközi 
szabványosítási tevékenységben, 



 

 

– részvétel az akkreditálással kapcsolatos iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli 
képzés tartalmi követelményeinek kidolgozásában, továbbá az iskolarendszeren kívüli 
képzés szervezésében, 

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

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

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

A NAH 2020. évre tervezett alapálláshely száma 33 fő volt, amely az év közben történt 
változások okán 32 főre módosult. Az intézmény hatályos, Kit. által rögzített álláshely száma 
összességében 32, amely csak alaplétszámba tartozó álláshelyet tartalmaz, központosított 
álláshellyel az intézmény nem rendelkezik. 

millió forintban, egy tizedessel 

06. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2020. évi törvényi előirányzat 563,7 330,0 233,7 33 
Változások jogcímenként:     
Fejezetek közötti átcsoportosítás -5,7  -5,7  
KEF részére átadás (gépjármű 
üzemeltetés) (ITM-PM fejezetek 
közötti - megállapodás alapján) 

-5,7  -5,7  

Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0   
Egyéb változások  -63,7 -59,0 -4,7  
- Szociális hozzájárulási adó 
mértékének csökkenéséből 
adódó korrekció 2021. évi 
átvezetése 

-4,7  -4,7  

- Közhatalmi bevétel változás -50,0 -50,0   
- Intézményi saját bevétel 
változás 

-9,0 -9,0   

Többlet 0,0 0,0 0,0  
2021. évi javasolt előirányzat 494,3 271,0 223,3 32 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

7. cím: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) 2021. évi 
támogatási előirányzata 1978,8 millió forint, tervezett bevétele 311,0 millió forint, így 
összesen 2289,8 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet. 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerint a szakképzési 
államigazgatási szerv számára meghatározott egyes feladatokat az NSZFH végzi, mely 
tevékenységét a fenti jogszabály, az alapító okirata, illetve a szakképzésről szóló törvény 



 

 

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján látja el. Az NSZFH ellátja a 
szakképzési centrumok egyes középirányító feladatköreit is. 

Az NSZFH Kit. által rögzített álláshely száma összesen 380, amelyből 163 darab álláshely 
alaplétszámba, míg 217 darab álláshely központosított létszámba tartozik. 

millió forintban, egy tizedessel 

07. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2020. évi törvényi előirányzat 2 352,0 311,0 2 041,0 397 
Változások jogcímenként:     
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0  0,0   
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0  0,0   
Egyéb változások  -62,2  -62,2  
- Gazdaságvédelmi 
programokkal összefüggő 
átrendezés 

-38,7  -38,7  

- Szociális hozzájárulási adó 
mértékének csökkenéséből 
adódó korrekció 2021. évi 
átvezetése 

-23,5  -23,5  

Többlet 0,0 0,0 0,0  
2021. évi javasolt előirányzat 2 289,8 311,0 1 978,8 380 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

8. cím: Szakképzési Centrumok 

A Szakképzési Centrumok 2021. évi támogatási előirányzata 141 946,2 millió forint, tervezett 
bevétele 2733,2 millió forint, így összesen 144 679,4 millió forint kiadási előirányzat felett 
rendelkezhet. 

Az állami szakképző intézmény az Szkt. 26. § (1) bekezdése alapján főszabály szerint a 
szakképzésért felelős miniszter által az állam nevében alapított szakképzési centrum részeként 
működik. 

Jelenleg Magyarországon megyénként egy-három, Budapesten négy, összesen negyven 
szakképzési centrum működik. A 2019/2020. tanév tanulólétszáma meghaladta a 200 ezer főt. 
A 2021. költségvetési évet érintő tanévekben a szakképzési rendszer változásainak hatására a 
szakképzésben részt vevők számának növekedése várható. 

Az Szkt. alapján a szakképző intézményben a közismereti oktatási feladatokat, az ágazati 
alapoktatási és a szakirányú oktatási feladatokat a szakképző intézménnyel munkaviszonyban 
vagy óraadóként megbízási jogviszonyban álló oktatók látják el. A törvény szakít tehát a 
korábbi, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez kötött szabályozással arra 
figyelemmel, hogy a jogviszony és a munkafeltételek a munkaerő-piaci helyzethez 
rugalmasan alakíthatók és a szakemberek (mérnökök, közgazdászok, illetve más 
szakemberek) az oktatásba, szakképzésbe minél szélesebb körben bevonhatók legyenek. Ezzel 
összefüggésben a korábbi évek bérezési, előmeneteli és továbbképzési politikájával szemben 
új, a munkaviszony sajátosságaihoz igazított kereteket és minősítési rendszer alkalmazását 
írja elő a jogszabály. 

A Szakképzési Centrumok tervezett állományi létszáma a feladatok Stratégiából fakadó 
növekedése miatt összességében 2021. évre 28 876 főre növekszik. 



 

 

millió forintban, egy tizedessel 

08. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2020. évi törvényi előirányzat 153 055,5 2 756,1 150 299,4 27 526 
Változások jogcímenként:     
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,2  0,2  
Nemzetiségi nevelési-oktatási 
feladatot ellátó pedagógusok 
differenciált összegű nemzetiségi 
pótléka 2020. évi növekedésének 
beépítése a Miniszterelnökség 
fejezettől 

0,2  0,2  

Fejezeten belüli átcsoportosítás -2 655,9 -22,9 -2 633,0   
Szakképzési Centrumok és 
felsőoktatási intézmények között 
egészségügyi szakképző 
intézmények 2019. évi átadása  

-2 655,9 -22,9 -2 633,0  

Egyéb változások  -6 933,4  -6 933,4  
- Gazdaságvédelmi programokkal 
összefüggő átrendezés 

-1 676,9  -1 676,9  

- Szociális hozzájárulási adó 
mértékének csökkenéséből adódó 
korrekció 2021. évi átvezetése 

-1 649,1  -1 649,1  

- Debreceni autóipari központ 
kialakításával kapcsolatos 2020. 
évi források kivezetése 
(1680/2019. (XII. 5.) Korm 
határozat alapján) 

-3 607,4  -3 607,4  

Többlet 1 213,0  1 213,0  
A kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált 
bérminimum emeléséből adódó 
korrekció 2021. évi átvezetése 

1 213,0  1 213,0  

2021. évi javasolt előirányzat 144 679,4    2 733,2      141 946,2    28 876     
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

9. cím Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) 2021. évi tervezett kiadási 
és bevételi előirányzata 3996,2 millió forint, támogatási előirányzat nem került tervezésre. 

Az SZTNH a gazdaság, a tudomány és a kultúra szellemi értékeinek oltalmáért, a szellemi 
tulajdon védelméért felelős országos illetékességű kormányzati főhivatal, hatásköre kiterjed 
az iparjogvédelem és a szerzői jog területére, továbbá a kutatás-fejlesztési 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 javaslatot tett az engedélyezett létszámának 15 fővel való emelésére, ennek 2021-
től történő megvalósulásával számol a költségvetési javaslat. 



 

 

Az SZTNH jelenleg figyelembe vett, engedélyezett létszáma 179 fő alapálláshelyből és 10 fő 
központosított álláshelyből áll, amelyet a fentiek szerint 2021-re összesen 204 főre tervez 
emelni az SZTNH az állandó intézményi álláshelyek számának megnövelésével. 

millió forintban, egy tizedessel 

09. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2020. évi törvényi előirányzat 4 028,1 4 028,1     189 
Változások jogcímenként:     
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0   
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0   
Egyéb változások  -106,7 -106,7   
- Közhatalmi bevétel változás  -104,4 -104,4   
- Intézményi felhalmozási 
jellegű bevétel változás 

-2,3 -2,3   

Többlet 74,8 74,8   
Intézményi működési jellegű 
bevételek növekedése  

74,8 74,8   

2021. évi javasolt előirányzat 3 996,2 3 996,2  189 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) 2021. évi 
tervezett támogatási előirányzata 12 370,8 millió forint, tervezett bevétele 870,6 millió forint, 
így összesen 13 241,4 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezik. 

A KIFÜ innovatív technológiák alkalmazásával meghatározó szerepet vállal a magyarországi 
digitalizációs folyamatok és infrastruktúra fejlesztésében, működtetésében, mindezt 
kiemelkedő szakértelemmel és hatékonyan látja el. 

A KIFÜ üzemelteti az Országos Széchenyi Könyvtár új informatikai rendszerét, illetve a 
KIFÜ a kormány által kijelölt szerv a közszférabeli szervezetek honlapjainak és 
mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény 5. §-a szerinti 
ellenőrzési és végrehajtási feladatok ellátására (webakadály-mentesítés), melynek keretében 
gondoskodik a fogyatékos személyek, különösen a vakok- és gyengénlátók számára történő 
hozzáférés biztosításáról is. Szintén a KIFÜ üzemeltetésében található a magyar 
szuperszámítógép kapacitás, amelynek további fejlesztése folyamatban van. A Diákháló 
Program keretében uniós és hazai forrásból valósul meg a sávszélesség és WiFi fejlesztés, 
amely 1,2 millió tanuló és 158 ezer oktató számára biztosítja a digitális oktatáshoz szükséges 
feltételeket. A Diákháló Program keretében komplex fejlesztések valósulnak meg, olyan 
infrastruktúrát biztosítva az iskolák számára, mely támogatja a modern és korszerű, minden 
igényt kielégítő rendszerek használatát, és kiszolgálja a digitális lehetőségeket teljességében 
használni tudó felhasználói közeget. 

Cél, hogy 2022-re minden oktatási intézményben 100 Mbps, illetve 1 Gbps nagysebességű 
hálózat épüljön ki, a Digitális Oktatási Stratégia elvárásainak megfelelően. A KIFÜ célja az 
eddig is menedzselt üzemeltetési szolgáltatások ellátása, valamint magasabb szintre emelése, 
a szélesebb felhasználói körre való kibővítése. 

A digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat 
kiépítéséről és működtetéséről szóló 1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat) megvalósításával a Digitális Oktatási Stratégiában 



 

 

célkitűzésként megfogalmazott, a köznevelés és a szakképzés valamennyi feladatellátási 
helye, a digitális oktatáshoz szükséges sávszélességű szupergyors interneteléréshez és az 
épületen belüli WiFi-hálózat biztosításához szükséges fejlesztések egy biztonságos, a jövőbeli 
fejlesztésekhez megfelelően rugalmas, állami infrastruktúrán működő hálózat kiépítését 
célozzák. Az 1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján a minisztérium feladata, hogy 
gondoskodjon a fejlesztések eredményeként létrejövő WiFi-hálózat – KIFÜ által történő – 
folyamatos működtetésének, fenntartásának, menedzselésének finanszírozásáról. 

A KIFÜ átlagos statisztikai létszáma 355 fő. 

millió forintban, egy tizedessel 

11. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2020. évi törvényi előirányzat 5 919,9 870,6 5 049,3 225 
Változások jogcímenként:     
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0   
Fejezeten belüli átcsoportosítás 7 785,1  7 785,1  
- a NIS fejezeti kezelésű 
előirányzatra (a DJP feladatok 
ellátását célzó feladatokra) 

-269,5  -269,5  

- a NIS fejezeti kezelésű 
előirányzatról az 1762/2017. 
(XI. 7.) Korm. határozatban 
foglalt feladatok ellátására 

8 054,6  8 054,6  

Egyéb változások  -469,6  -469,6  
- Gazdaságvédelmi programokkal 
összefüggő átrendezés 

-451,3  -451,3  

- Szociális hozzájárulási adó 
mértékének csökkenéséből adódó 
korrekció 2021. évi átvezetése 

-18,3  -18,3  

Többlet 6,0  6,0  
Országos Fogyatékosügyi 
Program végrehajtásának 2022. 
évig tartó Intézkedési tervéhez 
kapcsolódó feladatok 

6,0  6,0  

2021. évi javasolt előirányzat 13 241,4 870,6 12 370,8 355 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

14. cím: Egyetemek, főiskolák  
A 14. Egyetemek, főiskolák cím 2021. évi tervezett kiadási előirányzata 473 002,4 millió 
forint, bevételi előirányzata 324 628,9 millió forint, valamint támogatási előirányzata 
148 373,5 millió forint összegben került megállapításra.  

Az egyetemek, főiskolák folyamatosan megújuló, versenyképes és rugalmas, a piaci 
igényekhez alkalmazkodó képzést kínálnak, valamint országos és nemzetközi beiskolázással 
képeznek szakembereket a munkaerőpiacra, ezzel hozzájárulva a magyar, illetve a kelet-
közép-európai gazdaság fejlesztéséhez. 

Az egyes tudományágakban és a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon felsőoktatási 
szakképzést nappali, esti és levelező munkarendben indíthatnak és folytatnak. 

Cél az oktatási infrastruktúra – beleértve a távoktatási és felnőttképzési eszközöket – általános 
fejlesztése, a K+F+I célú infrastruktúra modernizálása, a felsőoktatás szolgáltató funkcióinak 



 

 

– többek között az informatikai szolgáltatások – megerősítése. Mindezek érdekében a 
felsőoktatási intézmények korszerűsítik az oktatói és hallgatói tereiket, közösségi 
felsőoktatási képzési központokat alakítanak ki a jelenleg korlátozott felsőoktatási kínálattal 
rendelkező régiókban, fejlesztik a kutatási és innovációs infrastruktúrájukat, megteremtik a 
rendszeres fizikai aktivitás és testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételeket. 

Kutatási és szakértői tevékenységüket az oktatás szempontjaival összhangban alakítják ki, 
hangsúlyozva ezek szoros kapcsolatát az oktatók egyéni fejlődésével és a tananyag 
korszerűsítésével. 

A felsőoktatási intézmények a pedagógusképzéshez kapcsolódóan köznevelési feladatot 
látnak el, ennek keretében köznevelési intézményeket tartanak fenn és működtetnek. 

millió forintban, egy tizedessel 

14. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám* 

(fő) 
2020. évi törvényi előirányzat 537 402,7 346 801,7 190 601,0 50 691 
Változások jogcímenként:     
Fejezetek közötti átcsoportosítás -1 467,5 -400,0 -1 067,5  
- ITM-EMMI közötti fejezetek közötti 
átadás (EKE-OH feladatátadás 
kapcsán) 

-1 470,4 -400,0 -1 070,4  

- Nemzetiségi nevelési-oktatási 
feladatot ellátó pedagógusok 
differenciált összegű nemzetiségi 
pótléka 2020. évi növekedésének 
beépítése a Miniszterelnökség 
fejezettől 

2,9  2,9  

Fejezeten belüli átcsoportosítás -25 826,7 22,9 -25 849,6  
- Szakképzési Centrumok és 
felsőoktatási intézmények között 
egészségügyi szakképző intézmények 
2019. évi átadása  

2 655,9 22,9 2 633,0  

- Francia Egyetem kialakítása a 
Szegedi Tudományegyetemen 
átrendezés 

39,6  39,6  

- 20/67/1 Nem állami felsőoktatási 
intézmények támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat javára (NJE PED 
karának átadása Károli Gáspár 
Egyetem részére) 

-726,1  -726,1  

- 20/67/1 Nem állami felsőoktatási 
intézmények támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat javára - 
felsőoktatási intézmények 2020. évi 
modellváltása  

-27 796,1  -27 796,1  

Egyéb változások  -52 354,4 -26 970,0 -25 384,4  
- Gazdaságvédelmi programokkal 
összefüggő átrendezés 

-15 089,7  -15 089,7  

- Szociális hozzájárulási adó 
mértékének csökkenéséből adódó 

-3 863,2 -1 377,9 -2 485,3  



 

 

korrekció 2021. évi átvezetése 
- Debreceni autóipari központ 
kialakításához biztosított 2020. évi 
támogatás kivezetése 1680/2019. 
(XII. 5.) Korm. határozat alapján 

-4 120,0  -4 120,0  

- 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat 
(PTE kapacitásfejlesztés, K+F 
potenciál fejlesztés) 2020. évi forrás 
kivezetés 

-1 750,0  -1 750,0  

- Buda II. Mentőállomás átépítésére 
biztosított 2020. évi forrás kivezetése 

-295,0  -295,0  

- Üzemeltetési költségek és 
sportszerek és a kutatáshoz szükséges 
berendezések fedezetére biztosított 
2020. évi forrásból a visszapótlások 
összege kivezetésre kerül 

-1 523,0  -1 523,0  

- Neumann János Egyetem PED 
karának átadása Károli Gáspár 
Egyetem részére 

-105,1 -105,1   

- Felsőoktatási intézmények 2020. évi 
modellváltása miatt bevétel kivezetés  

-25 487,0 -25 487,0   

Többlet 15 248,3 5 174,3 10 074,0  
- A kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált 
bérminimum emeléséből adódó 
korrekció 2021. évi átvezetése 

1 171,4  1 171,4  

- Mórahalmi Komplex Fejlesztő 
Centrumhoz kapcsolódó 
tartalomfejlesztés (1264/2019. 
(V. 27.) Korm. határozat) 

20,7  20,7  

- Design Kompetencia Központ 
(1534/2019. (IX. 18.) Korm. 
határozat) 

545,0  545,0  

- Természettudományos Diákolimpia 
(1588/2019. (X. 16.) Korm. határozat) 

293,2  293,2  

- Debrecen 2030 program keretében 
megvalósuló fejlesztések forrása  

3 532,7  3 532,7  

- Nemzeti felsőoktatási törvény 
módosításából eredő hallgatói 
juttatások emelésének többlete 

395,4  395,4  

- Felsőoktatási képzési területek 
költségkereteinek módosítása 

2 179,6  2 179,6  

- Nemzeti felsőoktatási törvény 
módosításából eredő doktorandusz 
hallgatói létszám változásának 
többlete: 

1 936,0  1 936,0  

- Intézményi bevétel változás 
(pályázati források kivezetéséből és 
NEAK bevétel prognosztizált 
növekedéséből) 

5 052,9 5 052,9   

2021. évi javasolt előirányzat 473 002,4 324 628,9 148 373,5 40 976 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 
  



 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

20/32 alcím Közlekedési ágazati programok 

A Közlekedési ágazati programok alcím 2021. évi támogatási előirányzata 132 579,0 millió 
forint, bevételi előirányzata 5740,0 millió forint, kiadási előirányzata 138 319,0 millió forint. 

 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A Közúthálózat fenntartás és működtetés feladat 2021. évi kiadási előirányzata 100 000,0 
millió forint. 

A feladat célja az országos közúthálózat üzemeltetéséhez és karbantartásához (többek között a 
közutak útellenőrzéséhez, téli tisztántartásához, karbantartásához, felújításához és az elismert 
értékcsökkenésen keresztül a feladatellátáshoz szükséges eszközök, gépek és berendezések 
pótlásához, valamint a személyi- és anyagköltség biztosításához), továbbá az országos 
közúthálózat fenntartásával és működtetésével összefüggő műszaki szakértői feladatok (így 
többek között a közútkezelői tevékenység rendszeres ellenőrzése) ellátásához szükséges 
források biztosítása. 

A feladat biztosítja a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek – a közúti közlekedésről szóló 1988. 
évi I. törvény és az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) 
KHVM rendelet alapján – az országos közúthálózaton végzett közútkezelői feladatok 
finanszírozását. 

Az Útdíj rendszerek működtetése feladat 2021. évi kiadási előirányzata 30 000,0 millió 
forint. 

A feladat fedezetet nyújt a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű 
tehergépkocsik, vontatók és járműszerelvények megtett úttal arányos díjszedési rendszerének 
(a továbbiakban: UD-rendszer) és a használati időtartammal arányos, e-matricás díjszedési 
rendszer (a továbbiakban: HD-rendszer) működtetése kapcsán a rendszer üzemeltetőjénél, a 
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél felmerülő feladatokra, így különösen az alábbiakra: 

– Az UD-rendszerben a 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 biztosítására, a 
hatósági tevékenység támogatására és a díjellenőrzési tevékenység ellátására. 

– A HD-rendszerhez kapcsolódó értékesítési, díjellenőrzési, fix- és mobilkamerás 
adatgyűjtési, pótdíjfizetési, felszólítási és behajtási, valamint kapcsolódó 
ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati tevékenységek, továbbá egyéb feladatok ellátására. 

A tehergépjárművek tengelyterhelését és össztömegét megállapítani képes, az UD-rendszer 
keretében kialakított UD Súlymérő Alrendszer működtetésére, az adatok átadására a TSM 
Hatósági Informatikai Rendszer számára. 

A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok feladat 2021. évi kiadási 
előirányzata 2500,0 millió forint. 

A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti 
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram című stratégiai dokumentum adja, amely 3 éves 
időszakra határozza meg a célkitűzéseket és feladatokat. Jogszabályi alapját pedig 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 elsősorban a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram végrehajtását 
szolgálja, amelybe beletartozik különösen: 

– 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; 

– 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. Hazánk vállalta a 
célkitűzés megvalósítását, melynek elérése érdekében a nemzeti sajátosságokat figyelembe 
vevő hazai program mentén szükséges az állami feladatok elvégzése. 

A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok feladat 2021. évi kiadási 
előirányzata 240,0 millió forint. 

A feladat 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 a feladat az alábbi közlekedési-
környezetvédelmi célokra használható fel: 

– a közúti közlekedés környezetvédelmi stratégiák, rendeletek, intézkedések 
kidolgozására (zajvédelem, levegőtisztaság-védelem, energetika); 

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

– környezetvédelmi információs adatbázis létrehozására és működtetésére, 
hatásvizsgálatok módszertani fejlesztésére; 

– a lakosság tájékoztatására, környezetvédelmi tudatosságának javítására. 

 

A 2021. évben ellátandó főbb feladatok különösen az alábbiak: 

– Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program közlekedési-környezetvédelmi 
feladataival kapcsolatos elemzések elvégzése, szükséges lépések ütemezett 
végrehajtása. 



 

 

– Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, 
illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti a közlekedési emissziókataszter-számítás 
kidolgozása és adatszolgáltatás. 

– 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 közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és 
koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM 
rendelet (a továbbiakban: 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet) a KTI Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: KTI) jelölte ki a közlekedés okozta levegő-, zaj- és 
talajszennyezés csökkentésére irányuló programok kidolgozására, valamint a közlekedés 
klímavédelmi feladatainak, a közlekedés energiahatékonyságának növelése érdekében 
szükséges feladatok, a környezetkímélő, energiatakarékos és szénmentes közlekedéssel 
összefüggésben a jogszabályok megalapozását szolgáló tudományos kutatási előkészítő 
tevékenység ellátására, adatgyűjtések és mérések végzésére; továbbá a környezetvédelmi 
felülvizsgálati adatbázis működtetése és a közúti közlekedés környezetvédelmi programjainak 
megvalósítására. 

A Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése feladat 2021. évi kiadási előirányzata 2000,0 
millió forint. 

A Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 
1102/2016. (III. 3.) Korm. határozatnak megfelelően a feladat fedezetet nyújt a Nemzeti 
Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat működtetése, fenntartása és 
üzemeltetése kapcsán felmerülő feladatokra. Ennek keretében kerül sor a TSM Hatósági 
Informatikai Rendszer teljes körű hardver és szoftverüzemeltetési, fejlesztési feladatainak 
ellátást biztosító –, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi 
szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) 
NFM rendelet alapján a kizárólagos szolgáltatást nyújtó, – NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.-vel történő szerződés megkötésére. 

A Kerékpáros létesítmények működtetése feladat 2021. évi kiadási előirányzata 1023,9 
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 működtetési 
feladatainak ellátásához 2017. évtől kezdődően szükséges 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, a minisztériummal kötött támogatási 



 

 

szerződés alapján. A feladat célja a kerékpárutak működtetéséhez kapcsolódó fenntartási, 
üzemeltetési feladatok támogatása. Az üzemeltetéshez kapcsolódóan kerékpáros 
forgalomszámlálási tevékenység és projektmenedzsment támogatás is történik. 

A közösségi közlekedés összehangolása feladat 2021. évi kiadási előirányzata 391,8 millió 
forint. 

A feladat finanszírozza a közösségi közlekedés összehangolt működését és fejlesztését 
szolgáló intézményrendszert, amely a KTI 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. 

A feladat 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 2012. évi XLI. törvény 
alkalmazásával kapcsolatos és az akadálymentes közlekedés fejlesztésével összefüggő 
szakmai feladatok. 

A Légiszállítási szolgáltatások feladat 2021. évi kiadási előirányzata 291,0 millió forint. 

A nyugat-balkáni országok fővárosai pusztán gazdasági szempontból nem nyújtanak vonzó 
perspektívát a légitársaságok számára, így piaci alapon Budapestről nem várható az öt nyugat-
balkáni desztinációkba történő járatindítás a piaci szereplők részéről. A Kormány gazdasági- 
politikai érdeke a nyugat-balkáni régió bekapcsolása a gazdasági vérkeringésbe. 

A Belvízi hajózási alapprogram feladat 2021. évi 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 Regionális repülőterek működésének támogatása feladat 2021. évi kiadási előirányzata 
429,3 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. 

A 2021. évben az alábbi feladatok finanszírozására kerül sor: 

– A Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és 
igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében történő meghatározásáról szóló 2014. február 12-i 2014/139/EU bizottsági 



 

 

rendeletnek való megfelelés érdekében szóló 1807/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 
alapján 29,3 millió forint kerül biztosításra a Győr-Pér repülőtér működtetésére. 

– A Debrecen Nemzetközi Repülőtér fejlesztéseinek és működésének támogatásáról 
szóló 1764/2019. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 400,0 millió forint forrás szolgál 
a Debreceni Nemzetközi Repülőtér utasbiztonsággal összefüggő és a repülőtér 
működtetéséhez kapcsolódóan felmerülő költségeinek finanszírozására. 

A Határkiköt ők működtetése feladat 2021. évi kiadási előirányzata 259,6 millió forint. 

A feladat a mohácsi és drávaszabolcsi határkikötők 2021. évi működtetésének biztosítására 
nyújt fedezetet, amely feladat ellátását a minisztérium hatályos vállalkozási szerződések 
keretében biztosítja. 

A Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése feladat 2021. évi kiadási előirányzata 
547,4 millió forint. 

A 2021. 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 vonatkozásait. 

A Zajtérképezés EU tagállami feladatai feladat 2021. évi kiadási előirányzata 560,0 millió 
forint. 

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében minden uniós tagállam kötelezettsége az irányelv 
hazai jogrendbe ültetése és alkalmazása, továbbá a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet értelmében a stratégiai zajtérképek és zajvédelmi 
intézkedési tervek rendszeres elkészítése, illetve felülvizsgálata. A stratégiai zajtérképezéssel 
kapcsolatos európai uniós feladatok teljesítéséért a nagyforgalmú közutakra és vasútvonalakra 
nézve a minisztérium a felelős. 

A 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közös zajértékelési módszerek 
meghatározásáról szóló, 2015. május 19-i (EU) 2015/996 bizottsági irányelv (a továbbiakban: 
2015/996 bizottsági irányelv) a zajtérképek elkészítésére és értékelésére kötelezően előírja 
egy közös zajszámítási módszer alkalmazását. Az új módszer alkalmazása minden tagállamtól 
megköveteli, hogy azt a saját járműállományának és infrastruktúrájának megfelelően 
adaptálja és kiegészítse. A bizottsági irányelvben szereplő metódus kapcsán további feladatot 
jelent a bemenő adatok előállítására alkalmas módszerek kidolgozása, pontosítása és az 
adatok alkalmazási peremfeltételeinek meghatározása. 

A stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek jövőbeni felülvizsgálatához szükséges 
intézkedésekről szóló 1794/2019. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. 
határozat) 2021. évre az alábbi összegeket irányozza elő: 

– 481,0 millió forintot a Korm. határozat 1.2.b) és 1.6 pontjai alapján a 2015/996 
bizottsági irányelv teljeskörű adaptációja érdekében szükséges intézkedések 
végrehajtására, melyből a 2015/996 bizottsági irányelvi adaptáció 2. fázisa 
megvalósításának megkezdésére kerül sor (felelőse a KTI); 

– 79,0 millió forintot a Korm. határozat 1.3 pontja alapján a stratégiai zajtérképek és 
intézkedési tervek rendes ötévenkénti megújításával kapcsolatos feladatok folyamatos 
ellátására, a 2015/996 bizottsági irányelvvel összefüggő mérési, módszerfejlesztési 
feladatok végrehajtására szükséges fordítani. 

Az 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 látja el.  

A Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása és aktualizálása 
feladat 2021. évi kiadási előirányzata 75,9 millió forint. 

A Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásával és 
fenntartásával kapcsolatos feladatokról szóló 1080/2019. (III. 1.) Korm. határozatnak 
megfelelően a Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása után azok 
aktualizálásával kapcsolatos feladatokra a Korm. határozat 8. pontja szerint 2021. évben 75,9 
millió forint biztosítását írta elő. 

 
A Közlekedési ágazati programok alcím alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2020. évi törvényi előirányzat 134 270,5 4 630,0 129 640,5 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások -2 604,1 0,0 -2 604,1 

- Határmenti közúti fejlesztések 
előkészítése 1007/2016. (I. 18.) Korm. 
határozat 

-1 693,1 0,0 -1 693,1 

- Tengelysúlymérő-rendszer 
üzemeltetése 

-141,7 0,0 -141,7 

- Légiszállítási szolgáltatások -709,3 0,0 -709,3 
- A közösségi közlekedés 
összehangolása  

-60,0 0,0 -60,0 

Többlet 6 652,6 1 110,0 5 542,6 
- Közúthálózat fenntartás és 
működtetés 

5 894,2 1 000,0 4 894,2 

- Útdíj rendszerek működtetése 90,0 0,0 90,0 

- Közúti közlekedésbiztonság javítása 
és szakképzési feladatok 

100,0 100,0 0,0 

- Közúti közlekedéssel összefüggő 
környezetvédelmi feladatok 

10,0 10,0 0,0 

- Regionális repülőterek működésének 
támogatása 

1,3 0,0 1,3 

- Zajtérképezés EU tagállami feladatai 
1794/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 
alapján 

481,2 0,0 481,2 

- Légiközlekedési terep és akadály 
részadatbázisának létrehozása és 
aktualizálása 1080/2019. (III. 1.) 
Korm. határozat alapján 

75,9 0,0 75,9 

2021. évi javasolt előirányzat 138 319,0 5 740,0 132 579,0 
  



 

 

20/34 alcím Infokommunikációs ágazati feladatok 

Az Infokommunikációs ágazati feladatok alcím 2021. évi támogatási előirányzata 3845,8 
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 3845,8 millió 
forint. 

 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

Az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció feladat 2021. évi kiadási 
előirányzata 1242,0 millió forint. 

A feladat biztosítja: 

– 1192,0 millió forint összeget a „Tisztaszoftver” program keretében az oktatási 
intézmények tanárai és diákjai számára a szoftverek licencdíjának finanszírozására, 
valamint a Microsoft alkalmazások alternatívájaként nyílt forráskódú oktatási 
szoftverek bevezetésének támogatására a köznevelés és felsőoktatás részére; a 
Tisztaszoftver és Diákháló programra, valamint infokommunikációs infrastruktúra-
üzemeltetéssel, -fejlesztéssel és -beszerzéssel, továbbá informatikai biztonsággal 
kapcsolatos feladatok ellátására; 

– 50,0 millió forint összeget a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában megfogalmazott 
szakmai célok végrehajtásának támogatására, az európai uniós és hazai finanszírozású 
projektek felügyeletére, mentorálására, illetve minőségbiztosítására. Megvalósult a 
2014-2020. közötti időszakban a közreműködés és részvétel a GINOP, illetve egyéb 
operatív programok kiemelt infokommunikációs kormányzati programok 
megvalósításában, programok projektmenedzsment támogatásának ellátásában és 
minőségbiztosítás nyújtásában (a 2021-2027. operatív programok előkészítése). 

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 
feladat 2021. évi kiadási előirányzata 2603,8 millió forint. 

A feladat a NIS-ben meghatározott alábbi szakmai feladatok végrehajtásának biztosítását 
szolgálja: 

– 72,9 millió forint az infokommunikációs ágazati feladatok ellátására; a NIS digitális 
kompetencia pillérhez tartozó projektek előkészítésére, a szakértői anyagok készítésére; 
a digitális készséget fejlesztő programok kidolgozásához szükséges előkészítő 
tevékenységek ellátására, az elemzések elkészítésére; 

– 15,2 millió forint az infokommunikációs ágazati szakképzési feladatok ellátására; 

– 40,0 millió forint a digitális gazdaság és infrastruktúra-fejlesztésére, az újgenerációs 
hálózatok kiépítésére, a Szupergyors Internet Program megvalósítására; 

– 801,6 millió forint a Digitális Jólét Program (a továbbiakban: DJP) megvalósítását 
segítő intézkedésekre (pld. Digitális Gyermekvédelem, Digitális Exportfejlesztés, a 
Program tárcaközi koordinációja), a digitális közösségi terek fenntartására és 
fejlesztésére, az új terek kialakítására (DJP Hálózat fejlesztése, fenntartása, 
koordinálása), a DJP 2.0 megvalósításához kapcsolódó további feladatok 
végrehajtására; 

– 600,0 millió forint a Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégia kidolgozására, 
valamint a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség kialakítására; 

– 60,0 millió forint a 1189/2017. (IV. 10.) Korm. határozat szerinti Digitális Jólét 
Alapcsomag bevezetésére, annak fenntartására, valamint a működtetésével összefüggő 
feladatok végrehajtására; 



 

 

– 1014,1 millió forint médiaipari szakemberek tehetséggondozási programjának 
támogatására. 

 
Az Infokommunikációs ágazati programok alcím alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2020. évi törvényi előirányzat 11 033,4 0,0 11 033,4 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 

- A KIFÜ javára, az 1762/2017. (XI. 7.) 
Korm. határozat szerinti feladatok 
megvalósítására 

-7 785,1 0,0 -7 785,1 

Egyéb változások -2,5 0,0 -2,5 
- Infokommunikációs szolgáltatások, 
konszolidáció szociális hozzájárulási 
adó mértékének csökkenéséből adódó 
korrekció 2021. évi átvezetése 

-1,2 0,0 -1,2 

- Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 
(NIS) végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok szociális hozzájárulási adó 
mértékének csökkenéséből adódó 
korrekció 2021. évi átvezetése 

-1,3 0,0 -1,3 

Többlet  
- Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 
(NIS) végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok: Magyarország Mesterséges 
Intelligencia Stratégiája, valamint a 
Nemzeti Adatvagyon Ügynökség 
kialakítása érdekében 

600,0 0,0 600,0 

2021. évi javasolt előirányzat 3 845,8 0,0 3 845,8 
 

20/35 alcím Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok 

20/35/1 jogcímcsoport Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok 

Az Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok előirányzat 2021. évi támogatási 
előirányzata 2654,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
2654,3 millió forint. 

 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladat 
2021. évi kiadási előirányzata 194,7 millió forint. 

A feladat az energia- és klímapolitikai célok teljesítéséhez hozzájáruló előirányzatok terhére 
megvalósuló projekt és programok lebonyolító szervi feladatai ellátásához kiegészítő forrást 
biztosít egyedi döntés alapján. 

Ezen felül a feladat a lakossági pályázatokkal összefüggő egyes fenntartási, működtetési 
feladatok, továbbá épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő egyéb 
háttérintézményi feladatok ellátására is forrást biztosít lebonyolító szervek részére. 



 

 

Ennek keretében a feladat 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 feltételeire; 

– 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; 

– a lebonyolító szerv pályázói (ügyfél) tájékoztatási, valamint a pályázatok forrását 
biztosító előirányzatokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli és ellenőrzési feladatok 
forrását; 

– 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 
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 feladat terhére finanszírozott egyedi 
döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásának költségeire is; 

– lakossági energetikai pályázatok, 

– energetikai innovációs pályázatok, 

– elektromobilitás elterjesztéséhez kapcsolódó pályázatok. 

Az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás feladat 2021. évi kiadási 
előirányzata 760,0 millió forint. 

A Mecsek-hegységben mintegy 40 évig végzett uránérc-kitermelést és feldolgozást követően 
a Kormány a magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól 
készített beruházási programról szóló 2385/1997. (XI. 26.) Korm. határozatával kiemelt 
jelentőségű beruházásként jóváhagyta a magyarországi uránércbányászat megszüntetésének 
rekultivációs feladatairól készített beruházási javaslatot. 

A feladat célja támogatás biztosítása az uránércbányászati károk felszámolásához kapcsolódó 
környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú, kiépített megfigyelő rendszerek 
működtetésére, vízbázis védelemre. 

A tevékenység indoka a térség (Pécs városa és a környező települések) ivóvízbázisának 
(pellérdi és tortyogói vízbázisok) elszennyeződésének megakadályozása, védelme. 

A monitoring tevékenységet (a feladathoz szűkítetten) még a kármentesítő tevékenység 
befejezését követően is szükséges fenntartani. 

A 2021. 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. 



 

 

Az ivóvízbázis védelmi szempontok miatt a rendszer üzemeltetése folyamatos 24 órás 
készenlétet, szükség esetén azonnali beavatkozást igényel. Ezen kívül egyéb (pl. 
sugáregészségügyi, környezetvédelmi) szempontok is felmerülnek. 

Az ivóvízbázis védelme érdekében elvégzendő feladatok az alábbiak: 

– egységes vízelvezető rendszer működtetése, 

– radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítése, 

– zagytéri kármentesítő rendszer és kémiai vízkezelő üzemeltetése, 

– karbantartás, 

– környezetellenőrzési monitoring tevékenység, 

– rekultivált területek, létesítmények utógondozása. 

A hosszú távú környezeti kárelhárítás megvalósítása feladat a következő főbb feladatokból 
áll: 

– Környezetvédelmi célú tevékenység, a vízkezelő és vízkormányzó rendszer 
üzemeltetése. 

– Monitoring radiológiai-, hidrogeológiai monitoring, geodinamikai ellenőrzések és labor 
tevékenység, mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok, utóellenőrzési tevékenységek. 

– Bányászati tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások (fúrásfelszámolás, tájrendezési 
feladatok). 

– Kapacitásbővítés (létesítmény létrehozás) a jelentkező többlet vizek miatt, továbbá 
eszközbeszerzés. 

A Bányanyitási feladatok kiadásai feladat 2021. évi 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. A 
kiaknázható geotermális potenciál, a szén- és lignitkészlet, valamint – alkalmas kitermelési 
technológiát feltételezve – a nem konvencionális szénhidrogén-tartalékok növekvő 
hasznosítása hosszú távon is jelentősen növelheti hazánk ellátásbiztonságát és lényegesen 
csökkentheti az importfüggőséget. 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. 

A feladat 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 (mint pl.: adatbázisok és hatástanulmányok 
elkészítéséhez), valamint hazai bányanyitással és ásványvagyon-nyilvántartással összefüggő 
állami feladatok ellátására. 

A Nemzeti Energiastratégia irányvonalát követve a 2021. év folyamán folytatni szükséges a 
hazai geotermikus és nem konvencionális energetikai ásványvagyon felhasználásának 
bővítését. Ennek keretében – a befektetési szándékok erősítése érdekében – a 
legígéretesebbnek tűnő hazai területek földtani információinak, illetve a hazai ásványvagyon 
ismertségét biztosító adatbázisok informatikai és mesterséges intelligenciával történő 
kutathatósága lehetőségének növelését (mérések, vizsgálatok, szoftverfejlesztések). Stratégiai 
jelentőségű, hogy az MBFSZ jogelőd intézményei által elindított kritikus nyersanyagok, ritka 



 

 

földfémek hazai előfordulásának vizsgálatának bővítése indokolt a nemzetközi szinten is 
jelentkező kereslet növekedése miatt. 

A LIFE Program önerő támogatás feladat 2021. évi kiadási előirányzata 379,0 millió 
forint. 

A feladat létrehozását a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához 
szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat) 1. és 3. pontja rendeli el, kapcsolódva 
a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1293/2013. számú Európai Parlament és Tanács 
rendelethez. 

Az 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat 3. pontja szerint a LIFE hagyományos projektekben 
részt vevő magyarországi szervezetek önerejének támogatására (2018-2024. évek között 7 év 
időtartamra) a feladatról 100,0 millió forint egyedi támogatásként kerül felhasználásra adott 
évben sikeres hagyományos LIFE projektet végrehajtó magyarországi szervezetek 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 kis- és középvállalkozások kapacitásbővítésére. A projektek megvalósítása révén a fiatal 
munkavállalók (jellemzően fiatal, képzett kutatók és tudósok) hazai elhelyezkedésének 
motiválása, erre való ösztönzése is lehetővé válik. 

Az 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat 1. a. pontja szerint a feladatról 279,0 millió forint a 
tervezetten 2020. szeptember 1-jén induló LIFE-IP North-HU-Trans integrált projekt 2021. 
évi tevékenységeinek végrehajtására irányul. Az 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat 1. a. 
pontja értelmében a pénzügyminiszter, valamint az innovációért és technológiáért felelős 
miniszter az integrált projekt végrehajtásához szükséges önrész rendelkezésre bocsátásáról 
gondoskodik évi arányos bontásban. Az 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozatban feltüntetett 
nemzeti önerő hozzájárulási összeg - a projekt 7 éves időtartamára tekintettel – arányosítva a 
2021. évben felmerülő kötelezettségek teljesítésére szolgál. 

A Bányabezárás feladat 2021. évi kiadási előirányzata 1089,0 millió forint. 

Az Országgyűlés 1990-ben hagyta jóvá a szénbányászat szerkezetátalakítását. A költségvetési 
forrás a még hátralévő feladatok, elsősorban a bányászat által okozott – korábban felmerült – 
bányakárok felszámolását, tájrendezést, a további bányakárok megelőzését, a humán jellegű 
kártérítéseket, az állami tulajdonú meddő szénhidrogén-kutakkal kapcsolatos kúthasznosítást, 
kútfelszámolást, rekultivációt finanszírozza. 

A feladat célja támogatás nyújtása – a Bt. 36. § alapján – a használaton kívüli bányászati célú 
mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére kötelezett részére a megszűnt 
állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás 
megszüntetésére, az állami szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető 
juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogén-kutak kezelésével 
kapcsolatos állami közfeladat ellátására, valamint az abban történő közreműködés céljára, 
illetve a mecseki uránbányászok baleseti járadékaival és egyéb kártérítési kötelezettségeivel 
összefüggésben felmerült működési költségek fedezetének biztosítására. 

 

 

 



 

 

Az Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok jogcímcsoport alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2020. évi törvényi előirányzat 4 522,6 0,0 4 522,6 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások -2 147,3 0,0 -2 147,3 

- Épületenergetikai pályázati program -398,6 0,0 -398,6 
- Karolina bánya külfejtés tájrendezése -1 748,7 0,0 -1 748,7 

Többlet 
- LIFE Program önerő támogatása az 
1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat 
alapján 

279,0 0,0 279,0 

2021. évi javasolt előirányzat 2 654,3 0,0 2 654,3 
 

20/35/3 jogcímcsoport Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 

A Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások előirányzat 2021. évi támogatási 
előirányzata 20 668,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata 20 668,8 millió forint. 

 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása feladat 2021. évi kiadási előirányzata 
14 438,2 millió forint. 

A feladat biztosítja a minisztériumnak, mint az állami hulladékgazdálkodást közvetítő 
szervezetnek a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ktdt.) 20. § szerinti feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét. 

A minisztérium a Ktdt. 20. § (1) bekezdésben meghatározott módon, a Hulladék-gazdálkodási 
feladatok támogatása feladat terhére: 

– finanszírozza a termékdíj-köteles csomagolószer, elektromos és elektronikai 
berendezések, akkumulátor és gumiabroncs termékek hulladékainak gyűjtését és 
hasznosítását, 

– támogatja a termékdíj-köteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
fejlesztéseket, 

– közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők 
ellátásában, melynek forrásául a Ktdt. 20.§ (2) bekezdés alapján a törvényileg rögzített 
támogatás 7%-a szolgál. 

A minisztérium a Ktdt. 20. § (1) bekezdésben meghatározott feladatai teljesítése érdekében 
szolgáltatás-megrendeléseket végez a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó jogszabályok 
szerint, lakossági szemléletformálási tevékenysége körében szemléletformálási akciókat 
szervez, támogat. 

A hulladékgazdálkodási feladatok ellátása által szükséges biztosítani az Európai Unió által a 
hulladékáramokra vonatkozóan meghatározott gyűjtési és hasznosítási célértékek elérését. 



 

 

A fogyasztás tartós növekedése okán a termékdíj-köteles termékek kibocsátása és ezzel együtt 
a keletkező hulladék mennyisége is évről évre növekszik, amíg az EU-s újrafeldolgozási 
kötelezettségek jelentősen szigorodnak. 

2018. június 14-én hatályba lépett az Európai Parlament és Tanács a csomagolásról és a 
csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvének módosításáról szóló 2018/852 irányelv, 
amely a csomagolási hulladékokra vonatkozó újrafeldolgozási célértékeket jelentősen 
megemelte. A növekvő keletkező hulladék mellett azonos hasznosítási szinthez arányosan 
több hulladékot kell hasznosítani. 

A fenti irányelvben meghatározott uniós célok csak a gyűjtött és hasznosított hulladék 
mennyiségének jelentős növelésével érhetőek el. 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok feladat 
2021. évi kiadási előirányzata 139,5 millió forint. 

Az Európai Unió Hulladék Keretirányelve, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV 
törvény (a továbbiakban: Ht.) alapján a hulladékgazdálkodás országos tervezése az OHT és az 
ennek részét képező Országos Megelőzési Program keretein belül valósul meg. 

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről (a 
továbbiakban: OHT) 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 NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai feladat 
2021. évi kiadási előirányzata 1083,8 millió forint. 

A feladat célja az NFP Nonprofit Kft. feladatainak támogatása. 

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 
2007-2013. évek közötti programozási időszakban, valamint a 2014-2020-as programozási 
időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-
javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében az 
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. – 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 és ÁFA összegeket. 

A Komárom ipari park víziközm ű-hálózat fejlesztése feladat 2021. évi kiadási 
előirányzata 5007,3 millió forint. 

A költségvetési feladat a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat alapján a Komáromi 
ipari park víziközmű-hálózat fejlesztését finanszírozza. A Korm. határozat az előírt forrást a 
Komárom Város Önkormányzata tulajdonában lévő ipari park megfelelő ivóvízellátásának 
fejlesztésére, műszaki megvalósítására írja elő, oly módon, hogy a Tata–Komárom és a 
Szőgyei (Győr) partiszűrésű vízbázisról történő ivóvízellátást biztosító vezeték egy időben 
valósuljon meg. 

 

 

 



 

 

A Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások jogcímcsoport alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2020. évi törvényi előirányzat 17 206,1 0,0 17 206,1 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások  -1 544,6 0,0 -1 544,6 
- Víziközművek Állami Rekonstrukciós 
Alapja  

-1 494,8 0,0 -1 494,8 

- A hulladékgazdálkodás ideiglenes 
közszolgáltatás indokolt többletköltségei 
és kapcsolódó kártalanítása 

-49,8 0,0 -49,8 

Többlet  
- Komáromi ipari park víziközmű  
hálózat fejlesztése az 1050/2020.(II. 18.) 
Korm. határozat alapján 

5 007,3 0,0 5 007,3 

2021. évi javasolt előirányzat 20 668,8 0,0 20 668,8 
 

20/36 alcím Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai 

20/36/1 jogcímcsoport Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 

A Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása eáőirányzat 2021. évi támogatási 
előirányzata 1988,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
1988,6 millió forint. 

 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A Lovassport projektek támogatása feladat 2021. évi kiadási előirányzata 179,4 millió 
forint. 

A feladat a Nemzeti Vágta évente megrendezésre kerülő rendezvényének megvalósításához 
biztosít forrást. 

A Nemzeti Vágta a magyar városok és falvak ünnepe. Célja, hogy a nemzeti lovas 
hagyományt felelevenítse, új tartalommal gazdagítsa és nagyszabású kulturális fesztivált 
hozzon létre. A Nemzeti Vágta a 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 Nemzetközi tagdíjak feladat 2021. évi kiadási előirányzata 735,9 millió forint. 

A nemzetközi tagdíjak fizetési kötelezettségei a nemzetközi szervezetekben fennálló 
tagságokon alapulnak. A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának 
célja a minisztérium illetékességébe tartozó szakterületekhez kapcsolódó nemzetközi 
szervezetekben való tagságból eredő nemzetközi kötelezettségek teljesítése. 

A 2021. év során új tagdíj-kötelezettségként jelentkezik a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO) és az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Világszervezete (WAPES) tagdíja. 



 

 

A tárca 2021. évben az alábbi közlekedési, energetikai, hírközlési, területfejlesztési, 
klímapolitikai, ipari és kereskedelmi, valamint munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai 
nemzetközi szervezetek tagsági díjait tervezi finanszírozni: 

Nemzetközi szervezetek: 

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 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) 

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) 

Munkaügy és foglalkoztatáspolitika 

– Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 

– Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Világszervezete (WAPES) 

A Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületek 
támogatása feladat 2021. évi kiadási előirányzata 398,6 millió forint. 

Az 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 testületek finanszírozása 2021. évben is kiemelt cél, támogatásuk 
jelen előirányzatról kerül biztosításra. 

A Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása feladat 2021. évi 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 pályázati úton történik. Két pályázat kerül 
kiírásra, melyek egymástól eltérő célcsoportokat, illetve tevékenységi köröket céloznak. Az 



 

 

egyik pályázat a kifejezetten fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó egyesületek támogatását 
biztosítja. Ennek során 2021. évben a tervek szerint az egyesületek keresetindítás, 
kommunikációs kampány (termék/szolgáltatás összehasonlító tesztek bemutatását is 
beleértve), fogyasztóvédelmi témahetek szervezés, pedagógusok fogyasztóvédelmi képzés és 
nyomtatott sajtótermékek kiadás finanszírozására pályázhatnak. A másik pályázat a 
Fogyasztói tudatosságra nevelő iskolák és a helyi, valamint regionális civil szervezetek 
fogyasztóvédelmi célú együttműködését szolgálja, mely a minisztérium „Fogyasztói 
tudatosságra nevelő iskola” korábbi pályázatán nyertes, vagy az arra pályázó iskolákkal 
szorosan együttműködő egyesületek programjaira nyújt támogatást. E pályázat 2021. évi 
tervezett tematikája a fogyasztói tudatosságra nevelés érdekében 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 Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása feladat 2021. évi kiadási 
előirányzata 43,0 millió forint. 

A feladat a nemzetközi klímafinanszírozásban való állandó magyar részvételről, valamint 
ennek keretében a Nyugat-Balkáni Zöld Alap Projekt első fázisaként létrehozandó Nyugat-
Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról és a Projekt 
második fázisaként létrehozandó multidonor alap koncepciójáról szóló 1770/2018. (XII. 21.) 
Korm. határozat alapján biztosít forrást a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság működési költségeinek finanszírozására. 

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása feladat 2021. évi kiadási 
előirányzata 151,0 millió forint. 

A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel (a továbbiakban: TSZSZ) kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a TSZSZ 
működésének költségeit a költségvetési törvény biztosítja. 

A TSZSZ az építészeti-műszaki tervezési, kivitelezési szerződések teljesítésével, 
elszámolásával kapcsolatos vitás kérdésekben jár el. A folyamat bármely szereplője, tehát a 
megrendelő, tervező, kivitelező, alvállalkozó kérheti az eljárás lefolytatását szerződő 
partnerével szemben, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a teljesítésigazolás 
kiadása vitás, vagy kiadták a teljesítésigazolást, de a kifizetés nem történt meg. 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, e munkák közül a bizonyíthatóan elvégzett 
munkák mennyiségét és minőségét, valamint az elvégzett munkák értékét. 

A TSZSZ rendkívül fontos szerepet tölt be az építőiparban, hiszen mediátorként igyekszik 
közelíteni egymás felé a vitás helyzetben lévő felek álláspontját, megelőzve a hosszadalmas 
és költséges peres eljárásokat. 

Az államháztartásért felelős miniszter felkérésére 101 eljárás indult az európai uniós és hazai 
költségvetési forrásból finanszírozott projektek költségnövekménye támogathatóságának 
vizsgálatára, amelynek volumene 2021. év során várhatóan tovább növekszik. 

A TSZSZ elsődleges feladata a jövőben is az építőipari lánctartozások visszaszorítása. 



 

 

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján feladat 
2021. évi kiadási előirányzata 4,2 millió forint. 

A Kormány ún. stratégiai érdekű kapacitásokat tart fenn az államot, társadalmat fenyegető, 
előre nem látható helyzetek kezelése, felszámolása érdekében. Ezeket a kapacitásokat a 
honvédelmi és rendvédelmi igények azonnali, biztonságos kielégítése érdekében tartja fenn. A 
4,2 millió forintos alapkeret célja ezen stratégiai érdekű kapacitásokat fenntartó cégek 
támogatása. 

Az MKIK támogatása feladat 2021. évi kiadási előirányzata 50,0 millió forint. 

A feladat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyilvános információkat tartalmazó 
adatbázisának működtetésére 50,0 millió forint összegű költségvetési támogatást biztosít a 
gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 8/B. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezés alapján. 

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása feladat 2021. évi 
kiadási előirányzata 272,3 millió forint. 

A feladat az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OFA 
Nonprofit Kft.) 2021. évi közhasznú tevékenységének végrehajtásához szükséges működési 
költségek fedezetének biztosításához járul hozzá, tekintettel arra, hogy az OFA Nonprofit Kft. 
az állam 100%-os tulajdonában álló társaság. 

Az OFA Nonprofit Kft. működése elősegíti a munkavállalók, valamint a munkaerőpiacon 
hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatását, képzések szervezését és szakmódszertanok 
kiadását. 

Az ÁPB-k szakmai programjainak támogatása feladat 2021. évi kiadási előirányzata 73,5 
millió forint. 

A feladat az ágazati párbeszéd bizottságokat alkotó tagszervezetek nemzetközi 
szervezetekben betöltött tagságának, nemzetközi és hazai szervezésű szakmai rendezvényeken 
való részvételének költségei, valamint az ágazatot érintő egyéb belföldi szakmai feladatok 
fedezetére biztosít forrást. 

 
A Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása jogcímcsoport alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2020. évi törvényi előirányzat 2 353,4 0,0 2 353,4 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás  -364,8 0,0 -364,8 

- Nemzetközi tagdíjak 
(Pénzügyminisztérium fejezettől  

233,1 0,0 233,1 

- Kiemelt Nemzeti Emlékhely környezete 
rekonstrukciójának támogatása 
(Miniszterelnökség fejezetbe) 

-597,9 0,0 -597,9 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 
Többlet  0,0 0,0 0,0 
2021. évi javasolt előirányzat 1 988,6 0,0 1 988,6 
 

 



 

 

20/36/2 jogcímcsoport Nemzetközi vadászati és természeti és lovas rendezvények 
támogatása 

A Nemzetközi vadászati és természeti és lovas rendezvények támogatása előirányzat 
2021. évi támogatási előirányzata 8571,4 millió forint, bevételi előirányzattal nem 
rendelkezik, kiadási előirányzata 8571,4 millió forint. 

 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A 2021. vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatása feladat 
2021. évi kiadási előirányzata 6372,0 millió forint. 

A világkiállítás fő rendezvénye a többnyelvű központi magyar tárlat, ahol a hivatalos 
részvételre a meghívását elfogadó külföldi országok saját standokkal mutatkozhatnak be. Az 
itt bemutatott kiállítási anyagok nagy része különböző múzeumokban talál majd otthonra a 
rendezvényt követően. 

A kiállítás fő helyszíne a HUNGEXPO lesz, mely a 2021. évre megújulva ideális színtérként 
szolgál majd a kiállítás fő attrakciójának szánt, grandiózus, többnyelvű, nemzetközi 
vendégeket felvonultató központi kiállítás otthonául. 

A 2021. évi forrás terhére ellátandó feladatok az alábbiak: 

– a világkiállítás és a kísérő rendezvénysorozat megszervezése, azaz a központi kiállítás 
felépítése; 

– az országos programok finanszírozása (nyitó és záró ünnepség); 

– központi kiállítás építése; 

– kiállítás elemeinek beszerzése; 

– zenei, képzőművészeti események, vadásznapok, természet és állatbemutatók; 

– edukációs programok országszerte; 

– helyi tematikus kiállítások és rendezvények szervezése. 

A Lovas EB feladat 2021. évi kiadási előirányzata 2199,4 millió forint. 

A 2021. vadászati világkiállítás kísérő rendezvénye a 2021. évi Fogathajtó és Lovastorna 
Európa-bajnokság, amely a Kincsem parkban kerül megrendezésre. 

A 2021. évi forrás terhére ellátandó feladatok az alábbiak: 

– 2028,0 millió forint összegben a Fogathajtó és Lovastorna Európa-bajnokság építési, 
szervezési és verseny-lebonyolítási feladatai; pálya kialakítása; a versenyzők, bírók, 
lovak szállítása, elhelyezése; tréning és edzés lehetőség biztosítása, ellátás szervezése; 
közönség részére bemutatók szervezése, lebonyolítása. 

– 171,4 millió forint összegben az Egy a Természettel Titkársági Főosztály működési 
költségei (hazai és nemzetközi szervezőbizottság kiadásai, utazási költségek és szükség 
szerinti szakértői közreműködők költségei) kerültek betervezése. 

 

 

 

 

 



 

 

A Nemzetközi vadászati és természeti és lovas rendezvények támogatása jogcímcsoport 
alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2020. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 
Többlet  8 571,4 0,0 8 571,4 

- A 2021. vadászai kiállítás 
előkészítésének és felvezető 
eseményeinek támogatása 

6 372,0 0,0 6 372,0 

- Lovas EB 2 199,4 0,0 2 199,4 
2021. évi javasolt előirányzat 8 571,4 0,0 8 571,4 
 

20/36/3 jogcímcsoport Kormányzati szakpolitikák 

A Kormányzati szakpolitikák előirányzat 2021. évi támogatási előirányzata 6291,8 millió 
forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 6291,8 millió forint. 

Az előirányzat az alábbi feladatra biztosít forrást. 

A Kormányzati szakpolitikai feladatok feladat 2021. évi kiadási előirányzata 6291,8 millió 
forint. 

A 2021. évi forrás felhasználásának célja a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó 
tanulmánykészítési, kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok, valamint a kormányzati 
szintű médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások finanszírozása. 

 
A Kormányzati szakpolitikák jogcímcsoport alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2020. évi törvényi előirányzat 7 172,2 0,0 7 172,2 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások  

- Solar Decathlon (1818/2018. (XII. 27.) 
Korm. határozat alapján) 

-880,4 0,0 -880,4 

Többlet 0,0 0,0 0,0 
2021. évi javasolt előirányzat 6 291,8 0,0 6 291,8 
 

20/36/4 jogcímcsoport Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, 
Módszertani Központ működtetése 

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ 
működtetése előirányzat 2021. évi kiadási előirányzata 332,0 millió forint, bevételi 
előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 332,0 millió forint. 

 



 

 

Az előirányzat az alábbi feladatra biztosít forrást. 

A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához 
szükséges egyes intézkedésekről szóló 1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban 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. A Kilátó Piarista Pályaorientációs 
és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ (a továbbiakban: Központ) feladata a 
kiemelt figyelmet igénylő, a sajátos nevelési igényű tanulók, életpálya-tervezésükben elakadt, 
különös odafigyelést igénylő 14–33 év közötti fiatalok egyéni fejlesztése, képzési és 
munkaerő-piaci elhelyezkedésének segítése. A Központ szolgáltatásait 2021-ben tervezetten 
mintegy 3000 fő tudja majd a célcsoportból közvetlenül igénybe venni. A 2021. évben 
biztosítandó forrás a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ 
létrehozásával összefüggő egyes további intézkedésekről szóló 2038/2017. (XII. 27.) Korm. 
határozat alapján a Központ működési költségeinek fedezetére szolgál. 

 

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ 
működtetése jogcímcsoport alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2020. évi törvényi előirányzat 332,0 0,0 332,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 
Többlet  0,0 0,0 0,0 
2021. évi javasolt előirányzat 332,0 0,0 332,0 
 

20/67 alcím Felsőoktatási feladatok 

20/67/1 jogcímcsoport Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

A Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása előirányzat 2021. évi kiadási 
előirányzata 59 100,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási 
előirányzata 59 100,9 millió forint. 

 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása feladat 2021. évi kiadási előirányzata 
27 077,5 millió forint. 

A feladat tartalmazza a nem állami fenntartású – egyházi és magán – felsőoktatási 
intézmények hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatását az államilag támogatott képzésben 
részt vevő, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatók létszáma alapján, 
a fogyatékossággal élők normatív támogatását, a doktori képzésben résztvevő hallgatók 
ösztöndíját, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok költségvetési 
támogatását. 

A feladat hozzájárul az egyéb speciális célú feladatok (pl. tanulmányi rendszerek 
fenntartásának támogatása, Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ) támogatása, 
fogyatékossággal élő hallgatók speciális oktatási igényeinek támogatása) megvalósításához. 



 

 

Az előirányzat forrást biztosít a doktori képzésben részt vevők emelt összegű juttatásaira is – 
az állami intézményeknél érvényesítettekkel azonos módon és mértékben. 

A finanszírozás jogi hátterét nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
(továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének 
finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. 
rendelet biztosítja. 

A költségvetési támogatás célja az érintett intézmények képzéseinek minél jobb minőségben 
történő biztosítása. 

A feladat összege egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus 
Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint 
néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás 
módosításáról és kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény 3. cikke figyelembe vételével 
került megállapításra, amely szerint a támogatás összegét évente a költségvetési törvény 
tervezése során ismert átlagos fogyasztói árindex tervezett mértékével valorizálni szükséges. 

A feladat összegének tervezése során figyelembe vételre került továbbá Magyarország 
Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti megállapodás 21. cikkely (4) 
bekezdése, amely szerint a református egyházi felsőoktatási intézmények (hitéleti és nem 
hitéleti) támogatását tekintve a képzési (alap-) és a speciális támogatás mértéke nem lehet 
kevesebb évi 8500,0 millió forintnál. 

Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) 
közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. 
(XI. 28.) Korm. határozat 17. cikkely (8) bekezdés értelmében a Milton Friedman Egyetem 
speciális támogatásának mértéke nem lehet kevesebb évi 300,0 millió forintnál. 

Magyarország Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház közötti megállapodás 
megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1212/2020. (V. 12.) Korm. határozat 
1. melléklet 20. cikkely (7) bekezdése alapján az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
speciális támogatásának mértéke nem lehet kevesebb évi 300,0 millió forintnál. 

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért feladat 2021. évi kiadási 
előirányzata 184,3 millió forint. 

A feladat a nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre, egyben fenntartója az 
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek is. Az intézményben német nyelven 
graduális és posztgraduális, a német anyanyelvű államok és Magyarország közötti oktatási és 
kutatási együttműködést elősegítő képzés folyik. A támogatás hozzájárul Magyarország és a 
többi EU tagállam közti kapcsolat kifejlesztéséhez, elmélyítéséhez. 

A támogatás célja, hogy elősegítse a nemzetközi tanulócsoportokban történő interkulturális 
kompetencia mindennapos gyakorlatát, hogy a hallgatók profitáljanak az Andrássy Gyula 
Budapesti Német Nyelvű Egyetem széleskörű nemzetközi kapcsolataiból. 

A Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása feladat 
2021. évi kiadási előirányzata 31 839,1 millió forint. 

A feladat forrást biztosít azon felsőoktatási intézmények számára, amelyeknek kormány 
döntés eredményeként a jogállása, működési modellje megváltozik (modellváltó 
intézmények). A változás során az alapítói és fenntartói jogok vagyonkezelői alapítványokhoz 
kerülnek, így költségvetési szervből államháztartáson kívüli szervezetként folytatják 
alaptevékenységüket. 

 
 



 

 

A Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2020. évi törvényi előirányzat 31 136,6 0,0 31 136,6 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  28 522,2 0,0 28 522,2 

- Nem állami felsőoktatási intézmények 
támogatása (NJE PED karának átadása 
Károli Gáspár Egyetem részére 14. 
Egyetemek, főiskolák cím terhére) 

726,1 0,0 726,1 

- Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott 
intézmény feladatainak támogatása 
(felsőoktatási intézmények 2020. évi 
modellváltása a 14. Egyetemek, főiskolák 
cím terhére) 

27 796,1 0,0 27 796,1 

Egyéb változások -2 662,3 0,0 -2 662,3 
- Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott 
intézmény feladatainak támogatása terhére: 
1756/2016. (XII. 14.) Korm. határozat a 
Corvinus Jövőképesség Kutatóközpont 

-114,0 0,0 -114,0 

- Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott 
intézmény feladatainak támogatása terhére: 
Budapesti Corvinus Egyetem támogatás 
csökkentése 

-2 548,3 0,0 -2 548,3 

Többlet 2 104,4 0,0 2 104,4 
- Nem állami felsőoktatási intézmények 
támogatása javára: Egyházi felsőoktatási 
intézmények világi képzésének támogatása 
(a Vatikáni Megállapodás szerinti 
valorizáció) 

584,9 0,0 584,9 

- Nem állami felsőoktatási intézmények 
támogatása javára: Felsőoktatási képzési 
területek költségkereteinek módosítása 

911,2 0,0 911,2 

- Nem állami felsőoktatási intézmények 
támogatása javára: Nemzeti felsőoktatási 
törvény módosításából eredő többletigény: 
doktorandusz hallgatói létszám 
változásának többlete 

106,6 0,0 106,6 

- Nem állami felsőoktatási intézmények 
támogatása javára: EMIH Megállapodás 
szerinti többlet 

297,8 0,0 297,8 

- Nem állami felsőoktatási intézmények 
támogatása javára: Nemzeti felsőoktatási 
törvény módosításából eredő többletigény: 
hallgatói juttatások emelésének többlete 

29,0 0,0 29,0 

- Nem állami felsőoktatási intézmények 
támogatása javára: Evangélikus 
megállapodásból adódó többlet 

174,9 0,0 174,9 

2021. évi javasolt előirányzat 59 100,9 0,0 59 100,9 



 

 

20/67/2 jogcímcsoport Felsőoktatás speciális feladatai 

A Felsőoktatás speciális feladatai 2021. évi kiadási előirányzata 651,6 millió forint, bevételi 
előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 651,6 millió forint. 

 

Az előirányzat egyrészt – a hagyományos és új típusú képzési szerkezet támogatása mellett – 
olyan speciális feladatok támogatására szolgál, amelyek a normatív támogatással is 
rendelkező célok megvalósulását segítik elő, másrészt fedezetet biztosít a hátrányos helyzetű 
hallgatók tehetségének kibontakoztatásához, a Felsőoktatási Mentorprogramhoz. Tartalmazza 
továbbá a szakkollégiumok részére biztosítható támogatást az Nftv. 84. § (4) és 110. § (2) 
bekezdései alapján. 

A Mentorprogram célja fedezet biztosítása a hátrányos helyzetű hallgatók tehetségének 
kibontakoztatásához, elősegítve a hátrányos helyzetű hallgatók minél jobb teljesítményét. A 
támogatás eredményességét a hátrányos helyzetű hallgatók tanulmányi eredményével, 
vizsgateljesítményével lehet mérni. 

Az előirányzat tartalmazza a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: 
MAB) működéséhez, valamint a működési engedélyezési eljárások lefolytatásának 
költségeihez nyújtható támogatást. Az előirányzat támogatást biztosít továbbá a hallgatók és a 
doktoranduszok országos képviseletét ellátó szervezetek, a Hallgatói Önkormányzatok 
Országos Konferenciája (a továbbiakban: HÖOK) és a Doktoranduszok Országos 
Szövetségének (a továbbiakban: DOSZ) működéséhez, valamint az Országos Doktori Tanács 
(a továbbiakban: ODT) támogatásával segíti az Országos Doktori Adatbázis 2021. évi 
fejlesztését. 

A MAB, a HÖOK és a DOSZ működéséhez történő hozzájárulás biztosítja a hallgatói 
képviseletet ellátó szervezetek tevékenységének hatékony működését. 

A támogatások jogszabályi hátterét az Nftv. biztosítja. A költségvetési támogatások egyedi 
döntés alapján és pályázati úton kerülnek biztosításra. 

 

A Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2020. évi törvényi előirányzat 661,2 0,0 661,2 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások: 

- Szociális hozzájárulási adó mértékének 
csökkenéséből adódó korrekció 2021. évi 
átvezetése 

-9,6 0,0 -9,6 

Többlet  0,0 0,0 0,0 
2021. évi javasolt előirányzat 651,6 0,0 651,6 
 

 

 

 



 

 

20/67/7 jogcímcsoport Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, 
programok támogatása 

A Nemzetközi, Európai Uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok 
támogatása előirányzat 2021. évi kiadási előirányzata 1564,0 millió forint, bevételi 
előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 1564,0 millió forint. 

 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása feladat 2021. évi kiadási előirányzata 
798,0 millió forint. 

A feladat a határon túli magyar értelmiség utánpótlása nemzetstratégiailag kiemelkedő 
jelentőséggel bír, amelynek további biztosításához a tárca a határon túli magyar tannyelvű 
felsőoktatási intézmények, a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett 
képzései, hozzájuk kapcsolódó innovációs és kutatóközpontok működésének, fejlesztésének 
támogatásával járul hozzá. 

A feladat felhasználásának célja: régiónként legalább egy képzési központ támogatása; a 
tárgyévben 300 fő külhoni és magyarországi hallgató Kárpát-medencei mobilitásának 
biztosítása, legalább 25 fő magyarországi oktató külhoni képzésekbe való bekapcsolódásának 
finanszírozása, 100 fő külhoni magyar oktató ösztöndíjban részesítése, legalább 20 fő határon 
túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezet és szakkollégium támogatása, valamint több 
új székhelyen kívüli (kihelyezett) képzés megszervezése. 

A határon túli magyarokkal kapcsolatos felsőoktatási céljának lényege a kisebbségben élő 
magyar értelmiség létszámának megtartása, illetve növelése, szellemi fejlődésének 
előmozdítása, amely részben a határon túli magyar felsőoktatás minőségorientált 
fejlesztésével, a határon túli magyar szervezetekkel való kapcsolattartással, az e 
tevékenységekben hatékonyan résztvevő szervezetek támogatásával valósítható meg. 

A külhoni magyar közösségek identitását, megmaradását garantáló magyar anyanyelv és 
kultúra megtartása érdekében a határon túli magyar tannyelvű felsőoktatás értékeit megőrző, 
és minőségét fejlesztő támogatások biztosítása szükséges, a magyar közösségek tudományos, 
nyelvi, kulturális kapcsolattartásának ösztönzésével egyetemben. E célok eléréséhez a külhoni 
magyarok felsőoktatását az egységes magyar nemzeti oktatás dimenziójában (egységes 
felsőoktatási terében) szükséges fejleszteni úgy, hogy elősegítse a mester- és doktori képzések 
számának növelését a szomszédos államokban működő magyar tannyelvű felsőoktatási 
műhelyekben. 

A határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése terén kiemelkedő feladat a magyarországi és a 
szülőföldi (külhoni) felsőoktatási képzésben résztvevő határon túli magyar hallgatók és 
oktatók ösztöndíjazásának lebonyolítása, a Kárpát-medencei magyar-magyar hallgatói és 
oktatói mobilitás élénkítése (ún. Makovecz Program), magyar szakkollégiumok és hallgatói 
szervezetek támogatása. Mindezekkel hozzájárulunk a külhoni magyar közösségek tagjai 
tudásszintjének fokozatos növeléséhez, így a magyar oktatási nyelvű felsőoktatási 
intézmények oktatói állományának utánpótlásához is. 

A feladat felhasználása egyedi döntéssel és pályázati úton történik. 

A Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok feladat 2021. évi kiadási 
előirányzata 435,4 millió forint. 

A feladat célja a kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó 
együttműködések, a köz- és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi 
konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása; a nemzetközi oktatási, képzési 



 

 

módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítése, valamint az anyanyelvi vendégtanár 
programok támogatása. 

A feladat szolgálja az idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó együttműködések, intézményi 
programok, tanártovábbképzések, kétoldalú oktatási csereprogramok előmozdítását, továbbá a 
nyelvoktatás hatékonyságának javítását célzó felmérések, nemzetközi képzési és módszertani 
tapasztalatátadások támogatását, az anyanyelvi vendégtanárok, lektorok fogadását köz- és 
felsőoktatási intézményekben. 

Kétoldalú nemzetközi együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett programok 
megvalósítását szolgáló projektek főként a Magyar- Francia Ifjúsági Alapítványon, az 
Osztrák-Magyar Tudományos Kooperációs Akció Alapítványon, a Magyar-Amerikai 
Fulbright Alapítványon és a British Council Hungary szervezeten keresztül valósulnak meg. 

A nemzetközi alapítványok a hallgatói mobilitás ösztönzését szolgálják, amely Magyarország 
kormányzati stratégiájával összhangban lévő prioritás. A külföldi tanulmányok során 
megszerzett tapasztalatok, képességek megszerzésével a hallgatók hazájukba visszatérve jobb 
feltételek mellett és gyorsabban helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon. 

A feladat célja az európai uniós tagságból származó kötelező feladatok ellátása keretében 
többek között az Erasmus+ programban való tagállami részvétel költségeihez történő 
hozzájárulás az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1288/2013/EU rendelete 
alapján. 

Az Európai Uniós és Nemzetközi oktatási és képzési programok feladat 2021. évi kiadási 
előirányzata 330,6 millió forint. 

A rendelet értelmében tagállami kötelezettség a program nemzeti szintű végrehajtása, az 
Európai Unió által előírt pályáztatási feladatok ellátását biztosító, uniós kritériumoknak 
megfelelő nemzeti iroda létrehozása, és a működtetéséhez megfelelő nemzeti 
társfinanszírozás biztosítása. A Tempus Közalapítvány került kijelölésre a program oktatási és 
képzési részének, illetve az Erasmus+ program ifjúsági alprogrammal kapcsolatos 
feladatainak magyarországi végrehajtására. A feladat biztosítja további uniós oktatási 
programok (Európa a polgárokért, Európai Nyelvi Díj és az ECVET/Európai Szakoktatási és 
Szakképzési Kreditrendszer hálózat) működtetését, a nemzeti irodák közti 
együttműködésekben való részvétel támogatását, továbbá az EU oktatási szakpolitikához 
kapcsolódó szakmai projektek koordinálását és egyes felsőoktatási programok magyarországi 
megvalósítását: Erasmus Alumni Hálózat, az Európai Felsőoktatási Térség Reformja projekt 
támogatása, Campus Mundi. A feladat biztosítja a közép-európai felsőoktatási csereprogram 
(CEEPUS) feladatainak ellátását, valamint további nemzetközi együttműködési projektek, 
illetve programok megvalósítását: Nemzeti Europass Központ, az EGT Ösztöndíj Program 
egyes részfeladatai, részvétel az INNLAC (Nemzeti Nyelvi Központok Nemzetközi Hálózata) 
hálózatban. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása 
jogcímcsoport alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2020. évi törvényi előirányzat 4 228,1 0,0 4 228,1 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás  -139,1 0,0 -139,1 

- Nemzetközi kétoldalú oktatási és 
képzési programok: megállapodás 
alapján: köznevelési feladatok EMMI 
fejezetbe 

-70,0 0,0 -70,0 

- Európai Uniós és Nemzetközi oktatási 
és képzési programok: megállapodás 
alapján: köznevelési feladatok EMMI 
fejezetbe 

-69,1 0,0 -69,1 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások 
- Határon túli felsőoktatási feladatok 
támogatása 1796/2018. (XII. 16.) Korm. 
határozat alapján 

-2 525,0 0,0 -2 525,0 

Többlet  0,0 0,0 0,0 
2021. évi javasolt előirányzat 1 564,0 0,0 1 564,0 

 

20/67/12 jogcímcsoport Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása 

A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása előirányzat 2021. évi kiadási 
előirányzata 117,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási 
előirányzata 117,5 millió forint. 

 

Az előirányzat a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásáról szóló 1264/2019. 
(V. 7.) Korm. határozat által a Mórahalom Városi Önkormányzat útján megvalósuló Fejlesztő 
Centrum infrastrukturális fejlesztéseire biztosít támogatást. 

A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása jogcímcsoport alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2020. évi törvényi előirányzat 1 387,9 0,0 1 387,9 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások 
- 1264/2019. (V. 7.) Korm. határozat 
alapján 

-1 270,4 0,0 -1 270,4 

Többlet  0,0 0,0 0,0 
2021. évi javasolt előirányzat 117,5 0,0 117,5 
  



 

 

21 cím: Központi kezelésű előirányzatok 

21/1/0 alcím Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése 

21/1/1 jogcímcsoport A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése központi kezelésű előirányzat 
2021. évi kiadási előirányzata 127 000,0 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 2021. évre előirányzott kiadásnövekedés tartalmazza az Európai Unió vasúthálózat- 
fejlesztési támogatásával megvalósult emeltsebességű pályaszakaszok fenntartásához 
szükséges emeltszintű költségigényt. 

 

21/1/2 jogcímcsoport Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 

A Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű 
előirányzat 2021. évi kiadási előirányzata 193 500,0 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, valamint a korábbi években meghozott döntésekből származó keresetfejlesztések 
hatását. 

A szociálpolitikai menetdíj támogatás helyközi közlekedést érintő térítési kulcsainak 
módosításával az állam által meghatározott utazási kedvezmények miatti bevétel-kiesés teljes 
mértékben a szociálpolitikai menetdíj támogatás finanszírozására szolgáló központi kezelésű 
előirányzatról kerül megtérítésre, így az állami költségtérítési rendszert ezen kompenzációs 
mechanizmus a jövőben nem terheli. 

 

21/1/3 jogcímcsoport Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások 
költségtérítése 

Az Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi 
kezelésű előirányzat 2021. évi kiadási előirányzata 98 400,0 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, valamint a korábbi években meghozott döntésekből származó keresetfejlesztések 
hatását. 



 

 

A szociálpolitikai menetdíj támogatás helyközi közlekedést érintő térítési kulcsainak 
módosításával az állam által meghatározott utazási kedvezmények miatti bevétel-kiesés teljes 
mértékben a szociálpolitikai menetdíj támogatás finanszírozására szolgáló központi kezelésű 
előirányzatról kerül megtérítésre, így az állami költségtérítési rendszert ezen kompenzációs 
mechanizmus a jövőben nem terheli. 

 

21/1/5 jogcímcsoport Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 

Az Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése központi kezelésű előirányzat 2021. évi 
kiadási előirányzata 14 900,0 millió forint 

2016. óta a korábban a BKV Zrt. által üzemeltetett, budapesti elővárosi vasúti 
személyszállítást ellátó HÉV-vonalakat és egyes – a korábban a BKK Zrt. megrendelése 
alapján – városhatáron túlnyúló szolgáltatást ellátó buszvonalakat magába foglaló elővárosi 
közlekedés állami megrendelői feladat. 

Az előirányzat célja a budapesti elővárosi közlekedés működtetését végző társaságok (MÁV-
HÉV Zrt., VOLÁNBUSZ Zrt.) részére a fővárosi elővárosi közlekedés bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségeinek megtérítése, közszolgáltatási szerződés alapján, valamint 
tartalmazza a korábbi években meghozott döntésekből származó keresetfejlesztések hatását. 

A szociálpolitikai menetdíj támogatás helyközi közlekedést érintő térítési kulcsainak 
módosításával az állam által meghatározott utazási kedvezmények miatti bevétel-kiesés teljes 
mértékben a szociálpolitikai menetdíj támogatás finanszírozására szolgáló központi kezelésű 
előirányzatról kerül megtérítésre, így az állami költségtérítési rendszert ezen kompenzációs 
mechanizmus a jövőben nem terheli. 

 

21/3 alcím: Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

21/3/2 jocímcsoport Bányakoncessziós díj 

A Bányakoncessziós díj központi kezelésű előirányzat 2021. évi bevételi előirányzata 500,0 
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 kőolaj világpiaci árának ingadozása jelentősen befolyásolja a koncessziós területek iránti 
érdeklődést és ezzel együtt a koncessziós díjból várható bevételeket. A kedvezőtlen tendenciát 
tovább erősíti a COVID-19 koronavírus miatt várhatóan kibontakozó világpiaci kőolajáresés. 

 

21/3/3 jogcímcsoport: Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 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 2020. évi tervszámokhoz képesti változás oka a világméretű járvány gazdasági hatásai 
okozta helyzethez kapcsolódóan betervezett csökkenés. 

 

21/3/3/1 jogcím Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek 

Az Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek központi kezelésű 
előirányzat bevételi előirányzata 70 000,0 millió forint. 

 

21/3/3/2 jogcím Légiközlekedési kibocsátási egységek 

A Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele központi kezelésű 
előirányzat 2021. évi bevételi előirányzata 300,0 millió forint. 

 

21/5 alcím Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 
kötelezettségeinek átvállalása 

A Mecseki uránbányászok járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek 
átvállalása központi kezelésű előirányzat 2021. évi kiadási előirányzata 200,0 millió forint. 

Az előirányzat célja a központi költségvetés által finanszírozott, 1993. december 31-ig az 
uránbányászatban keletkezett baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb 
kártérítési kötelezettségek teljesítése. 

Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a Magyarország területén folytatott uránbányászati 
tevékenység egykori munkavállalói javára nyújtandó humán kártérítési járadékok, illetőleg a 
munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek. Így a baleseti-foglalkoztatási 
megbetegedésekből eredő kártérítések, a járadékok, a dologi kártérítések, a nem vagyoni 
kártérítések, valamint a nyugdíjbiztosítási pénztárnak fizetett kártérítések is. 

 

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

 

Az ITM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak vonatkozásában az alábbi több évet érintő 
kötelezettségvállalásokat tartjuk nyilván: 

 

Program, 
beruházás 
fejlesztés 

meg-
nevezése 

Időtar-
tama 

2021. 2022. 2023. 2024. További évek 

Összesen 

Bevétel 
Támo-
gatás 

Bevétel 
Támo-
gatás 

Bevétel 
Támo-
gatás 

Bevétel 
Támo-
gatás 

Bevétel 
Támo-
gatás 

Határkikötők 
múködtetése 

-2023. 0,0 217,9 0,0 217,9 0,0 217,9 0,0 0,0 0,0 0,0 653,7 

Kormányzati 
szakpolitikai 
feladatok 

2022. 0,0 2 169,2 0,0 2 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 338,4 

 

 

 

 



 

 

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

Felsőoktatási terület 

A felsőoktatási területet tekintve az EFOP célja – összhangban az Európa 2020 stratégia 
céljaival – a felsőfokú végzettséget szerzők arányának növelése a felsőoktatás minőségének és 
hozzáférhetőségének együttes javításával, a képzések munkaerő-piaci relevanciájának 
erősítése, valamint a kutatói utánpótlás biztosítása és a hazai gazdaságfejlesztési célokhoz 
történő hozzájárulás növelése a strukturális alapokon (ESZA és ERFA) keresztül. A tematikus 
célkitűzésekhez kapcsolódó EFOP prioritási tengelyek mellett az EFOP 5. prioritása 
támogatja a társadalmi innováció és a transznacionális együttműködés eszközeinek 
alkalmazását az Együttműködő társadalom és a Gyarapodó tudástőke által lefedett területeken 
(9. és 10. tematikus cél). A társadalmi innovációban született fejlesztéseken keresztül az 
oktatás, kutatás és innováció tudásháromszögében a felsőoktatás hozzájárul az adott térségben 
jellemző problémák megoldásához, a lakosság társadalmi helyzetéből és a területi 
sajátosságokból eredő hátrányainak kompenzálásához. 

 

A felsőoktatási szakpolitikai célok és a megvalósításukra fordított EFOP támogatás összege 
141 050,0 millió forint, amelynek szakpolitikai célonkénti bontását az alábbi táblázat foglalja 
össze. 

millió forintban, egy tizedessel 

Szakpolitikai célok az EFOP-ban 
A cél megvalósítására 

fordított támogatás összege 
A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és 
hozzáférhetőségének együttes javítása 

53 000,0 

A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási 
rendszerben 

6 920,0 

Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a 
felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó 
humánerőforrás fejlesztéseken keresztül 

51 910,0 

Felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések 28 530,0 
Felsőoktatás hozzájárulása a társadalmi innovációban 
kidolgozott fejlesztésekhez 690,0 

Összesen 141 050,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az EFOP felsőoktatási konstrukciók összesítve: 
millió forintban, egy tizedessel 

Kódszám Cím Megítélt 
támogatás 

Státusz 

EFOP-
3.2.6-16. 

A tanulók képesség-kibontakoztatásának 
elősegítése a köznevelési intézményekben 

2 900,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.2.13-17. 

Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs 
tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és 
kompetenciákat támogató pályaorientációs 
szakmai módszertan átfogó megalapozása és 
fejlesztése 

1 000,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.4.1-15. 

Roma szakkollégiumok támogatása 1 150,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.4.2-
VEKOP-15 

Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és 
nemzetköziesítési program 

9 200,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.4.3-16 

Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú 
oktatás minőségének és hozzáférhetőségének 
együttes javítása érdekében 

24 920,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.4.4-16 

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő 
készségfejlesztő és kommunikációs programok 
megvalósítása, valamint az MTMI szakok 
népszerűsítése a felsőoktatásban 

7 920,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.4.5-
VEKOP-17 

Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés 
bővítését szolgáló ágazati programok a 
felsőoktatásban 

1 930,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.4.6-
VEKOP-17 

Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban 3 980,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.5.1-16 

Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, 
felsőoktatási szakképzési és szakirányú 
továbbképzések fejlesztése 

5 720,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.5.2-17 

Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések 
fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka 
és a segítő szakmák terén valamint a mérnök-
pedagógia és a szakmai tanári szakok esetében 

1 200,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.6.1-16 

Intelligens szakosodást szolgáló intézményi 
fejlesztések 

22 020,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.6.2-16 

Tematikus kutatási hálózati együttműködések 20 210,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.6.3-
VEKOP-16 

Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek 
és programjainak támogatása 

9 680,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
4.2.1-16 

Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése 28 530,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
5.2.5-18 

Társadalmi innovációk – Új módszerek 
kidolgozása 

690,0 lezárult 

Összesen 141 050,0  
 



 

 

A „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” céljaival 
összhangban az EFOP 3.4. intézkedés keretében meghirdetett felhívások hozzájárulnak a 
Nemzeti Reform Programban nemzeti célként meghatározott, a felsőfokú végzettséget 
szerzők arányának 34%-ra történő növeléséhez a 30-34 éves korosztályban, ami 2015-ben 
már az eredeti célkitűzést meghaladva 34,3%-ot is elérte. Ennek érdekében a kormányzat több 
mint 53 000,0 millió forint EFOP fejlesztéssel támogatja a felsőfokú képzéshez történő 
hozzáférés javítását és a felsőfokú tanulmányok sikeres befejezését. 

A felsőoktatási EFOP beavatkozások esetében elvárás, hogy a munkaerő-piaci kihívásokra, a 
nemzetközi versenyre mind a hallgatók, mind az oktatók, mind az intézmények emelkedő 
teljesítménnyel legyenek képesek reagálni. Ennek érdekében szükség van az intézmények 
munkaerő-piaci kapcsolatainak, az ágazati-iparági és kutatási együttműködések fokozására, a 
tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítését szolgáló képzési kimenetek és képzési 
formák kialakítására, a duális képzés bevezetésére, a képzési tartalmak és módszerek 
modernizálására. E célokat az EFOP 3.5. intézkedés keretében meghirdetett felsőoktatási 
konstrukciók támogatják összesen 6920,0 millió forint összegben. 

Az EFOP 3.6. intézkedése hozzájárul az innovatív felsőoktatási együttműködési modellek 
kialakításának támogatásához, a felsőoktatási tudás- és technológia-transzfer rendszerek 
fejlesztéséhez és az intézmények gazdasági beágyazottságának bővítéséhez, valamint a 
felsőoktatási K+F+I menedzsment fejlesztéséhez szükséges humánerőforrás fejlesztéshez. A 
kapcsolódó konstrukciók elősegítik a nemzetközileg versenyképes alapkutatási projektek 
támogatását, beleértve a Horizont 2020, valamint egyéb ERA (EIT KIC, FET, stb.) 
programokhoz való csatlakozáshoz szükséges célzott rásegítő támogatásokat is, és a közvetlen 
uniós alapkutatási pályázati rendszerekben való sikeres részvételhez szükséges 
humánerőforrás-fejlesztéseket. A fenti célokat a 3.6. intézkedés konstrukciói hívatottak 
elősegíteni 51 910,0 millió forint támogatás odaítélésén keresztül. 

Az infrastrukturális beruházások célja az EFOP-ban a meglévő kapacitások minőségének 
javítása, az oktatási eszközök és környezet modernizálása. A 2016. novemberében megjelent 
EFOP-4.2.1 „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretei között a 
felsőoktatási intézményeknek 28 530,0 millió forintos támogatásból lesz lehetőségük 
fejlesztéseket megvalósítani. 

Az EFOP-5.2.5-18. „Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása” című felhívás célja, 
hogy a helyi társadalom életében fennálló problémák feltárásával, a helyi szükségletekre 
reagáló innovatív megoldások kidolgozásával és lehetőség szerinti kipróbálásával (pilot) 
járuljon hozzá az adott térségben jellemző problémák megoldásához, a lakosság társadalmi 
helyzetéből és a területi jellemzőkből eredő hátrányainak kompenzálásához. A felhívás célja 
továbbá olyan kezdeményezések támogatása, amelyek során a társadalmi problémák 
innovatív kezelése céljából módszertani fejlesztés valósul meg. A konstrukció olyan innovatív 
beavatkozásokat kíván támogatni 690,0 millió forint allokált forrásból, amelyek a helyi 
problémák újszerű megközelítésével, a korábbi megoldásoknál hatékonyabban, 
eredményesebben járulnak hozzá a megoldások megtalálásához. 

 

III.6. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2021. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A tavaly év végi középtávú tervezés keretében – azaz a központi költségvetés költségvetési 
bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az 
államadósságnak a 2020-2022. évekre tervezett összegéről szóló 1761/2019. (XII. 23.) Korm. 
határozatban – rögzített irányszámok és a költségvetési törvényjavaslatban foglalt tervszámok 
közötti eltérések oka a 2020. évben kibontakozó koronavírus világjárvány gazdasági 
hatásainak figyelembevétele a 2021. évi költségvetés tervezetében.  



 

 

III.7. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében  

 

millió forintban egy tizedessel 
Fejezeti kezelésű 

előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat 

megnevezése* 

2021. évi tervezett 
kiadás 

20/67/7/1 Határon túli felsőoktatási 
feladatok támogatása 

 798,0 

*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását 
szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni. 


