


 



XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP 

FEJEZETI BEVEZETŐ 

A gazdaság újraindítását célzó kiemelt programokra, fejlesztésekre, beruházásokra, továbbá a 
foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos intézkedésekre a Gazdaságvédelmi Alapon keresztül 
biztosít forrást a költségvetés 2021-ben. A Gazdaságvédelmi Alap fontos része a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapból létrejött Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap. A Gazdaságvédelmi 
Alap ezen kívül tartalmazza a Beruházási Ügynökséghez tartozó kormányzati magasépítési 
beruházásokat is. Az alap biztosítja a Gazdaságvédelmi Akcióterv 2021. évi intézkedéseinek 
fedezetét, melyek segítik a munkahelyek megvédését és újak teremtését, támogatják a magyar 
vállalkozások finanszírozását, tőkehelyzetük megerősítését, valamint garantálják a családok 
és a nyugdíjasok védelmét.  

1. KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 

1/1. KÖZPONTI TARTALÉKOK 

1 /1/1. GAZDASÁGVÉDELMI PROGRAMOK 

A Gazdaságvédelmi programok jogcímcsoport szolgál a központi költségvetési források 
felhasználásával megvalósuló gazdaságvédelmi programok tartalékául, amennyiben a 
meghirdetett programok bővítésére, illetve új programok elindítására kerülne sor. Az 
előirányzat 2021. évi összege 120 000,0 millió forint. 

1/1/2. BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSI ALAP 

A Beruházás Előkészítési Alap célja a központi költségvetési forrásokból finanszírozott 
beruházások megalapozottságának elősegítése az előkészítési folyamatok célzott, 
elszámoláshoz kötött finanszírozásával. A rendelkezésre álló 10 000,0 millió forint 
felhasználásának eljárási szabályait a kormány rendeletben állapítja meg. 

1/2. A KÖZÉP-DUNA MENTI TÉRSÉGFEJLESZTÉS GAZDASÁGVÉDELMI KÖZPONTI KEZELÉSŰ 

ELŐIRÁNYZATAI 

1/2/1. PAKS II. ATOMERŐMŰ ZRT. TŐKEEMELÉSE 

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya 2014 januárjában 
megállapodást kötött a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó 
együttműködésről, amely egyezmény a 2014. évi II. törvényben került kihirdetésre. A 
tervezett összeg döntően az atomerőművi blokkok létesítésével összefüggő költségek 
fedezetét biztosítja. 

A Paks II. Atomerőmű Zrt. célja új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítésével, 
engedélyezésével kapcsolatos feladatok ellátása. A tervezett összeg részben e feladatok miatti 
kifizetéseket, részben a társaság tevékenységével kapcsolatos egyéb kifizetéseket is magában 
foglal. 

1/2/2. PTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ EGYÉB GAZDASÁGI 

TÁRSASÁGOK FORRÁSJUTTATÁSAI 

Az előirányzat a PTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok 
forrásjuttatásaira szolgál. 

Az előirányzaton tervezett összeg a Közép-Duna menti térségben a társaságok szakmai 
(térségfejlesztési) céljaként megvalósítandó feladatok, továbbá a társaságok tevékenységével 
kapcsolatos egyéb kiadások forrását adja. 



Az előirányzat biztosítja többek között a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit 
Kft. épületépítési projekt szervezési főtevékenysége ellátásához szükséges forrást, ide értve 
különösen a lakhatási, ipari, iroda, logisztikai fejlesztéseket. 

1/3. EXIMBANK ZRT. KAMATKIEGYENLÍTÉSE 

Az Eximbank kamatkiegyenlítési rendszere kedvezményes kamatozású, exportösztönző 
hitelek nyújtásának lehetőségét biztosítja a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság 
kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) számú kormányrendelet alapján. 

A 2021. évi kamatkiegyenlítési kiadás meghatározása a támogatással érintett már fennálló 
hitelállományok és a 2020. és 2021. évre tervezett hitelfolyósítások alapul vételével történt. A 
kedvezményes kamatozású hitelállomány növekedését eredményezi a Gazdaságvédelmi 
Akcióterv keretében nyújtandó, 150,0 milliárd forint keretösszegű, kedvezményes 
kamatozású Kárenyhítő Hitelprogram elindítása is. A járványhelyzet kezelése érdekében 
bevezetett hiteltörlesztési moratórium nyomán átütemezett 2020. évi hiteltörlesztések a 
korábbi tervekhez képest akár 120,0 milliárd forinttal is megemelhetik a várható átlagos 
hitelállomány szintjét. 

A hitelállomány nagyságrendje mellett a piaci árfolyam- és kamatkörnyezet is befolyásolja az 
előirányzat alakulását. 

Mindezek alapján a 2021. évre 25 000,0 millió forint összegű kiadási előirányzatot tartalmaz 
a költségvetési javaslat, amely növekedést jelent az utóbbi évek csökkenő trendjével szemben.  

Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető. 

1/4. AZ ÁLLAMI VAGYONGAZDÁLKODÁS GAZDASÁGVÉDELMI KÖZPONTI KEZELÉSŰ 

ELŐIRÁNYZATAI 

Az állami vagyongazdálkodás gazdaságvédelmi központi kezelésű előirányzatainak 2021. 
évre tervezett összege 92 269,0 millió forint, amely az alábbi kiadásokat tartalmazza. E 
kiadások nagyobb része beruházási, fejlesztési jellegű projektek fedezetét jelenti, amelyek 
közvetlen vagy közvetett állami vagyongyarapodást eredményez. 

Az előirányzatból 62 856,4 millió forint összeg a Liget Budapest Projekt megvalósításának 
2021. évre ütemezett feladataihoz továbbá az intézmények infrastruktúrájának kialakításához, 
a Liget Budapest portfólió feladataihoz és a Városliget Zrt. működéséhez szükséges forrást 
biztosítja. Ez az összeg szolgál többek között a Városliget közpark és infrastruktúra projekt, a 
Dózsa György úti mélygarázs, a Magyar Zene Háza beruházások folytatására, illetve az 
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ üzemeltetése. 

A Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházására 2021. évre tervezett összeg 
6911,5 millió forint, amely a beruházási munkák befejező fázisainak fedezetét biztosítja. 

A Hungexpo fejlesztés 2021. évi tervezett összege 5000,0 millió forint, amely az EXPO Park 
Kft. által a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területének és épületeinek átfogó, a kor 
követelményeinek megfelelő fejlesztéséhez nyújt részben fedezetet. 

Az ipari parkok kialakítása, fejlesztése céljából 2021. évi tervezett összeg 2000,0 millió 
forint, amely 35 000 m2 csarnok megvalósítására ad lehetőséget a NIPÜF Nemzeti Ipari Park 
Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. számára. 

A fennmaradó összeg filmszakmai feladatok fedezetét biztosítja. A Magyar Nemzeti 
Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. számára nyújtandó 15 000,0 millió forint célja a 
filmszakmai támogatások nyújtása, a korábbi Televíziós Film Mecenatúra finanszírozása, a 
filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos feladatok ellátása és a társaság 
működésének finanszírozása. 



1/5. FILMSZAKMAI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MOZGÓKÉP TÖRVÉNY SZERINTI 

KIEGÉSZÍTŐ FINANSZÍROZÁSA 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (13) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a költségvetés megteremti a fedezetet a filmszakmai közvetett támogatások – 
NAV által negyedévente teljesítendő – kiegészítő finanszírozásához. Az előirányzat 2021. évi 
tervezett kiadási összege – a 2020. évivel megegyezően – 27 000,0 millió forint. 

1/6. GAZDASÁGVÉDELMET SZOLGÁLÓ TÁRSADALOMPOLITIKAI CÉLOK 

1/6/1. TIZENHARMADIK HAVI NYUGDÍJ VISSZAÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv ötödik eleme a család- és nyugdíjas-védelem programja, ennek 
egyik eleme a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítése, amire lépcsőzetesen, négy részletben 
kerül sor. Első lépésben a nyugdíjasok 2021-ben a januári nyugdíjon felül egy heti nyugdíjat 
kapnak. A központi költségvetés a Gazdaságvédelmi Alapból biztosítja a kifizetésekhez 
szükséges forrásokat a Nyugdíjbiztosítási Alap részére. Az előirányzat 2021. évi tervezett 
kiadási összege 77 000,0 millió forint. 

1/6/2. NYUGDÍJPRÉMIUM CÉLTARTALÉK TÁMOGATÁSA 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szabályai alapján 3,5% feletti gazdasági 
növekedés, illetve az államháztartás egyenlegcéljának várható teljesülése esetén 
nyugdíjprémium illeti meg az arra jogosultakat. A központi költségvetés a Gazdaságvédelmi 
Alapból biztosítja a nyugdíjprémium kifizetéséhez szükséges forrásokat a Nyugdíjbiztosítási 
Alap részére. Az előirányzat 2021. évi tervezett kiadási összege 53 438,0 millió forint. 

1/7. LAKÁSTÁMOGATÁSOK 

A Lakástámogatások előirányzat az Otthonteremtési Program célkitűzéseinek megvalósítását 
segíti elő. Az otthonteremtés kiemelt kormányzati program, társadalom- és gazdaságpolitikai 
célokat egyaránt szolgál. Az előirányzatból finanszírozza a költségvetés a lakáscélú állami 
támogatásokat, többek között a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK), az adó-
visszatérítési támogatást, az otthonteremtési kamattámogatást, valamint a jelzáloghitelek 
csökkentésének támogatását is. Az előirányzatból nyújtott támogatások a lakáscélok széles 
köréhez, így például lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, lakásbővítéshez, lakóépület 
korszerűsítéshez is igénybe vehetők. 

A CSOK igénybevételével a gyermeket nevelő, illetve gyermeket vállaló családok vissza nem 
térítendő támogatást kaphatnak új lakás vásárlására vagy építésére, 3 gyerek esetében akár 
10 millió forint összegig. A használt lakást vásárlók vagy családi házukat bővítők is 
kaphatnak az új építéshez járónál kisebb összegű CSOK-ot. A falusi CSOK bevezetésével e 
támogatási formát használt lakás vásárlása mellett már a meglévő lakóingatlanok 
korszerűsítésére, bővítésére is felhasználhatják a kistelepülésen élők. E tételek tervezett 
kiadása 119 500,0 millió forint. 

A CSOK mellé a legalább két gyermeket nevelő vagy vállaló házaspárok új lakás vásárlása, 
építése mellett már használt lakás vásárlására vagy bővítésére, kistelepüléseken 
lakáskorszerűsítésre és bővítésre is igényelhetnek támogatott kamatozású kölcsönt, melynek 
kamata a törlesztés 25 éve alatt rögzített évi 3%. Az ehhez kapcsolódóan tervezett kiadás 
13 100,0 millió forint.  

A 2020. január 1-jétől a preferált kistelepüléseken megvalósuló lakásépítések, lakóépület 
bővítések és korszerűsítések építési költségének áfa tartalmához kapcsolódóan igényelhető az 
adó-visszatérítési támogatás. A támogatás a falusi CSOK-kal és az ahhoz kapcsolódó 
kedvezményes kölcsönkonstrukcióval együtt is igénybe vehető. Az adó-visszatérítési 
támogatás 2021-re várható kiadása 22 500,0 millió forint. 



A jelzálogalapú kölcsönnel rendelkező gyermekes és további gyermeket vállaló családok 
tartozásának csökkentéséhez az állam költségvetési támogatást biztosít. 2019. július 1-jétől az 
egygyermekes családok a második gyermek után 1 millió Ft jóváírást kaphatnak. A 
születendő harmadik gyermek esetén a kölcsöntartozásból leírható összeg 1 millió forintról 
4 millió forintra emelkedett. A tervezett kiadás 2021-ben 18 500 millió forint. 

A lakástakarékpénztári megtakarításokhoz nyújtott állami támogatás megszűnt, az ily módon 
felszabaduló források az új otthonteremtési és családvédelmi intézkedések fedezetéül 
szolgálnak. A korábban megkötött lakástakarékpénztári szerződések utáni állami támogatást 
továbbra is teljesíti a költségvetés. 

Az előirányzatból kerül még finanszírozásra a Nemzeti Otthonteremtési Közösségek tagjainak 
megtakarításaihoz adott állami támogatás, amelynek tervezett kiadása 500,0 millió forint. 

A Lakástámogatások 2021. évi kiadási előirányzatának összege együttesen 249 554,0 millió 
forintot tesz ki. 

2. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 

2/1. GAZDASÁGVÉDELMET SZOLGÁLÓ MINISZTERELNÖKSÉGI FEJEZETI KEZELÉSŰ 

ELŐIRÁNYZATOK 

2/1/1. MAGYAR FALU PROGRAM 

Az előirányzat az alábbiak feladatokra nyújt fedezetet. 

– A Magyar Falu Program keretében megvalósuló alsóbbrendű utak felújítására (Falusi 
Útalap). 

– A Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása az 5000 fő és az 5000 fő alatti 
lakosságszámú kistelepülések fejlesztésére, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítására, illetve olyan 
fejlesztések megvalósítására nyújt fedezetet, amelyekkel az egyes területek, települések 
közötti fejlettségi különbség felszámolható. 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat  90 000,0 - 90 000,0 

2021. évi javasolt előirányzat 90 000,0 - 90 000,0 

2/1/2. MODERN VÁROSOK PROGRAM 

Az előirányzat célja a kormány és a megyei jogú város önkormányzata között, a megyei jogú 
város további fejlődése és megújulása érdekében létrejött együttműködési megállapodások, 
valamint a megállapodások alapján kiadott kormány határozatokban rögzített feladatok 
megvalósításához szükséges források biztosítása. 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 85 000,0 - 85 000,0 

Egyéb csökkentés: -35 000,0  -35 000,0 

2021. évi javasolt előirányzat 50 000,0 - 50 000,0 

2/1/3. EGYHÁZI MŰKÖDÉSI, PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK 

Az előirányzat az alábbi feladatok finanszírozására nyújt fedezetet. 

– Az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása az egyházi 
műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási, valamint egyházi 



fenntartású, hitéleti, illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak 
megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.  

– Az Egyházi közösségi célú programok támogatása a közösségépítést, a közfeladat-
ellátást szolgáló, valamint hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és vallásturisztikai 
projektek támogatását célozza. 

– A Vallási közösségek támogatásánál a nem bevett egyháznak minősülő vallási 
közösségek – bejegyzett egyházak, nyilvántartásba vett egyházak és vallási egyesületek 
– külön támogatási keretben részesülnek, amely a működésüket, és működésükhöz 
közvetlenül kapcsolódó felújítási, beruházási tevékenységük támogatását – ezzel a 
lelkiismereti és vallásszabadság jogának gyakorlását – segíti elő. 

– A Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének célja a hosszú távú nemzetpolitikai 
stratégiai célok megvalósításához való hozzájárulás a hitélet területén, továbbá 
lehetőséget biztosít a külhoni egyházi fenntartású létesítmények felújítási költségeinek 
és egyes beruházásainak támogatására, ezen belül az egyházi szervezetek feladatellátási 
tevékenységével szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, nagy értékű tárgyi 
eszköz vásárlására, esetenként rendezvények, programok, azok technikai 
infrastruktúrája támogatására. 

– Az Egyházi személyek eszközellátásának támogatása biztosítja az egyházi személyek 
hitéleti, karitatív, szociális és oktatási munkáját segítő eszközök beszerzésének 
elősegítését, különös tekintettel a mobilitás biztosításának támogatását. 

– A Görögkatolikus Metropólia működésének támogatása. 

– Az Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása fedezetet 
biztosít az egyházi fenntartású, hitéleti illetve közfeladatokat ellátó intézmények 
beruházási feladatainak megvalósítására. 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat  24 081,8 - 24 081,8 

Változások jogcímenként:    
Egyszeri feladatok kivétele miatti báziscsökkentés és 
egyéb bázis csökkentés:    

A Ráday Felsőoktatási Diákotthon és a 
Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és 
Konferencia Központjának újjáépítéséről szóló 
1421/2019. (VII. 17.) Kormány határozat alapján 

-3 261,4  -3 261,4 

Kisbér város városközpontjának megújításához 
szükséges források biztosításáról szóló 1334/2019. 
(VI. 5.) Kormány határozat alapján 

-300,0  -300,0 

A hitéleti tevékenységhez kapcsolódó működési 
támogatás biztosításához és egyes beruházások 
megvalósításához szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló 1173/2019. (IV. 1.) Kormány 
határozat alapján 

-1 458,2  -1 458,2 

A Szolnoki Evangélikus Egyház templomának 
kibővítése 

-80,0  -80,0 

A Tápiószentmártoni Evangélikus Templom belső 
felújítása 

-21,0  -21,0 

A Tápiószelei Római Katolikus Templom és 
Plébánia külső és belső felújítása 

-43,0  -43,0 

A Kolozsvári Szent Mihály templom 
rekonstrukciójának támogatásához szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló 2059/2019. Kormány 
határozat alapján 

-137,0  -137,0 



Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

A hazai és határon túli egyházi fejlesztések 
támogatásáról szóló 2071/2017. (XII. 28.) Kormány 
határozat alapján 

-3 050,0  -3 050,0 

A geszti Tisza-kastély és környezetének 
rekonstrukciójához, valamint hosszú távú 
működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
1347/2017. (VI. 9.) Kormány határozat alapján 

-160,0  -160,0 

Óvodafejlesztési program báziscsökkentés – 
1212/2018. (IV. 6.) Kormány határozat 

-2 000,0  -2 000,0 

Többlet:    
A Tihanyi Bencés Apátság műemléki és kiegészítő 

fejlesztéseinek támogatása –1568/2019. (X. 4.) 
Kormány határozat 

2 312,8  2 312,8 

Szerzetesrendi fejlesztésekkel összefüggő 
intézkedésekről szóló 1660/2019. (XI. 21.) Kormány 
határozat alapján 

3 773,8  3 773,8 

A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus 
Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, 
Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája 
kialakításához szükséges kormányzati intézkedésekről 
szóló 1010/2020. (I. 30.) Kormány határozat alapján 

1 000,5  1 000,5 

A győri római katolikus hitéleti és oktatási célú 
épületek felújítása és fejlesztése – 1113/2020. (III. 20.) 
Kormány határozat 

1 616,4  1 616,4 

A Karmelhegyi Boldogasszony templom és 
rendház, Kármel kertje felújításának és a Marton 
Marcell Emlékház létrehozásának befejezése – 
1599/2019. (X. 16.) Kormány határozat 

200,0  200,0 

A református templomok és gyülekezeti ház 
felújításának és építésének támogatása – 1605/2019. 
(X. 16.) Kormány határozat 

344,5  344,5 

A békéscsabai Evangélikus Kistemplom felújítása – 
1203/2020. (V. 7.) Kormány határozat 

431,5  431,5 

Az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent 
Adalbert Főszékesegyház rekonstrukciójának további 
támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről 
szóló 1756/2018. (XII. 20.) Kormány határozat alapján 

6 499,7  6 499,7 

A soproni Szent Orsolya Római Katolikus 
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 
felújításának és bővítésének befejezéséhez szükséges 
további támogatásról szóló 1616/2019. (X. 24.) 
Kormány határozat alapján 

821,3  821,3 

A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és 
Gimnázium fejlesztésének támogatása 

1 000,0  1 000,0 

A Svábhegyi Református Egyházközség – a 
svábhegyi református óvoda, valamint a kapcsolódó 
kiszolgáló létesítmények megvalósítása – egyházi 
közösségi célú beruházás megvalósításának 
támogatásáról szóló 1481/2019. (VIII. 1.) Kormány 
határozat alapján 

444,0  444,0 

2021. évi javasolt előirányzat 32 015,7 - 32 015,7 

2/1/4. KULTURÁLIS ÉRTÉKMEGŐRZŐ BERUHÁZÁSOK 

Az előirányzat az alábbi feladatok finanszírozására nyújt fedezetet. 

– A Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok megvalósításához. 

– Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok költségeire. 



– A „Nemzeti Hauszmann-terv a budai Várnegyed megújításáért” címmel indított átfogó 
rekonstrukciós program, annak keretében a Palotanegyed és a Polgárváros nagyszabású 
rekonstrukciója támogatására. 

– A Népi Építészeti Program keretében a műemléki értékkel rendelkező veszélyeztetett 
népi építészeti emlékek örökségünk megőrzésére és megmentésére. A Program 
támogatási kerete révén elősegíti a nemzet közös örökségéhez tartozó népi 
műemlékállomány és népi építészetünk egyéb hiteles emlékeinek fennmaradását. 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat  23 696,6 - 23 696,6 

Változások jogcímenként:    

Többlet:    

Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő 
feladatok – 1593/2019. (X. 16.) Kormány határozat 

24,5  24,5 

A Nemzeti Hauszmann Program megvalósításáról 
és a végrehajtásához szükséges 2019. évi, 2020. évi és 
2021. évi forrás biztosításáról szóló 1034/2019. (II. 13.) 
Kormány határozat 4. b) pontja alapján, csökkentve a 
kivezetett pénzügyi tranzakciós illetékkel  

3 011,0  3 011,0 

2021. évi javasolt előirányzat 26 732,1 - 26 732,1 

2/1/5. FŐVÁROSI FEJLESZTÉSEK 

Az előirányzat az alábbi feladatok finanszírozására nyújt fedezetet. 

– Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítéséhez. A kiemelt 
budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes 
elemeiről szóló 1693/2018. (XII. 17.) Kormány határozat 11. pontja meghatározta a 
kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat 
fejlesztésének egyes elemeihez kapcsolódó tervezési feladatok finanszírozását. A 
támogatott feladatok a Galvani utca–Illatos út vonalában megépítendő új, kötöttpályás 
közlekedéssel együtt 2x3 forgalmi sáv szélességű Duna-híd (a továbbiakban: Új Duna-
híd) terveinek, valamint a Fehérvári út és az Üllői út–Határ úti csomópont közötti 
kapcsolódó közlekedési infrastruktúrája teljes körű, a kivitelezésre irányuló 
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges tartalmú és részletezettségű terveinek 
előkészítése, valamint a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (a továbbiakban: 
Repülőtér) közúti elérhetőségének javítása a Repülőtérre vezető út fejlesztésével. 

– Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatására. Az UEFA 2020 labdarúgó Európa-
bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges egyes intézkedésekről 
szóló 1726/2018. (XII. 18.) Kormány határozat rendelkezett a 2020. évi labdarúgó 
Európa-bajnokság (a továbbiakban: Európa-bajnokság) megrendezése érdekében – a 
Magyar Labdarúgó Szövetség kezdeményezésére és javaslatának megfelelően – az 
Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó szerződésekben, többek között az UEFA 
által előírt, az Európa-bajnokság megrendezéséhez és lebonyolításához szükséges, a 
rendezvényhelyszín tágabb környezetének rendezését megvalósító beruházásokról, 
valamint ideiglenes létesítmények beszerzéséről és telepítéséről, eszközök és 
kapcsolódó szolgáltatások beszerzéséről. A jogcím célja a beruházás 2021. évi 
támogatásának biztosítása. 

– Kemény Ferenc Program támogatására.  

– Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések támogatására. (A 
Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek 



rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről szóló 1447/2018. 
(IX. 18.) Kormány határozatban meghatározott feladatok.) 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 19 507,7 - 19 507,7 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti báziscsökkentés:    

Az 1693/2018. (XII. 17.) Kormány határozat 11. 
pont – a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések 
keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes 
elemeiről, 2020. évi ütem kivezetése 

-2 630,6  -2 630,6 

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése, 
illetve a nemzetközi sportesemények megrendezését 
célzó pályázatok előkészítése /Visszapótlás a Kemény 
Ferenc Programra/ (1502/2018. (X. 12.) Kormány hat. 
1. pont b. alpont) 

-1 151,0  -1 151,0 

A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési 
Program (2016/2017. (XII. 22.) Kormány határozat 13. 
pont a.) alpont) 

-1 573,0  -1 573,0 

1447/2018. (IX. 18.) Kormány határozat – a 
Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a 
hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és 
fejlesztésével összefüggő intézkedésekről  

-500,0  -500,0 

Többlet:    

Az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság 
mérkőzéseinek megrendezése – 1425/2019. (VII. 18.) 
Kormány határozat 

2 147,2  2 147,2 

A Fővárosi közösségi közlekedési autóbusz-
járműpark cseréjéhez szükséges kormányzati 
intézkedések – 1422/2019. (VII. 18.) Kormány 
határozat 

3 261,6  3 261,6 

2021. évi javasolt előirányzat 19 061,9 - 19 061,9 

2/1/6. KIEMELT NEMZETKÖZI SPORTESEMÉNY STRATÉGIA ÉS SPORTESEMÉNY 

PÁLYÁZATOK, VALAMINT KIEMELT HAZAI RENDEZÉSŰ SPORTESEMÉNYEK 

TÁMOGATÁSA 

Az előirányzat fedezetül szolgál a kiemelt budapesti beruházásokért és nemzetközi 
sportpályázatokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó kiemelt nemzetközi 
sportesemények megpályázásával, lebonyolításával és támogatásával kapcsolatos 2030-ig 
tartó időszak kormányzati stratégiájának kidolgozásával és végrehajtásával, valamint az 
1589/2019. (X. 16.) Kormány határozat alapján a 2022. évben megrendezendő férfi kézilabda 
Európa-bajnoksághoz kapcsolódó egyes sportinfrastruktúra fejlesztések megvalósításával és 
az Európa-bajnokság szervezésével kapcsolatos kormányzati koordinációval és 
kommunikációval összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztosnak a 2022. évben 
megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnokság szervezésével, az ahhoz kapcsolódó 
kormányzati koordinációval és kommunikációval összefüggő feladataival kapcsolatos 
költségekre. 



millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás:    
Emberi Erőforrások Minisztériumától a kiemelt 

hazai rendezésű sportesemények rendezéséért 
feladatkör átvétele 

11 499,3  11 499,3 

Többlet:    
2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság 

magyar–szlovák társrendezéséhez szükséges forrás 
biztosítása (1589/2019. (X. 16.) Kormány határozat) 

1 860,1  1 860,1 

2021. évi javasolt előirányzat 13 359,4 - 13 359,4 

2/1/7. NEMZETISÉGI INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA BERUHÁZÁSRA, FELÚJÍTÁSRA, 
PÁLYÁZATI ÖNRÉSZRE 

Az előirányzat fedezetet nyújt az egyes, a nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában 
működő nemzetiségi intézmények beruházási, felújítási, illetve e célokhoz kapcsolódó 
költségeinek támogatására, valamint pályázati önrészre. 

 millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat  2 240,7  2 240,7 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti báziscsökkenés:    

A magyarországi szerb nemzetiség köznevelési 
fejlesztési céljainak támogatásáról szóló 1285/2019. 
(V. 15.) Kormány határozat 2020. évi ütemének 
kivezetése 

-422,0  -422,0 

2021. évi javasolt előirányzat 1 818,7  1 818,7 

2/2. KÖZÉP-DUNA MENTI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 

Az előirányzat a Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok megvalósításához nyújt 
fedezetet.  

A 2020. július elsejével létrejövő Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi egységként 
egységes tervezést és fejlesztést tesz lehetővé, a Paksi Atomerőmű kapacitásának 
fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztést, innovációt és lokalizációt érintő 
feladatok megvalósítása a kiemelt térséggé válással átfogóbb koncepcióban, hatékonyabban 
valósulhat meg. Az előirányzat tehát a Közép-Duna menti térségbe érkező nagyszámú 
munkavállaló, továbbá a térségbe érkező vállalkozások számára a szükséges térségi 
infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok forrását biztosítja. Az infrastruktúra 
fejlesztésének kiemelt elemei között szerepelnek a különböző közüzemi fejlesztések, amelyek 
részben a térségi életkörülményeket javítják, részben kedvezőbb gazdasági lehetőségeket 
nyújtanak a területen működő gazdasági szereplőknek, illetve ösztönözhetik a jelen lévő vagy 
letelepülni szándékozók foglalkoztatási hajlandóságát. Az erőforrások bővítése és 
korszerűsítése annak volumene miatt több települést érintően munkahelyek és foglalkoztatási 
lehetőségek átmeneti bővülését eredményezi, illetve hosszú távon is igényli a helyi munkaerő 
bevonását a fenntartási, karbantartási feladatokba. 



millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat  3 150,0  3 150,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás:    

Miniszterelnökség és a Honvédelmi Minisztérium 
fejezetek közötti átcsoportosítás  

-35,4  -35,4 

Egyéb csökkentés: -150,0  -150,0 

2021. évi javasolt előirányzat 2 964,6  2 964,6 

2/3. NEMZETI AGRÁRTÁMOGATÁSOK 

Az agrártámogatások szerepe meghatározó a magyar mezőgazdaság és közvetve az egész 
társadalom számára, termelés- és jövedelembiztonságot nyújtanak a gazdálkodóknak, javítják 
likviditásukat, hozzájárulnak beruházásaik finanszírozásához, megkönnyítik hitelhez 
jutásukat, valamint ösztönzik a termelési szerkezet magasabb hozzáadott értéket termelő, 
munkaigényes ágazatok felé történő elmozdulását. Mindez hozzájárul a mezőgazdaság 
fenntarthatóságának és hatékonyságának további javulásához, a lakosság biztonságos, 
egészséges élelmiszerrel való ellátásához, és a vidék népességmegtartó erejének a 
növeléséhez. 

Átmeneti nemzeti támogatások és egyéb agrártámogatások 

A nemzeti agrártámogatások között megjelenő intézkedések az uniós finanszírozású közvetlen 
támogatásokhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (továbbiakban: ÁNT), az Európai 
Bizottság részére notifikált és jóváhagyott támogatás, csoportmentességi támogatás, valamint 
csekély összegű támogatás formájában működnek.  

Jelentős részük jövedelempótló, amely több mint harminc jogcímrendelet alapján kerül 
kifizetésre a Magyar Államkincstáron (Kincstár) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV) 
keresztül. Ezek közül kiemelendő az ÁNT, amelynek keretében elsősorban a szarvasmarha, a 
tej, az anyajuh, és a dohány ágazat támogatása valósul meg. Az ÁNT-hez kapcsolódóan 
évente anyakecske és dohány csekély összegű (de minimis) támogatási konstrukció is 
meghirdetésre kerül.  

Az uniós közvetlen finanszírozásban nem részesülő baromfi és a sertés ágazat részére kiemelt 
jelentőséggel bírnak az állatjóléti (sertés hízó, tenyészkoca, baromfi, étkezési tojást termelő 
tyúkállományok és tenyészbaromfi fajok) támogatások, amelyek forrását ez az előirányzat 
biztosítja. 

Ezen felül a rendelkezésre álló összeg több állategészségügyi, növényvédelmi intézkedések 
megvalósítását is szolgálja. Valamint innen kerül finanszírozásra – a fentieken túl – a mezei 
őrszolgálatok támogatása, a különböző mezőgazdasági hitelkonstrukciókhoz (pl: Agrár 
Széchenyi Kártya, Beruházási Hitelprogram) tartozó kamat, kezesi és díjtámogatás, valamint 
számos, az állattenyésztéshez és növénytermesztéshez kapcsolódó (pl. a hal, méhészet, juh, 
kecske, szarvasmarha, nyúl, galamb, szőlő, gyümölcs, fűszerpaprika ágazatot érintő) csekély 
összegű támogatás is. 

Állattenyésztési feladatok 

Az állattenyésztési feladatok támogatásának jogalapját a tenyésztésszervezési feladatok 
támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 
adja. 

Az állatgenetikai erőforrások megőrzése és fenntartása törvényben rögzített állami feladat, 
mely feladatát az állam a tenyésztőszervezetek tevékenységén keresztül is végzi, így a feladat 



végrehajtása érdekében szükséges a részben állami feladatot ellátó mintegy 70 
tenyésztőszervezet és rajtuk keresztül a megközelítőleg 3800 tenyésztő támogatása.  

A támogatás célja a hazai tenyészállat-állomány genetikai alapok minőségének fenntartása és 
javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése.  

A nemzeti szintű tenyésztésszervezésnek kulcsszerepe van az ország tenyésztési 
szuverenitásának és ezzel együtt az élelmiszer önrendelkezésének fenntartásában. A 
tenyésztésszervezési feladatokra nyújtott támogatások a magyar tenyésztőszervezetek és 
állattenyésztők versenyképességét javítják, így nagymértékben segítik őket a globális szerepre 
törekvő, külföldi tenyésztővállalkozások terjeszkedésével szemben. 

Tanyafejlesztési Program 

A 2011 óta minden évben nagy sikerrel és érdeklődéssel meghirdetett Tanyafejlesztési 
Program célja a tanyai gazdálkodás megújításával, sajátos értékeinek megmentésével és a 
tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos tevékenységek, valamint a tanyai 
életmód minőségének javításával kapcsolatos fejlesztések finanszírozása. A program 
települési és térségi kihatású, valamint egyedi – tanyai gazdálkodókat érintő – fejlesztéseket is 
támogat annak érdekében, hogy lehetőség szerint minél több tanyás településre és tanyára 
eljusson, illetve minél több, a tanyák szempontjából kiemelt célt kezeljen.  

A Tanyafejlesztési Program célterületei – a megfelelő és hatékony forrásfelhasználás, 
valamint a minél szélesebb körben történő támogatás érdekében – a VP célkitűzéseivel 
összhangban kerülnek kialakításra. 

Ennek megfelelően támogatást lehet igénybe venni többek között a tanyák, valamint az alföldi 
tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekre, a tanya 
gazdaságok indítására és fejlesztésére, a tanyasi lakosok lakóépületeit, valamint lakó- és 
vagyonbiztonságát szolgáló egyéni fejlesztésekre.  

Zártkerti Program 

A kormány a Zártkerti Program létrehozásáról szóló 1578/2017. (VIII. 28.) Kormány 
határozatban döntött arról, hogy az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott 
ingatlanokon meglévő genetikai sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken 
folytatott szőlő- és gyümölcstermesztés fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás 
érdekében mielőbbi célzott beavatkozás szükséges. 

Az előirányzat biztosítja a zártkert besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását 
segítő, valamint infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatását. A 2019. évi 
Zártkerti Program keretében meghirdetett pályázat kapcsán, 233 kötelezettségvállalással 
érintett kérelem esetében a fejlesztések sikeres megvalósításának feltétele a megítélt 
támogatási összeg eddig ki nem fizetett, előleg feletti részének biztosítása a 2021. évi 
költségvetés terhére. 



millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 
   

Változások jogcímenként: 
   

Fejezetek közötti átcsoportosítás:    

XII. Agrárminisztérium fejezet (Nemzeti 
agrártámogatások) terhére 

75 575,5  75 575,5 

XII. Agrárminisztérium fejezet (Állattenyésztési 
feladatok) terhére 

1 300,0  1 300,0 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

XII. Agrárminisztérium fejezet (Zárkerti Program 
támogatása) terhére 

999,8  999,8 

XII. Agrárminisztérium fejezet (Tanyafejlesztési 
Program) terhére 

599,7  599,7 

2021. évi javasolt előirányzat 78 475,0 0,0 78 475,0 

2/4. ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉS 

A mezőgazdaság versenyképessége és termelékenysége javításának egyik eszköze 
Magyarország öntözési potenciáljának hatékonyabb kihasználása. A hazai agrárium erősítése 
érdekében 2020 és 2030 között évi 17 000,0 millió forint öntözési célú költségvetési forrás 
biztosítja a hazai vízgazdálkodás ilyen irányú fejlesztését. A kormány által meghatározott 
feladatokat a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 
1426/2018. (IX. 10.) Kormány határozat, valamint a hazai vízgazdálkodás öntözési célt 
szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) Kormány határozat 
végrehajtásával összefüggő intézkedésekről szóló 1800/2018. (XII. 21.) Kormány határozat 
tartalmazza. 

2021-ben a 17 000,0 millió forint forrást az Agrárminisztérium és a Belügyminisztérium 
megosztva használja fel. A Gazdaságvédelmi Alap fejezetben az Öntözési alap-infrastruktúra 
fejlesztése előirányzaton 9741,9 millió forint, az Öntözés-igénybevétel fejlesztése 
előirányzaton 5530,0 millió forint került megtervezésre, míg az összeg egy másik része 
beépült az érintett tárcák intézményi költségvetésébe (XII. Agrárminisztérium fejezet, 17. 
Nemzeti Földügyi Központ címen 300,0 millió forint, a XIV. Belügyminisztérium fejezet 17. 
Vízügyi Igazgatóságok címen 1428,1 millió forint). 

2/4/1. ÖNTÖZÉSI ALAP-INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

A Belügyminisztérium által kezelt Öntözési alap-infrastruktúra fejlesztése előirányzat fő célja 
az állami tulajdonú vízilétesítmények fejlesztése és fenntartása, míg az Agrárminisztérium 
által kezelt, Öntözés-igénybevétel fejlesztése előirányzat a termelői oldal támogatását célozza 
(harmadlagos művek, környezeti hatásvizsgálatok, tudás, szervezettség, beruházási 
támogatás). 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 0,0  0,0 

Változások jogcímenként: 
   

Fejezetek közötti átcsoportosítás:    

XIV. Belügyminisztérium fejezet (Vízügyi 
Igazgatóságok) terhére 

9 741,9 
 

9 741,9 

2021. évi javasolt előirányzat 9 741,9 0,0 9 741,9 



2/4/2. ÖNTÖZÉS-IGÉNYBEVÉTEL FEJLESZTÉSE 

A fenti Kormány határozatban megadott öntözésfejlesztési feladatok ellátását, koordinálását 
az Agrárminisztérium kijelölt háttérintézménye, helyi önkormányzat, gazdasági társaság, 
nonprofit szervezet, egyéni vállalkozó, valamint természetes személy láthatja el, így ezen 
források felhasználásának egységes és átlátható kezelése, elszámolása érdekében került 
megtervezésre ezen előirányzat. 

Ezen támogatás célja az öntözésfejlesztési célú intézkedésekhez forrás biztosítása, mivel az 
állami főművek fejlesztése mellett az öntözött területek növekedéséhez szükséges a termelői 
oldal támogatása is (harmadlagos művek, környezeti hatásvizsgálatok, tudás, szervezettség, 
beruházási támogatás). 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 0,0  0,0 

Változások jogcímenként: 
   

Fejezetek közötti átcsoportosítás:    

XII. Agrárminisztérium fejezet (Öntözésfejlesztési 
feladatok) terhére 

5 530,0 
 

5 530,0 

2021. évi javasolt előirányzat 5 530,0 0,0 5 530,0 

2/5. GAZDASÁGVÉDELMET SZOLGÁLÓ PÉNZÜGYI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 

2/5/1. NAGYVÁLLALATI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK 

A kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseinek meghatározó eleme az újraiparosítás, az 
iparfejlesztés. Ennek megvalósítása érdekében kiemelten fontos azoknak a hazai gazdasági 
életben jelentős szerepet betöltő, vagy erre alkalmassá váló, növekedési és külpiaci 
terjeszkedési potenciállal rendelkező, a kormány bérfelzárkóztatási célkitűzéseinek 
megvalósításához hozzájárulni képes tőkehiányos nagyvállalatok, illetve a tervezett 
beruházások hatására a nagyvállalati méretkategóriát elérő középvállalkozások 
beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a gazdaság – ezen 
belül a feldolgozó- és építőipar – növekedéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez. Az 
előirányzat terhére, bővítő vagy pótló beruházások megvalósítása érdekében nyújtható 
támogatás emellett hozzájárul a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak 
kompenzálásához. A megvalósuló beruházások a többlettermelésen és a 
többletfoglalkoztatáson keresztül pozitív hatást gyakorolnak a költségvetési bevételekre is. 

E célok elérésének elősegítése érdekében a fejezeti kezelésű előirányzatra 2021. évben 
25 000,0 millió forint költségvetési támogatás kerül biztosításra.  

Nagyvállalati beruházási támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020.  évi törvényi előirányzat 15 000,0 0,0 15 000,0 

Változások jogcímenként:    

Többlettámogatás biztosítása 10 000,0  10 000,0 

2021. évi javasolt előirányzat 25 000,0 0,0 25 000,0 

2/5/2. TERÜLETFEJLESZTÉSI FELADATOK 

A Területfejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kiadási-támogatási 
előirányzata 10 369,6 millió forint. 

  



A fejezeti kezelésű előirányzat terhére Pest megye településeinek további fejlődése érdekében 
hazai forrásból kerül támogatás biztosításra a legfontosabb fejlesztések megvalósítása 
érdekében, így különösen: 

 közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló beruházásokra, fejlesztésekre, 

 Pest megyei térségek komplex fejlesztésére, 

 települések infrastrukturális ellátottságának javítására, 

 turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztésére, 

 Egészséges Budapest program Pest megyei helyszínein történő kórház és szakrendelő 
fejlesztésére, 

 a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásait kompenzáló, gazdaságélénkítését 
szolgáló fejlesztésekre. 

Az előirányzat emellett hozzájárul a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvényben foglalt területfejlesztési intézményrendszer által ellátandó feladatok 
finanszírozásához, a kormány által elfogadott nemzeti programokhoz kapcsolódó működtetési 
feladatok ellátásához, a Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 
működtetéséhez, a korábbi évek hazai decentralizált területfejlesztési pályázati rendszere 
feladatainak ellátásához, a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításához, 
továbbá az egyéb területfejlesztési, fejlesztéspolitikai szakmai feladatokhoz is.  

Területfejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 7 970,6 0,0 7 970,6 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás:    

Magyar Államkincstár részére, területfejlesztési 
feladatok ellátása érdekében 

-145,0 0,0 -145,0 

Egyéb változások     

Egyéb csökkentés -180,6 0,0 -180,6 

Többlet:    

Szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program 224,6 0,0 224,6 

Pest megyei fejlesztések 2 500,0 0,0 2 500,0 

2021. évi javasolt előirányzat 10 369,6 0,0 10 369,6 

2/5/3. SZENTHÁROMSÁG TÉRI INGATLANBERUHÁZÁS 

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

A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges 
további intézkedésekről szóló 1097/2017. (III. 2.) Kormány határozat alapján a 
Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezését és ezzel összefüggésben a 
Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti egykori pénzügyminisztériumi épület 
Fellner Sándor 1903-as tervei alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukcióját, valamint a 
korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítását, egy az erre a célra 
létrehozott állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság útján kell végrehajtani.  

E cél megvalósítására a 2021. évben 10 685,8 millió forint támogatás kerül biztosításra.  



Szentháromság téri ingatlanberuházás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 18 586,9 0,0 18 586,9 

Változások jogcímenként:    

Egyéb változások    

Egyéb csökkentés -7 901,1 0,0 -7 901,1 

2021. évi javasolt előirányzat 10 685,8 0,0 10 685,8 

2/6. GAZDASÁGVÉDELMET SZOLGÁLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI FEJEZETI KEZELÉSŰ 

ELŐIRÁNYZATOK 

Közlekedési fejlesztések 

A közlekedés fejlesztése kiemelt, hosszútávú kormányzati cél. A közlekedési infrastruktúra 
hozzájárulása a gazdasági növekedéshez és a lakosság jó közérzetéhez általános 
közlekedéspolitikai célkitűzés. Az országhatárok és a megyei jogú városok elérhetőségének 
javítása, gyorsforgalmi hálózatba való bekötése fő célterületként azonosítható. A fejlesztések 
mellett már meglévő hálózat felújítása és működésének fenntartása is fontos feladat. További 
kiemelt cél a vasúti és kerékpáros infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása, a megkezdett 
projektek előrehaladása. 

Gazdaságfejlesztési feladatok 

Autó-motorsport támogatása 

Az autóversenyek az egész világon a legnagyobb figyelem mellett lebonyolított 
sportesemények körébe tartoznak, jelentős turisztikai vonzerővel rendelkeznek. A kormányzat 
ezért az ágazat főbb szereplőivel együttműködve nemzeti autó-motorsport szakpolitikai 
stratégia megalkotását tervezi, amelynek egyik célja, hogy a Hungaroring mellett az ország 
keleti részében is létesüljön egy, szakági versenyek 21. századi színvonalú megrendezésére 
alkalmas létesítmény-együttes. A stratégia továbbá utánpótlásképzésre, illetve a 
versenymérnök képzésre is építene. 

Gazdaságfejlesztési programok 

A Széchenyi Kártya Program megújításának igazodnia szükséges a 2019-2030 közötti 
időszakra vonatkozó, a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) 
megerősítésének stratégiája KKV stratégiában (a továbbiakban: KKV stratégia) 
meghatározott gazdaságpolitikai célkitűzésekhez, továbbá cél, hogy a program 
válsághelyzetben gyors reagálású hitelkonstrukciókat biztosítson. 

A kezességvállalási díjak költségvetési támogatása a kedvezményezetteket előre 
meghatározott összegben automatikusan megilleti. A támogatásokat a program 
lebonyolításában résztvevő pénzügyi intézmények megelőlegezik, az előirányzatról a 
támogatások kifizetése utólagosan történik közvetlenül a hitelintézetek részére. 

A hazai vállalkozások globális értékláncokban történő előrelépése a kormány egyik kiemelt 
célja, amelyet a 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. 

A kormány legfontosabb célja a magyar ipar fejlesztése és támogatása, amelyen belül kiemelt 
szerepe van a magyar gazdaságban működő, hazai tulajdonú vállalkozások 



termelékenységének, hatékonyságának, az általuk előállított hozzáadott értékek növelésének. 
Minden vállalkozási réteg célzott eszközökkel, anyagi és humán helyzetüknek, aktuális piaci 
pozíciójuknak megfelelően kerül támogatásra. 

Térségi fejlesztési feladatok 

Az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és térségeinek társadalmi-gazdasági, kulturális 
fejlődésének előmozdítása, valamint az átfogó területfejlesztési politika érvényesítése mindig 
is szerepeltek a kormányzati célok között. 

A regionális fejlesztésekre építve elérendő cél, hogy helyi és országos szinten is csökkenjen a 
járványhelyzet következtében fennálló gazdasági és munkaerő-piaci negatív hatás, és a 
gazdaság ismét növekedő pályára álljon. A Gazdaságvédelmi Akciótervben, a gazdaság 
újraindítására irányuló célkitűzések között a komplex regionális fejlesztések is helyet kaptak. 
Minden esetben komplex, a szakterületeken átívelő javaslatok kidolgozása szükséges. 

A tervezett fejlesztések megvalósításának legfontosabb célkitűzései az érintett területek 
népességmegtartó erejének növelése, infrastrukturális, gazdasági és kulturális fejlesztése, 
továbbá versenyképességének erősítése. 

A regionális fejlesztések között kiemelt beavatkozási területet jelent a turizmus, a kreatív ipar, 
az egészségipar, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság, az építőipar, a logisztika és a 
közlekedés területe. 

Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer 

A magyar klímapolitika, illeszkedve a nemzetközi elvárásokhoz, alapvetően két stratégiai cél 
mentén alakul. Az egyik a hazai üvegházhatású gázkibocsátások csökkentése, a gazdaság 
működésének zöldítése, a másik pedig az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való 
alkalmazkodás. E két alapvető célt a leghatékonyabban az alacsony kibocsátású, fenntartható 
és ellenálló gazdasági átalakuláson keresztül lehet elérni. Kiemelt cél emellett, hogy a 
zöldgazdaságra történő átállás által a más országokban generálódó fejlesztési és beruházási 
igényeket a lehetőségekhez képest a legnagyobb potenciállal tudják kihasználni a magyar 
gazdasági szereplők. 

Szakképzés 

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 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. 

2/6/1. KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK 

2/6/1/1. KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK 

A Közúti fejlesztések előirányzat 2021. évi támogatási előirányzata 203 850,5 millió forint, 
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 203 850,5 millió forint. 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A Kiemelt közúti projektek feladat 2021. évi kiadási előirányzata 200 000,0 millió forint. 

A feladat 2021. évben fedezetet nyújt a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési 
Stratégiával összhangban a Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra 
fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről szóló 1181/2019. 



(IV. 4.) Kormány határozatban foglaltak 2021. évi központi költségvetésből finanszírozott 
feladatainak végrehajtására. 

A Városi közúti projektek feladat 2021. évi kiadási előirányzata 2444,7 millió forint. 

A feladat célja a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési 
projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.) 
Kormány határozatban rögzített egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektek 2021. évi 
feladatainak támogatása. 

A Gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódó közútfejlesztések feladat 2021. évi kiadási 
előirányzata 1405,8 millió forint. 

A feladat célja a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gazdaságfejlesztési célokhoz 
kapcsolódó közútfejlesztések megvalósításáról szóló 1172/2020. (IV. 22.) Kormány 
határozatban foglaltak 2021. évi feladatainak támogatása, melynek keretében a kormány 
határozataiban nevesített helyszíneken (Gödöllő, Ecser és Göd) kerül sor a fejlesztési 
területek közúti kapcsolatrendszerének javítására a közúthálózat fejlesztésével. 

A Közúti fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 200 967,4 0,0 200 967,4 

Változások jogcímenként: 
   

Egyéb változások:    

Kiemelt közúti projektek feladat változás -348,1 0,0 -348,1 

Többlet    

Városi közúti projektek 1161/2018. (III. 27.) 
Kormány határozat alapján 

1 825,4 0,0 1 825,4 

Gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódó 
közútfejlesztések 1172/2020. (IV. 22.) Kormány 
határozat alapján 

1 405,8 0,0 1 405,8 

2021. évi javasolt előirányzat 203 850,5 0,0 203 850,5 

2/6/1/2. VASÚTI FEJLESZTÉSEK 

A Vasúti fejlesztések előirányzat 2021. évi támogatási előirányzata 188 035,4 millió forint, 
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 188 035,4 millió forint. 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések feladat 2021. évi kiadási előirányzata 1444,4 
millió forint. 

A feladat a 2021. évben forrást biztosít a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak 
fejlesztésének II. üteméről szóló 1474/2019. (VIII. 1.) Kormány határozat alapján a Szob – 
Márianosztra kisvasút infrastruktúrájának felújítására és fejlesztésére, a hajtánypálya 
tervezésére és prototípus fejlesztésére. A támogatás összegéből befejeződik továbbá két 
projekt, a Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút Imremajor (Központi főmajor) – Csiszta 
gyógyfürdő pályaszakasz felújítása és a Nyíregyháza átrakó – Sóstógyógyfürdő keskeny 
nyomközű vasút helyreállításához szükséges tervdokumentáció elkészítése. 

A Vasúthálózat fejlesztése feladat 2021. évi kiadási előirányzata 38 541,0 millió forint. 

Az előirányzat 2021. évben fedezetet biztosít az alábbi feladatok elvégzésére: 

A Budapest-Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági 
tanulmányának elkészítéséről szóló 1151/2018. (III. 26.) Kormány határozatban, a Budapest-
Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről 



szóló 1174/2018. (III. 28.) Kormány határozatban, valamint azok módosításáról, az egyes 
nagysebességű vasútvonali előkészítési projektek határidejének módosításáról szóló 
1332/2019. (VI. 5.) Kormány határozatban foglaltak alapján 727,8 millió forint. 

A debreceni Észak- Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és 
közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1592/2018. (XI. 22.) Kormány határozatban 
szereplő vasúti feladatok finanszírozására 37 813,2 millió forint. 

A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása feladat 2021. évi 
kiadási előirányzata 132 300,0 millió forint. 

A feladaton biztosított forrásból a Budapest-Kelebia vasútvonal 160 km hosszú szakaszán 
európai uniós műszaki előírások (160 km/h, 225 kN, ETCS2) szerinti fejlesztések 
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint a fejlesztés megvalósításához 
szükséges további feladatok valósulnak meg. 

A projekt Soroksár-Kelebia (országhatár) szakaszának tervezési, beszerzési, kivitelezési 
(EPC) feladatainak ellátására 2021. évre 123 440,0 millió forint kerül biztosításra.  

A vasútvonal Soroksár-Kelebia (országhatár) szakaszának fejlesztése (EPC) projekthez 
szorosan kapcsolódó, a MÁV Zrt. szakmai kompetenciájába tartozó többletfeladatok 
ellátására 2021. évre 5060,0 millió forint kerül biztosításra. Ebből a vasúti építményekre 
vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások követelményeinek való megfelelés ellenőrzési és 
tanúsítási tevékenységének (NoBo/DeBo) biztosítására 900,0 millió forint, a kisajátítási, 
területszerzési feladatok elvégzésére 3500,0 millió forint, valamint a projekthez szorosan 
kapcsolódó, a MÁV Zrt. hatáskörébe utalt szakmai feladatok ellátásához szükséges költségek 
finanszírozására 660,0 millió forint.) 

A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházáshoz kapcsolódó független mérnöki, 
műszaki ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1489/2018. 
(X. 9.) Kormány határozatban foglaltaknak megfelelően 2021. évben 1500,0 millió forint 
kerül biztosításra. 

A feladaton biztosított forrásból történik továbbá a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési 
beruházás magyarországi szakaszának megvalósítása érdekében szükséges további 
intézkedésekről szóló 1628/2016. (XI. 17.) Kormány határozat 3. pontjában foglaltak szerint, 
a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének előkészítéséhez kapcsolódóan, a kínai-magyar 
nonprofit vegyesvállalat működéséhez és tevékenysége ellátásához szükséges pénzügyi és 
finanszírozási feltételek biztosítása évi 2300,0 millió forint összegben. 

A Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése feladat 2021. évi kiadási 
előirányzata 15 750,0 millió forint. 

A kormány a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: MÁV-START Zrt.) személyszállítási gördülőállományának fejlesztése 
keretében támogatta 70 db személyszállítási közszolgáltatásban résztvevő IC+ vasúti 
személykocsi két ütemben történő fejlesztését. A MÁV-START Zrt. személyszállítási 
közszolgáltatási tevékenységének ellátásához szükséges IC+ vasúti személykocsi állomány 
biztosításáról szóló 1814/2019. (XII. 30.) Kormány határozat (IC+ vasúti személykocsi 
program) szerinti feladat II. ütemének megvalósítása érdekében 2021. évben biztosítandó 
összeg 15 750,0 millió forint. 



A Vasúti fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 99 973,6 0,0 99 973,6 

Változások jogcímenként: 
   

Többlet:    

Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések 
1474/2019. (VIII. 1.) Kormány határozat a turisztikai 
célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. 
üteméről: 365,0 millió forint, valamint a 2020. évről 
2021. évre történő átütemezése: 1 079,4 millió forint 

1 444,4 0,0 1 444,4 

Vasúthálózat fejlesztése  
Az 1592/2018. (XI. 22.) Kormány határozat, valamint az 
1332/2019. (VI. 5.) Kormány határozat alapján  

2 147,5 0,0 2 147,5 

Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi 
szakaszának felújítása 

68 719,9 0,0 68 719,9 

Vasúti személyszállítási gördülőállomány 
fejlesztése  
1814/2019. (XII. 30.) Kormány határozat alapján  

15 750,0 0,0 15 750,0 

2021. évi javasolt előirányzat 188 035,4 0,0 188 035,4 

2/6/1/3. KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK 

A Kerékpáros fejlesztések előirányzat 2021. évi támogatási előirányzata 8680,9 millió forint, 
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 8680,9 millió forint. 

Az előirányzat a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, 
turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a 
kiemelt kerékpáros útvonalhálózat fejlesztését. 

A fejlesztések jelentős része európai uniós források (TOP, VEKOP, GINOP) felhasználásával 
valósulhat meg, azonban több olyan kerékpáros útvonal építéséről született döntés, melyek 
megvalósításához hazai költségvetési forrás szükséges. Ennek érdekében született meg a 
kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII. 18.) 
Kormány határozat. Az előirányzat terhére elsősorban országos turisztikai (Balatoni 
Bringakör, Budapest-Balaton, EuroVelo 6), másrészt térségi kerékpárutak fejlesztése történik 
meg. Feladatként jelentkezik továbbá a kerékpárutak tervezését és építését szabályozó 
műszaki előírások, szabványok, útmutatók elkészítése. Az előirányzat forrást biztosít továbbá 
a kerékpáros infrastruktúra-fejlesztésekhez – különösen az EuroVelo hálózati elemekhez – 
kapcsolódó pályázati és adminisztrációs költségekre, továbbá a kerékpáros szemléletformáló 
tevékenységek támogatására. További feladatként jelenik meg a kerékpáros hálózat 
nyilvántartására szolgáló térinformatikai rendszer (KENYI) fejlesztése. 

A Kerékpáros fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 10 642,3 0,0 10 642,3 

Változások jogcímenként: 
   

Egyéb változások feladat megszűnés miatti kivezetése -1 961,4 0,0 -1 961,4 

2021. évi javasolt előirányzat 8 680,9 0,0 8 680,9 



2/6/2. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FELADATOK 

2/6/2/1. AUTÓ-MOTORSPORT TÁMOGATÁSA 

Az Autó-motorsport támogatása előirányzat 2021. évi támogatási előirányzata 36 031,9 millió 
forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 36 031,9 millió forint. 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A Hungaroring Sport Zrt. támogatása feladat 2021. évi kiadási előirányzata 15 631,9 
millió forint. 

A feladat legfőbb célja a Formula One World Championship Ltd. és a Hungaroring Sport Zrt. 
(a továbbiakban: HS Zrt.) között létrejött promóciós szerződés, valamint a Formula-1 
Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017-2026 között történő megrendezésével kapcsolatos 
kormányzati szerepvállalásról szóló 1865/2015. (XII. 2.) Kormány határozat alapján 
gondoskodni a HS Zrt.-t terhelő rendezői jogdíjjal megegyező összegű költségvetési 
támogatás biztosításáról. 

A 2021. évi előirányzat forrást biztosít a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj rendezői 
jogdíjának finanszírozására 14 931,9 millió forint összegben, továbbá 700,0 millió forint 
összegben egyéb, a HS Zrt. által lebonyolításra kerülő, – többek között – az alábbi 
sporteseményekhez: 

– Nagy Futam; 

– WTCR (FIA World Touring Car Cup); 

– ETRC (FIA European Truck Racing Championship). 

A Motorsporthoz kapcsolódó feladatok feladat 2021. évi kiadási előirányzata 20 400,0 
millió forint. 

A Nemzeti Autó-motorsport fejlesztésének hangsúlyos részét képezi a Gyorsaságimotoros-
világbajnokság (MotoGP) Magyarországon történő megrendezésének elindítása. Ez a 
motorkerékpár-sport legmagasabb és legszínvonalasabb versenysorozata, amely a 4. 
legnézettebb sportnak számít a világon. A versenysorozatban jelenleg három kategória 
található, Moto3, Moto2, és a MotoGP. Mindezek mellett a MotoGP megrendezésére 
alkalmas versenypálya a Superbike Világbajnokság hazai megrendezésére is lehetőséget 
biztosít, amely a motorsport világszinten második legjelentősebbnek mondható 
versenysorozata. A MotoGP kategóriáiban kizárólag prototípusok indíthatók, így az innováció 
jelenti az egyik legjelentősebb versenyelőnyt ezen technikai sportágban is. A motorsportban 
megfigyelhető technikai újdonságok jelentős része a későbbiekben a közúton használt 
technológiának is részévé válik. A MotoGP futam magyarországi megrendezése érdekében 
szükséges versenypálya létesítése, amely egyben kelet-közép európai centrumpályaként is 
funkcionál. Magyarországon egy új építésű versenypálya azonnali kísérleti platformot kínál 
az új termékek, eljárások és ötletek sikerének igazolására is, így versenyistállók, motor- és 
gépjárműgyártók célzott tesztelési helyszíne lesz a pálya. Az új pálya létesítése egyben 
területfejlesztési célokat is szolgál, a szakmai elképzelések középpontjában egy olyan 
multifunkciós sportkomplexum megépítése szerepel, amely a térség- és gazdaságfejlesztési 
elvárásoknak megfelel. A magyarországi futam a 2023. évtől válik a versenynaptár részévé. 

A 2021. évi forrás a magyarországi versenyhelyszín (pálya és kapcsolódó kiszolgáló 
létesítmények) megépítésének első fázisát biztosítja. 



Az Autó-motorsport támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 14 793,8 0,0 14 793,8 

Változások jogcímenként: 
   

Egyéb változások:    

1841/2016. (XII. 23.) Kormány határozat alapján, 
feladat-megszűnés miatti változás 

-1 920,0 0,0 -1 920,0 

Hungaroring Sport Zrt. támogatásával kapcsolatos 
technikai rendezés 

-1,2 0,0 -1,2 

Többlet     

Hungaroring Sport Zrt. támogatása a 1865/2015. 
(XII. 2.) Kormány határozat (FORMULA-1 jogdíj) 
alapján 

2 759,3 0,0 2 759,3 

Motorsporthoz kapcsolódó feladatok többletforrása 20 400,0 0,0 20 400,0 

2021. évi javasolt előirányzat 36 031,9 0,0 36 031,9 

2/6/2/2. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK 

A Gazdaságfejlesztési programok előirányzat 2021. évi támogatási előirányzata 31 220,9 
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 31 220,9 millió 
forint. 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat feladat 2021. évi kiadási előirányzata 
18 100,0 millió forint. 

A feladatra a forrást a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány 
mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében 
létrehozandó Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról szóló 1194/2020. (IV. 30.) 
Kormány határozat (a továbbiakban: 1194/2020. (IV. 30.) Kormány határozat) 3.3 pontja írja 
elő. 

A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat feladat forrásainak döntő része a Széchenyi 
Kártya Program részeként működő, a 1194/2020. (IV. 30.) Kormány határozat 1. pontja 
szerinti, a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a 
hazai KKV-k likviditási nehézségeinek enyhítése, valamint beruházásaik megvalósítása 
érdekében 2020. május 15. napjától indított Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz, 
Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, Széchenyi Likviditási Hitel, Széchenyi Beruházási Hitel 
Plusz válságkonstrukciók 2021. évre áthúzódó kamat- és kezelési költségtámogatási, valamint 
kezességi díjtámogatási igényeit tartalmazza. A négy, újonnan kifejlesztett hiteltermék célzott 
módon segíti elő a likviditáshoz való hozzáférést a KKV-k számára működésük fenntartása 
érdekében. A biztosított kamattámogatások által a vállalkozások által érzékelt, nettó kamat 
mindössze 0,1-0,5 százalék között mozog. 

A feladat továbbá forrást biztosít az új konstrukciók indulását megelőzően 2020. évben és 
előző években létrejött Széchenyi Forgóeszközhitelek, Széchenyi Beruházási Hitelek, 
Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitelek és Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelek 2021. 
évi igényeire (determinációk), a fizetési moratóriumhoz kapcsolódó többletigényekre és a 
2021. évben folytatódó Konstrukciók igényeire is. 

A fentiek mellett a feladat biztosítja az előirányzat és egyes korábbi gazdaságfejlesztést 
szolgáló jogelőd előirányzatok – Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat, Kis- és 
középvállalkozói célelőirányzat – kezelésével kapcsolatos egyéb költségek (bírósági díjak, 
végrehajtási díjak) finanszírozását is. 



Az Intézményi kezességi díjtámogatások feladat (a továbbiakban: IKD) 2021. évi kiadási 
előirányzata 5500,0 millió forint. 

Az IKD felhasználása a KKV-kat hivatott segíteni a hiteleikhez igénybe vett készfizető 
kezességvállalás díjának részbeni állami támogatásával. Magyarország Kormánya a 2013. 
évben indította el az intézményi kezességi díjtámogatás rendszerét annak érdekében, hogy a 
hazai KKV-k kedvezőbb feltételekkel juthassanak külső finanszírozási forrásokhoz. A 
támogatásban részesíthető hiteltermékek körét, valamint a támogatás mértékét a 
kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről szóló 1778/2018. (XII. 21.) 
Kormány határozat rögzíti. 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 1194/2020. (IV. 30.) Kormány határozat az IKD 
részére többlettámogatás biztosítását írta elő elsősorban az ún. Krízis Garanciaprogram 
bevezetéséből fakadó megnövekedett díjtámogatási igényekre tekintettel. 

A Krízis Garanciaprogram keretében megvalósuló kezességi díjtámogatási konstrukció a 
2020. év végéig tartó időszakban létrejövő, legfeljebb 6 év futamidejű ügyletekhez biztosít 
támogatást, így ezen időszak alatt párhuzamosan működik majd az eredeti feltételek szerinti 
konstrukcióval. A 2021. év során a támogatások folyamatos biztosítása mindkét 
feltételrendszer keretében feladatként jelentkezik. 

A Hazai fejlesztési programok célelőirányzat feladat 2021. évi kiadási előirányzata 20,9 
millió forint. 

A Hazai fejlesztési programok célelőirányzaton rendelkezésre álló források terhére: 

– a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9. §-a szerinti 
területfejlesztési szakfeladatok, így különösen európai uniós forrás terhére nem 
támogatható a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat 7. pont b) alpontja szerinti, a kiemelt 
térségekre vonatkozó területfejlesztési célú projektek, szakmai feladatok megvalósítása, 

– a Modern Városok Program és a Magyar Falu Program keretében megvalósuló 
projektek kapcsán szakértői feladatok ellátása, 

– valamint az egyedi támogatási kérelmek kezeléséhez szükséges szakmai feladatok 
kerülnek finanszírozásra. 

A Balaton fejlesztési feladatok támogatása feladat 2021. évi kiadási előirányzata 219,2 
millió forint. 

A feladat célja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztését szolgáló, kisléptékű, európai uniós 
fejlesztési forrásból nem finanszírozható projektek, szakmai programok (víz- és közbiztonsági 
intézkedések, rendezvények, településfejlesztési projektek) megvalósításának támogatása. A 
forrás a Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete útján kerül felhasználásra. 

A Beszállítói-fejlesztési Program feladat 2021. évi kiadási előirányzata 1988,1 millió forint. 

A beszállító-fejlesztési program keretében nyújtott támogatás révén a hazai cégek 
szorosabban és egyre magasabb szinteken kapcsolódhatnak a magasabb hozzáadott értéket 
teremtő termékek fejlesztésébe és gyártásába, valamint növekszik hatékonyságuk és 
termelékenységük. A program meglevő beszállítókat és beszállítóvá válni kívánó 
vállalkozásokat is támogat. 

A magyar gazdaság nagy része értékláncokba tagozódva működik, a magyarországi 
vállalkozások körében a globális értékláncokba való beépültség erősen jellemző. Ahhoz, hogy 
a magyar KKV-k teljesítménye növekedni tudjon, a nemzetközi értékláncokban való 
részvételük stabilizálására, sikerességének biztosítására van szükség. Fontos, hogy a 
beszállító vállalkozások által előállított hozzáadott érték növelése és az alkupozícióik javítása 
útján a vállalkozásoknak lehetősége nyíljon az értékláncokban történő előrelépésre. A 



beszállítóként való érdekeltség fenntartása és a beszállítói pozíció megerősítése mellett 
szükséges, hogy a hazai tulajdonú vállalatok maguk is tudjanak integrációkat, sőt nemzetközi 
értékláncokat kiépíteni, melyhez nélkülözhetetlen az együttműködés, a tudás megosztása és a 
folyamatos technológiai fejlődés. 

A feladat keretében – egyedi döntés alapján – csak komplex fejlesztések támogathatók, 
amelynek keretében a technológiai fejlesztés mellett képzést, kutatás-fejlesztést, 
szervezetfejlesztést is meg kell valósítani. 

A Nemzetközi szabványosítási feladatok feladat 2021. évi kiadási előirányzata 170,0 millió 
forint. 

A szabvány a gazdaság szereplőinek megegyezése egy termék, folyamat vagy eljárás 
mindenki által elfogadott módjában, követelményeiben, jellemzőiben vagy ezek vizsgálati és 
értékelési eljárásaiban. A szabványok alkalmazása önkéntes, a gazdaság szereplői gazdasági 
érdekeik, tevékenységük, azaz üzemvitelük alapján dönthetik el, hogy alkalmazzák-e a 
szabványokat. A szabvány alkalmazása ugyanakkor biztosítja a kapcsolódó jogszabályban 
foglalt követelmények teljesítését. Az állam csak mint a jogalkotáshoz és jogkövetéshez 
szükséges közhasznú szabványok megjelenésének kezdeményezője vesz részt a 
szabványosításban, következésképpen csak ennek a szabványosítási tevékenységnek a 
pénzügyi támogatását vállalja. 

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 33. § (3) bekezdése alapján az 
éves állami központi költségvetésben kell a Magyar Szabványügyi Testület részére biztosítani 
a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben való képviselethez, illetve az 
ezekből eredő feladatok ellátásához a szükséges költségvetési hozzájárulást, melynek összege 
100,0 millió forint. Azon szabványok magyar nyelvre történő fordításának költsége, melyek 
magyar nyelvű elérhetősége a hazai KKV-k versenyképességét a legjobban segíti elő, évente 
visszatérő feladatként jelentkezik (70,0 millió forint). 

Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai feladat 2021. évi kiadási előirányzata 2392,3 
millió forint. 

A kormány 2016 februárjában elfogadta a hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi Tervet. Az 
előirányzatból biztosított támogatással új, komplex fejlesztési elképzelések kidolgozása, 
megvalósítása valamint új, magas magyar hozzáadott értéket tartalmazó termékek gyártásba 
adása válik lehetővé. A fejlesztések támogatásával nemcsak a támogatott vállalkozások, 
hanem a multiplikátorhatásoknak köszönhetően a hozzájuk kapcsolódó beszállítók, a 
fejlesztéseket támogató felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok is fejlődnek. 

A program hatására az új termékek mellett magas hozzáadott értéket adó munkahelyek, a mai 
kor színvonalának megfelelő tanműhelyek, beszállítói- és egyetemi együttműködések jöttek-
jönnek létre. 

Az Ipar 4.0 program feladat 2021. évi kiadási előirányzata 1331,4 millió forint. 

A program célja, hogy az Ipar 4.0. Iparfejlesztési Stratégia megvalósításához olyan eszközt 
adjon a kormány kezébe, amely az Irinyi Tervhez illeszkedve a valós piaci igények mentén, új 
megközelítéssel, a nemzetközi trendeknek megfelelően támogatja az ipar intelligens 
eszközökre épülő digitalizációs átalakítását. Az Ipar 4.0. gyártástechnológia, 
rendszerintegráció, felhő alapú technológiák alkalmazásának segítése, a továbbfejlesztésük 
támogatása a támogatott vállalkozásokat olyan eszközökhöz juttatják, amelyek biztosíthatják 
az innováció alapú fejlesztéseket, a hazai vállalatok high-tech beruházásainak támogatását. 

A program a feldolgozóipar és Irinyi Kockázati Tőkealapok szolgáltatási szektor intelligens 
eszközökre épülő digitalizációs átalakítását kívánja támogatni az Irinyi Tervben lefektetett 
célokhoz illeszkedően. A program mintegy 5–25 hazai vállalkozás támogatásával járul hozzá 
Magyarország innovatív újraiparosításához, elsősorban a kis- és középvállalkozások minőségi 



megújításához, versenyképességük javításához. A program keretében nyújtott támogatások 
munkahelyteremtési kötelezettséggel nem járnak, az esetleges munkahelyteremtési vállalások 
azonban a támogatási kérelmek elbírálása során előnyt jelenthetnek. A munkahelyteremtési 
vállalás a támogató döntést követően már nem vonható vissza, megvalósítása kötelező. 

A feladat célja az Ipar 4.0. program keretében az alábbi területeken megvalósuló fejlesztések 
támogatása, együttműködések és hálózatok kialakítása: 

– gyártáshoz kapcsolódó belső logisztikai folyamatok automatizálása, horizontális és 
vertikális rendszerintegráció, 

– felhő alapú technológiák továbbfejlesztése, felhasználása a gyártási és logisztikai 
folyamatokban, 

– intelligens mechatronikai rendszerek (autonóm robotok; autonóm járművek (AGV)) 
kialakítása, rendszerbe állítása a gyártás és logisztika területén, 

– additív gyártási technológiák alkalmazása, továbbfejlesztése, 

– az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkacsoportja által kidolgozott koncepció 
alapján megvalósuló projektek. 

A Záhony logisztikai és ipari övezet feladat 2021. évi kiadási előirányzata 1499,0 millió 
forint. 

A Záhony logisztikai és ipari övezet konzorciumhoz kapcsolódó pénzügyi intézkedésekről 
szóló 1741/2019. (XII. 19.) Kormány határozat előírja a beruházás megvalósításához 
kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítását. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felvirágoztatása komoly stratégiai lépés, amely lehetővé teszi 
Magyarország számára, hogy a régió egyik központja legyen. A projekt fő célkitűzései 
hozzájárulnak a régió gazdasági versenyképességének javításához, ahol a fejlesztéseknek 
köszönhetően várhatóan új vállalkozások telepednek meg, melyek új munkahelyeket hoznak 
létre hozzájárulva a foglalkoztatás növekedéséhez és a munkanélküliség csökkentéséhez. A 
tervezett beruházások kínai partnerekkel való megvalósítása fokozza a nemzetközi 
versenyképesség növekedését és tovább erősíti a gazdasági kapcsolatokat Magyarország 
legfontosabb Európán kívüli külkereskedelmi partnerével, Kínával. A feladat a fejlesztési 
tervek elkészítéséhez és a projekt előkészítéséhez biztosítja a szükséges forrásokat. 

A Gazdaságfejlesztési programok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 21 401,5 0,0 21 401,5 

Változások jogcímenként: 
   

Fejezeten belüli átcsoportosítás     

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai terhére az ITM 
Igazgatás javára fejezeten belüli nullszaldós átrendezés 

-100,0 0,0 -100,0 

Ipar 4.0 program terhére az ITM Igazgatás javára 
fejezeten belüli nullszaldós átrendezés 

-100,0 0,0 -100,0 

Egyéb változások:    

Beszállítói-fejlesztési Program terhére technikai 
rendezés 

-1 000,0 0,0 -1 000,0 

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, 
hatékonyságának növelésére irányuló támogatás, 2020. 
évi bázis kivezetése a 1031/2018. (II. 8.) Kormány 
határozat alapján. 

-5 979,6 0,0 -5 979,6 



Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Többlet:    

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat, a 
koronavírus járványt követően a gazdaság 
újraindításának forrásául szolgáló többlet 

13 100,0 0,0 13 100,0 

Intézményi kezességi díjtámogatások, a koronavírus 
járványt követően a gazdaság újraindításának forrásául 
szolgáló többlet 

2 400,0 0,0 2 400,0 

Záhony logisztikai és ipari övezet, az 1741/2019. 
(XII. 19.) Kormány határozat alapján  

1 499,0 0,0 1 499,0 

2021. évi javasolt előirányzat 31 220,9 0,0 31 220,9 

2/6/2/3. TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI FELADATOK 

A Térségi fejlesztési feladatok előirányzat 2021. évi támogatási előirányzata 16 942,0 millió 
forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 16 942,0 millió forint. 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A gödi ipari-innovációs fejlesztés feladat 2021. évi kiadási előirányzata 10 962,5 millió 
forint. 

A feladat a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület 
infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Kormány határozat 1.10. pontja 
szerint, a gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez és a víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó 
infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatokat finanszírozza. 

Debrecen 2030 fejlesztési koncepció pénzügyi támogatása feladat 2021. évi kiadási 
előirányzata 5979,5 millió forint. 

Debrecen a második legjelentősebb térségi integráló erővel rendelkező település 
Magyarországon. A komplex fejlesztési koncepció megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy a 
város gazdaságilag a Kárpát-medence észak-keleti régiójának legerősebb településévé váljon. 

A 2021. évre eső, megközelítőleg 14.600 millió forint összegű fejlesztésből a feladat 
finanszírozza a program keretében megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési, 
gazdaságfejlesztési, közmű, egészségügyi, kulturális és energetikai tárgyú fejlesztések 2021. 
évi ütemét. 

A tervezett fejlesztések megvalósításának legfontosabb célkitűzései az érintett területek 
népességmegtartó erejének növelése, infrastrukturális, gazdasági és kulturális fejlesztése, 
továbbá versenyképességének erősítése. 

A közlekedésfejlesztés tekintetében a városi közlekedési modell kidolgozásának, az 1-es 
villamosvonal rekonstrukciójának, továbbá az úthálózat és az ahhoz kapcsolódó 
csomópontfejlesztések előkészítési feladatainak finanszírozására, valamint egyes 
útfejlesztések vonatkozásában a megvalósítási feladatokra szükséges forrás biztosítása. 

A gazdaságfejlesztéshez kötődően a Déli Ipari Park belső út és infrastruktúra fejlesztésének 
előkészítése valósul meg a 2021. évre jóváhagyott forrásösszegből. 



A Térségi fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként: 
   

Többlet     

Gödi ipari-innovációs fejlesztés, az 1173/2020. 
(IV. 22.) Kormány határozat alapján 

10 962,5 0,0 10 962,5 

Debrecen 2030 fejlesztési koncepció pénzügyi 
támogatása 

5 979,5 0,0 5 979,5 

2021. évi javasolt előirányzat 16 942,0 0,0 16 942,0 

2/6/3. ENERGIA- ÉS KLÍMAPOLITIKAI MODERNIZÁCIÓS RENDSZER 

Az Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi 
támogatási előirányzata 35 300,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, 
kiadási előirányzata 35 300,0 millió forint. 

Az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (a továbbiakban: EU ETS) negyedik 
kereskedési időszakában (2021-2030) a harmadik kereskedési időszakhoz (2013-2020) 
hasonlóan a kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevétel meghatározott hányadát 
(legalább 50%-át) a 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3d. 
cikk (4) bekezdésében és a 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott célok egyikére vagy 
közülük többre kell felhasználni. 

Az előirányzat a kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek zöldítési célra 
fordítandó forrásainak elkülönített kezelésére szolgál. 

Az előirányzat forrást biztosít az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében 
és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi 
CCXVII. törvény 2. § 30. pontja szerinti üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésére, azok 
megkötésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásra irányuló nemzetközi 
együttműködés keretében teljesíthető kifizetés elektromobilitási, energiahatékonysági, 
innovációs, és egyéb fenntarthatósági fejlesztésekhez, beruházásokhoz, intézkedésekhez, 
kutatásokhoz és szemléletformálási tevékenységekhez. 

Az előirányzat terhére 2021. évben kiemelten a Modernizációs Alap terhére finanszírozható 
projektek részbeni előfinanszírozása valósul meg, továbbá a projektek és programok a 
Nemzeti Energiastratégia célkitűzéseinek teljesítéséhez járulnak hozzá az alábbiak szerint: 

– a megújuló energia felhasználásának aránya a bruttó végsőenergia-felhasználáson belül 
minimum 21%-ra nő; 

– a hazai beépített fotovoltaikus kapacitás 2030-ra meghaladja a 6000 MW-ot, 2040-re 
pedig megközelíti a 12 000 MW-ot; 

– az ÜHG-kibocsátás legalább 40%-kal csökken 2030-ig 1990-hez képest; 

– a végső energia felhasználás – a dinamikus gazdasági növekedés fenntartása mellett – 
2030-ban nem haladja meg a 2005-ös 785 PJ-os szintet; 

– a karbonsemleges hazai villamosenergia-termelés részaránya 2030-ra 90%-ra nő; 

– a villamosenergia-szektor rugalmasságának növelésére legalább 1 millió okos 
fogyasztásmérő telepítésére kerül sor. 



A kvótagazdálkodási koncepció alapján 2021. évben a következő bevételek várhatóak:  

 2021. év (millió forint) 

1. EUA általános kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevétel 70 000,0 

2. EUAA légi kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevétel  300,0 

Összes bevétel  70 300,0  

Zöldítési célra fordítandó bevétel (1. sorszámú bevétel 50%-a és a 2. 
sorszámú bevétel 100%-a) 

35 300,0  

2021. évben támogatni tervezett projekttípusok: 

– Villamos energia átviteli- és elosztóhálózat rugalmasságának és biztonságának javítása 
az időjárásfüggő naperőművek rendszerintegrációja céljából (energetikai innováció 
elősegítése; szezonális villamosenergia-tárolás; akkumulátoros villamosenergia-tárolás, 
okosmérők, okos költségmegosztók telepítése); 

– Közúti közlekedés energiahatékony zöldítése; 

– Megújuló energia és nem újrahasznosítható hulladék alapú, hatékony távhőprogram 
(megújuló energiaforrások és hulladék felhasználásának ösztönzése, rendszer-
korszerűsítés, vezetékhálózat korszerűsítése és hőtárolás elősegítése); 

– DSO/TSO hálózati stabilitást és rugalmasságot szolgáló innovatív megoldások; 

– Kapcsolt energiatermelők hőtárolásának ösztönzése; 

– Elektromos autókból kikerülő akkumulátorok újrahasznosítása; 

– Közösségi közlekedés energiahatékony zöldítése (Zöldbusz program megvalósítása; 
Zéró emissziós vasúti személyszállító járművek beszerzése; Elektromos gépjárművek 
beszerzései és a közszolgáltatói flották cseréje); 

– Energiahatékonysági fejlesztések (az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert 
kiegészítő ESCO-finanszírozási konstrukcióhoz visszatérítendő forrás biztosítása); 

– Közszolgáltatások energetikai projektjeinek támogatása; 

– Épület-nyilvántartás és a szükséges adatbázisok összekapcsolása; 

– Háztáji energiatermelés; 

– Szemléletformálás és rendezvények elektromobilitás, megújuló energia és 
energiahatékonyság terén; 

– Klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást és felkészülést támogató fejlesztések; 

– Fásítás (Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv vonatkozó akciójának végrehajtása); 

– Klímaalkalmazkodást célzó vízgazdálkodási programok; 

– Zöld Klíma Alap felajánlásai; 

– Nyugat-Balkáni projektek megvalósítása, Nemzetközi klímaprojektek támogatása. 



Az Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer jogcímcsoport alakulása: 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 38 668,5 0,0 38 668,5 

Változások jogcímenként: 
   

Egyéb változások:    

A központi kezelésű előirányzatokon, a 
Légiközlekedési kibocsátási egységek és Ipari 
tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek 
bevételeinek várható változása 

-3 368,5 0,0 -3 368,5 

2021. évi javasolt előirányzat 35 300,0 0,0 35 300,0 

2/6/4. FELSŐOKTATÁSI VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK 

A Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok előirányzat 2021. évi támogatási előirányzata 
2000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 2000,0 
millió forint. 

Az előirányzat biztosítja a forrást a felsőoktatási ágazat legelőnytelenebb és a továbbiakban 
felsőoktatási célokra nem, vagy csak részben hasznosított PPP konstrukcióinak kiváltására, 
amelynek legfontosabb célja a PPP konstrukciókkal kapcsolatos kötelezettségek 
megszüntetése vagy csökkentése, valamint a felsőoktatási intézményeknél kialakult 
finanszírozási nehézségek megoldása. 

Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. 

A Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport alakulása: 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 2 000,0 0,0 2 000,0 

Változások jogcímenként: 
   

2021. évi javasolt előirányzat 2 000,0 0,0 2 000,0 

2/6/5. ÁLLAMI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI 

INGYENES KÉPZÉSÉNEK KIEGÉSZÍTŐ FINANSZÍROZÁSA 

Az Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek 
kiegészítő finanszírozása előirányzat 2021. évi kiadási előirányzata 5823,3 millió forint, 
bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 5823,3 millió forint. 

A 2021. évi előirányzat a szakképzési centrumok és más, állami szakképző intézmények a 
szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti közfeladat ellátásának (nem nappali 
rendszerben folyó ingyenes képzések az első és második szakma, valamint egy szakképesítés 
megszerzése érdekében) stabil finanszírozhatóságát biztosítja. Továbbra is kiemelten 
kezelendők a szakma- és szakképesítés-szerzés kibővült, államilag támogatott lehetőségei. 
2021. évben is várhatóan több tízezer fő képzése folyhat a szakképzési centrumokban és más 
állami szakképző intézményekben e képzési formában. 

A normatív támogatáshoz a fedezetet a kormány jóváhagyásával túlléphető fejezeti kezelésű 
előirányzat biztosítja. 



Az Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek 
kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport alakulása: 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 5 823,3 0,0 5 823,3 

Változások jogcímenként: 
   

2021. évi javasolt előirányzat 5 823,3 0,0 5 823,3 

2/7. GAZDASÁGVÉDELMET SZOLGÁLÓ KÜLÜGYI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 

2/7/1. BERUHÁZÁS ÖSZTÖNZÉSI CÉLELŐIRÁNYZAT 

A Beruházás ösztönzési célelőirányzat a Kormány stratégiai beruházás-politikájának egyik 
fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások elsődleges célja a működőtőke-beáramlás 
szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházások Magyarországon 
történő megvalósításának elősegítése, a munkahelyteremtés ösztönzése. A beruházás 
ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályait a beruházás ösztönzési célelőirányzat 
felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Kormány rendelet tartalmazza. A célelőirányzat 
lebonyolító szerve a HIPA Nonprofit Zrt.  

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2021. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat 
80 000,0 millió forint. 

2/7/2. REGIONÁLIS ÉS HATÁRMENTI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK 

Az előirányzat szolgál az Európai Területi Társulások, a Határon túli gazdaságfejlesztési 
programok, a Kereskedelemfejlesztési célú támogatások, a Nemzetközi Fejlesztési 
Együttműködés, az Űrtevékenységgel kapcsolatos feladatok és a Nemzeti Hidrodiplomáciai 
és Vízipari Export Program támogatására. A fenti feladatokra rendelkezésre álló összeg 
22 700,7 millió forint. 

Európai Területi Társulások támogatása  

Magyarország az Európai Unióban egyedülálló módon 2011 óta nyújt költségvetési 
támogatást a határtérségekben intézményi együttműködést fenntartó európai területi 
társulásoknak (ETT). Az Európai Unióban jelenleg magyar részvétellel működik a legtöbb 
ETT, a 24 ETT-ből 21-nek a székhelye is Magyarországon található.   

Cél a jól működő, a határtérség fejlesztéseit fenntartható, intézményesített formában 
működtető társulások és fejlesztéseik költségvetési forrásokkal történő támogatása. Ennek 
keretében az ETT-k fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához és megvalósításához, 
valamint működésük folyamatos biztosításához, illetve önerő biztosításához állami 
szerepvállalás keretében kaphatnak támogatást.  

Kiemelt kormányzati cél, hogy az elszigetelt határtérségekben a tervezett fejlesztések 
megvalósulhassanak és hosszú távú eredményeket hozzanak. Az ETT-knek nyújtott 
támogatás így közvetetten közel 1 millió határon túli magyarhoz jut el. Az ETT-knek nyújtott 
eddigi központi költségvetési támogatások minden forintja húszszoros uniós forráslehívást 
generált. 

Az előirányzat pályázati kiírással és egyedi támogatási kérelmekkel kerül felhasználásra. 

Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása 

A külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló sikeres gazdaságfejlesztési programokat 
2020-2022. közötti periódusban minden határon túli területen folytatni kívánjuk. Az eddigi 
sikeres támogatások számos gazdálkodó családot és vállalkozót elértek, magukba foglalva a 
kisösszegű mezőgazdasági és vállalkozásfejlesztési támogatásokat, a ház- illetve földvásárlási 
támogatást, a közepes léptékű támogatásokat, illetve az integrációs elemeket is felölelő 



komplex nagyberuházások támogatásait.  Az elkövetkező években – a kisebb léptékű 
támogatások fenntartása mellett – szeretnénk bővíteni és a nagyobb léptékű pályázatokkal 
eddig kevésbé érintett relációkra is kiterjeszteni az integrációt magába foglaló nagyberuházási 
támogatások rendszerét.  

Az egyes programok végrehajtása során cél a magyar export fejlesztése is. A jogszabályi 
környezet adta keretek közt ösztönöztük a külhoni pályázókat, a rendszer 
kedvezményezettjeit, hogy a kihelyezett források minél nagyobb hányadát fordítsák 
magyarországi gyártók és magyarországi kereskedők termékeire.  

A program folytatásával ösztönözni kívánjuk a magyarországi befektetők megjelenését is a 
határon túli területeken. Egyes gazdaságfejlesztési programelemek keretében a határmenti 
területek turisztikai fejlesztésére is hangsúlyt helyezünk a következő években.  

Kereskedelemfejlesztési célú támogatások 

A magyar export növelése érdekében kiemelt külgazdasági célkitűzés a hazai kis- és 
középvállalkozások exporttevékenységének és nemzetközi befektetéseinek támogatása, 
külföldön történő beruházási lehetőségeinek bővítése, a magyar termékek és szolgáltatások 
külföldi piacokon való versenyképes megjelenésének és értékesítésének javítása. Ezen célok 
mentén a Külgazdasági és Külügyminisztérium kereskedelemfejlesztési pályázat kiírását 
tervezi a 2021. évben a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások részére. 

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 

Magyarország mint a nemzetközi donorközösség tagja hozzájárul a nemzetközi fejlesztési 
együttműködés eszközeivel a világban jelen lévő szegénység és egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez. A multilaterális hozzájárulásokon túl szükséges a magyar külgazdasági 
érdekek érvényesítése a nemzetközi fejlesztési szakpolitikán keresztül is. 

Űrtevékenységgel kapcsolatos feladatok 

Az előirányzat forrást biztosít az Európai Űrügynökségben való tagsággal összefüggő 
díjfizetési kötelezettségek teljesítéséhez, az Európai Űrügynökség tevékenységéhez 
kapcsolódó szakmai feladatok ellátásához, a bilaterális és multilaterális kapcsolatokból fakadó 
űrtechnológiai fejlesztések, programok, feladatok megvalósításához, a hazai űrkutatással és 
űriparral kapcsolatos feladatok ellátásához, valamint az űrkutatási, űripari nemzetközi és 
hazai szervezetekben való részvétel tagdíjainak, továbbá az egyéb felmerülő költségeknek 
(különösen projektfinanszírozás) a teljesítéséhez. 

Nemzeti Hidrodiplomáciai és Vízipari Export Program támogatása 

Cél a hazai vízipar külpiaci tevékenységének elősegítése, olyan támogatás biztosításával, 
mely a vízipar szereplőinek a kiválasztott súlyponti régiókban a fejlesztési és együttműködési 
lehetőségekbe történő bekapcsolódását segíti.  

2/7/3. KÖTÖTT SEGÉLYHITELEZÉS 

A nemzetközi és európai uniós joganyag mellett a magyar belső jogban az Eximbank által 
folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól 
szóló 232/2003. (XII. 16.) kormányrendelet szabályozza a segélyhitelezést. A 
kormányrendelet az OECD Megállapodásra épülve rendelkezik a kötött segélyhitel 
nyújtásának feltételeiről, a konstrukció kedvezményezettségét adó költségvetési támogatásról, 
valamint a kötött segélyhitelezéshez kapcsolódó döntéshozatali folyamatról, eljárásrendről. 

A kötött segélyhitel a támogatást nyújtó országból származó áruk és szolgáltatások 
beszerzéséhez kötött, fejlődő országok számára nyújtott, államilag támogatott kedvezményes 
exporthitel, amelynek irányítási és végrehajtási feladatait a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium látja el. 



Magyarország mint támogató ország kormányközi megállapodásban vállal kötelezettséget, 
hogy a felajánlott hitelkeret erejéig kamat- és díjtámogatás formájában vissza nem térítendő 
támogatást biztosítson az Eximbank által az egyedi projektek finanszírozására folyósított 
kötött segélyhitelekhez. 

A 2021. évre tervezett kiadás nagyságrendjét egyrészt a folyósítás alatt lévő hitelek 
(alapvetően a laoszi desztinációba), illetve a már aláírt hitelszerződések nyomán várható 
folyósítások (pl. Srí Lanka, Mongólia) határozzák meg. 

Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető. 

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2021. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat 
12 000,0 millió forint. 

2/8. GAZDASÁGVÉDELMET SZOLGÁLÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJEZETI KEZELÉSŰ 

ELŐIRÁNYZATOK 

2/8/1. EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM 

Az Egészséges Budapest Program (a továbbiakban: EBP) működéséről rendelkező 
kormányhatározatok az alábbiak: 

 az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának megvalósításával kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 1424/2017. (VI. 29.) Kormány határozat, 

 az Egészséges Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos 2017. évi forrásigény 
biztosításáról szóló 1425/2017. (VI. 29.) Kormány határozat, 

 a budapesti és Pest megyei egészségügyi építészeti beruházásokkal kapcsolatos 
kivitelezési tervezési tevékenység egyes kérdéseiről szóló 1533/2017. (VIII. 14.) 
Kormány határozat, 

 a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az 
Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbeteg szakellátás-
fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 21.) Kormány határozat, 

 a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest 
Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további 
megvalósításáról szóló 1970/2017. (XII. 19.) Kormány határozat, 

 az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centruma megvalósításával kapcsolatos 
feladatokról szóló 1238/2018. (IV. 25.) Kormány határozat 

 a fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program 
keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1286/2018. 
(VI. 25.) Kormány határozat, 

 a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest 
Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 
1336/2018. (VII. 25.) Kormány határozat, 

 az Egészséges Budapest Program Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház 
és Szakrendelő létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 1672/2018. (XII. 13.) 
Kormány határozat, 

 a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az 
Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes 
feladatokról szóló 1041/2020. (II. 17.) Kormány határozat. 

A kormány döntése értelmében az EBP keretén belül átfogó, térségi alapú kórházfejlesztés 
valósulhat meg, azaz a főváros területét is érintő egészségügyi térségekben négy, a 



szakellátási feladatokat a legmagasabb ellátási szinten és folyamatosan nyújtani képes 
központ kialakítására kerülhet sor, valamint a Program keretén belül megtörténhet a fővárosi 
és Pest megyei társkórházak fejlesztése is. A kormány jelzett döntései értelmében 
megkezdődött a centrum kórházak tervpályázatainak kiírása, további 17 támogató kórház 
építészeti tervezési folyamatai elindultak, megkezdődött a hiányzó, vagy amortizálódott 
informatikai és orvostechnológiai eszközök beszerzése. 

Az EBP keretében a 2021. évben folytatódnak a Dél-pesti Centrumkórház, az Észak-pesti 
Centrumkórház és az Észak-Közép-budai Centrumkórház tervezési folyamatai, az 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, társkórházak tervezési feladatai. 

Az 1673/2017. (IX. 21.) Kormány határozatban, az 1970/2017. (XII. 19.) Kormány 
határozatban, az 1286/2018. (VI. 25.) Kormány határozatban és az 1336/2018. (VII. 25.) 
Kormány határozatban érintett szakrendelők vonatkozásában, a tervek szerint megkezdődik, 
illetve folytatódik az I., II., III., IV., VIII., XI., XIII., XIV., XVI., XVIII., XXI., XXII. kerületi 
szakrendelők műszaki fejlesztése, orvostechnológiai és informatikai eszközparkjának 
fejlesztése. Emellett megkezdődnek, illetve folytatódnak a járóbeteg-szakellátást érintő 
fejlesztések Budakeszin, Biatorbágyon, Dunakeszin, Gyömrőn, Monoron, Nagykátán, 
Pilisvörösváron, Szigetszentmiklóson, Vecsésen, Veresegyházán, új járóbeteg-szakellátó 
tömb kialakításának tervezése zajlik a váci és a ceglédi kórház esetében. 

A források rendelkezésre állása alapján befejeződnek az EBP járóbeteg-szakellátási 
fejlesztések a tervezett orvostechnológiai eszközök és informatikai műszerek beszerzésével az 
I., XXII., VIII. kerületben, Budakeszin, Biatorbágyon és Pilisvörösváron. 

A 2021. évben folytatódnak és befejeződnek a tervek szerint a fejlesztések a IV., XIII., XIV., 
XVI. kerületben, Dunakeszin, Gyömrőn, Monoron, Szigetszentmiklóson, Vecsésen és 
Veresegyházán, megkezdődnek a nagyobb volumenű építészeti beruházások a Beruházási 
Ügynökség bevonásával az Észak-Közép-budai Centrumkórház Hegyvidéki Szakrendelője, a 
II., XI., XVII., XXI. kerület szakrendelői felújításai vonatkozásában, a ceglédi és váci 
kórházban. 

Az 1041/2020. (II. 17.) Kormány határozat alapján elkezdődik, illetve kibővül a fővárosi és az 
egyes fővárosi kerületi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztése, 
épületfelújítás, korszerűsítés és orvoseszköz-fejlesztés vonatkozásában. 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 40 000,0 - 40 000,0 

Változások jogcímenként: 
   

Egyéb változások     

Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés -10 000,0 - -10 000,0 

Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 
megtakarítás 

-50,0 - -50,0 

2021. évi javasolt előirányzat 29 950,0 - 29 950,0 

2/8/2. 2019-2027 KÖZÖTTI IDEGEN NYELVI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA 

Az előirányzat forrást biztosít a nyelvtanárok és a gimnáziumi és szakgimnáziumi 9. és 11. 
évfolyamos tanulók idegen nyelvi környezetben történő nyelvtanulásának, a pedagógusok 
továbbképzésének, ösztöndíj programokban résztvevőknek a támogatására. A Külföldi 
Pedagógus-továbbképzési Program keretében 2021. január 1-jétől folyamatosan pályázati 
úton a nyelvszakos tanárképzésben részt vevők és a nyelvtanárok legalább egy alkalommal 
egy célnyelvi országban igénybe vehető szakmai gyakorlatának támogatása is ezen 
előirányzat terhére történik. 



  millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 35 000,0 
 

35 000,0 

Változások jogcímenként: 
   

Fejezeten belüli átcsoportosítás:    

Előirányzat átcsoportosítás a XX. EMMI fejezet, 1. 
EMMI Igazgatása köznevelési kerete javára az idegen 
nyelvi oktatás területén dolgozó pedagógusok részére 
kiemelkedő munkájuk elismeréséül szakmai díj 
adományozása  

-6,0 
 

-6,0 

Egyéb változások:    

Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 
megtakarítás 

-33,3 
 

-33,3 

2021. évi javasolt előirányzat 34 960,7 - 34 960,7 

2/8/3. SPORTLÉTESÍTMÉNY FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA 

Az előirányzat célja a sport célú beruházások megvalósításával, a kapcsolódó terület- és 
ingatlanvásárlással, az állami, önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú 
ingatlanok felújításával és korszerűsítésével összefüggő feladatok, valamint a támogatások 
felhasználásával kapcsolatos ellenőrző és koordinációs feladatok ellátásának finanszírozása. 
Az előirányzat finanszírozza az egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból megvalósuló, 
átfogó jellegű létesítményfejlesztési programok előkészítő és koordinációs feladatait, az abba 
illeszkedő egyedi beruházások támogatását.  

Az előirányzat szolgál forrásul az állami, önkormányzati és egyéb tulajdonú sport célú 
ingatlanok működtetéséhez, a sportszervezetek által használt állami, önkormányzati tulajdonú 
sport célú ingatlanok használatával összefüggő létesítményhasználati és közüzemi 
költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz. 

Az előirányzat terhére nyújtott támogatás odaítélésével lehetőség nyílik az állami, 
önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok felújítására, 
korszerűsítésére és esetleges működtetés finanszírozásának kiegészítésére pályázati 
rendszeren kívül.  

Az előirányzat célja továbbá a Budapesti Pályafejlesztési Program finanszírozása, amely 
Budapesten és vonzáskörzetében az utánpótlás és amatőr labdarúgás, valamint a 
szabadidősport infrastrukturális helyzetének javítását, a lakosság lakhelyhez közeli sportolási 
lehetőségének biztosítását tűzte ki célul. Ennek érdekében a Budapesti Pályafejlesztési 
Program új labdarúgó központok létrehozása mellett a meglévő játékfelületek növelésére, 
illetve az amatőr csapatok által jelenleg is használt létesítmények színvonalának emelésére 
irányul. 

A Kormány a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 2100/2017. (XII. 28.) Kormány határozattal egyetértett a 
Magyar Labdarúgó Szövetség által kidolgozott Programmal, illetve a Magyar Labdarúgó 
Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 
1192/2019. (IV. 9.) Kormány határozattal egyetértett a Magyar Labdarúgó Szövetség 
Programjának bővítésével. 



Az előirányzat biztosítja többek között a Tállya községi sporttelep komplex fejlesztésének 
támogatásához szükséges intézkedésekről szóló 1376/2019. (VI. 25.) Kormány határozat 
alapján, Tállya község sportlétesítmény fejlesztésének támogatását. 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 14 136,8 - 14 136,8 

Változások jogcímenként: 
   

Egyéb változások     

egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés -11 493,6 - -11 493,6 

Gödöllői uszoda beruházás előirányzat 1525/2014 
(IX.18.) Kormány határozat alapján 

-1 714,3 
 

-1 714,3 

Veszprémi uszoda beruházás kivezetése 1643/2018 
(XII.5.) Kormány határozat alapján 

-2 090,5 - -2 090,5 

Szolnoki Atlétikai Centrum támogatás kivezetése 
1375/2019 (VI.25.) Kormány határozat alapján 

-316,1 - -316,1 

Tállya községi sporttelepfejlesztés 1376/2019 
(VI.25.) Kormány határozat alapján 

-133,4 - -133,4 

Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-
fejlesztéseinek támogatása kivezetése 1706/2017 
(IX.22.) Kormány határozat alapján 

-1 498,7 
 

-1 498,7 

Vajdasági Birkózó Akadémia létrehozása 
Magyarkanizsán kivezetése 

-740,6 
 

-740,6 

báziscsökkentés -5 000,0 - -5 000,0 

2021. évi javasolt előirányzat 2 643,2 - 2 643,2 

2/8/4. KULTURÁLIS BERUHÁZÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA 

Az elsősorban központi költségvetési forrásból megvalósuló kulturális beruházások egyaránt 
kiterjednek az országos feladatkörű, kiemelt nemzeti intézményekre és a vidéki kulturális 
intézményekre, tevékenységi körüket tekintve a közgyűjtemények, művészeti intézmények 
megújítására, korszerűsítésére, bővítésére.  

A vidéken megvalósuló kulturális beruházások közül legmeghatározóbbak a nemzeti 
történelmünk szempontjából meghatározó Árpád-ház program megvalósításához kapcsolódó 
múzeumi rekonstrukció, a színházfelújítások, továbbá a Modern Városok Program kulturális 
fejlesztései.  

Kiemelt kezdeményezés a Városliget épített és természeti környezetének fejlesztésére 
egyaránt kiterjedő, egyúttal a kulturális intézményhálózat emblematikus intézményeit (Új 
Nemzeti Galéria, Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Magyar Műszaki és 
Közlekedési Múzeum) megújító, vagy teljesen új intézményt (Magyar Zene Háza) teremtő 
Liget Budapest projekt, melynek eredményei hazánk kulturális értékeit és az azokat közvetítő 
intézményeket gazdagítják majd.  

Az előirányzat fedezetet biztosít az alábbi feladatokra: 

1. Árpád-ház Program tudományos - szakmai projektjeinek támogatása  

Az Árpád-ház Program célja az Árpád-ház emlékének ápolása, megóvása és bemutatása, 
középpontjában a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely megújulásával, annak érdekében, hogy 
hazánk az Árpád-ház európai rangjához méltó módon emlékezhessen meg az Aranybulla 
kiadásának 800. évfordulójáról (2022), valamint államalapító királyunk, Szent István 
halálának 1000. évfordulójáról (2038. augusztus 15.).  

A Program részeként kiemelt cél, hogy a tudomány legfrissebb eredményeire alapozott, 
modern összkép alakuljon ki az Árpádok művéről, ezzel is erősítve az Árpád-ház Program 
középpontjában álló székesfehérvári Nemzeti Emlékhely üzenetét, jelentőségét. Ennek 



érdekében tudományos kutatási-, valamint – a széleskörű közvéleményt és nagyközönséget is 
megcélzó – ismeretterjesztő tevékenységek (kiállítások, kiadványok) valósulnak meg. Az 
előirányzat a tudományos-szakmai programok 2021. évi időarányos feladatainak 
megvalósítását szolgálja. 

Az Árpád-ház Program korábban Magyar Nemzeti Múzeum felelősségi körében zajló 
projektelemeit a továbbiakban a Magyarságkutató Intézet látja el. 

2. Székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukció programja  

A kormány 2017-ben döntött arról, hogy az Árpád-ház Program első ütemében (2016–2022) 
valósuljon meg az Árpádok történelmi művét bemutató „Királyok és Szentek” című időszaki 
nagykiállítás a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban. A kiállítás meghatározó 
törekvése, egyben kultúraközvetítő eszköze, hogy az Árpád-kor jelképértékű csúcsemlékeinek 
hazai körét eddig soha nem látott teljességében mutassa be, továbbá a kiállítás idejére minél 
nagyobb számban „hazahozza” a külföldre elszármazott emblematikus emlékeket. A kiállítás 
jelentőségéhez és rangjához méltó megrendezés feltétele a székesfehérvári Szent István 
Múzeumot befogadó egykori rendház épületének műemléki rekonstrukciója, a kiállítási 
csúcstechnika (vagyonbiztonság, műtárgyvédelem, bemutatás-technika), a közönségforgalmi 
képességek (látogatói, turisztikai, múzeumpedagógiai infrastruktúra) és a nemzetközi 
feltételeknek való megfelelés kialakítása. Az előirányzat az infrastrukturális fejlesztések, 
valamint a kiállítás üzemeléséhez kapcsolódó költségekhez nyújt támogatást. 

3. A Millenniumi Pavilon felújítása és egyes kapcsolódó fejlesztések  

A Millenniumi Pavilont (2627 Zebegény, János-hegy utca 12.; hrsz.: 824). az 1896-os 
Millenniumi Világkiállításon, Magyarország fennállásának ezredik évfordulója alkalmából 
tartott ünnepségsorozatra építették fel, majd ezt követően Zebegénybe került. A fejezeti sor 
célja a Pavilon történelmi épületének felújítása, helyreállítása és egyes kapcsolódó 
fejlesztések megvalósítása, melyet követően hazai és nemzetközi konferenciák, előadások, 
kiállítások és egyéb közösségi rendezvények helyszíne lesz a jövőben. A beruházás 
kivitelezésére 2021-ben tervezett forrás 1200,0 millió forint, mely a környezet rendezését is 
célozza. 

4. Debrecen 2030 koncepció kulturális beruházásai  

A Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója alapján Debrecent pezsgő kulturális élet 
jellemzi, de ahhoz, hogy igazi régióközponttá válhasson, elengedhetetlen kulturális 
szolgáltatásainak fejlesztése, bővítése, azok nemzetközi szintűvé tétele. A Csokonai Színház 
teljes körű felújítása és a Latinovits Színház befejezése lehetővé teszi, hogy Debrecen 
határokon átnyúló kulturális kínálattal rendelkezzen.  

a) Csokonai Színház teljes körű felújítása 

A másfél évszázados múltra visszatekintő Csokonai Színház a debreceni színjátszás központi 
műhelye, a három játszóhellyel rendelkező színház gazdag repertoárja minden korosztály 
számára kínál igényes előadásokat. Az épület utolsó teljes rekonstrukciója 1979–1985 között 
volt, ezért a fejlesztési program megvalósításának célja az önkormányzati tulajdonban álló, 
több mint 150 éve épült színház műemléki felújítása, befogadóképességének növelése, a 
színpadtechnika korszerűsítése, továbbá a Színészház felújítása. A beruházás kapcsolódik a 
Modern Városok Programhoz. 

b) Latinovits Színház befejezése  

A 2009 óta szerkezetkész állapotú Latinovits Színház befejezését követően a Csokonai 
Színház kamara- és stúdiószínházaként működik, de az épületben az előadó-, próba-, raktár- 
és irodahelyiségek mellett művészeti oktatásra, továbbképzésre alkalmas termeket is 
kialakítanak. 



A Debrecen 2030 fejlesztési koncepció részeként javasolt beruházások célja a város 
művészeti életének fellendítése, történeti értéket is jelentő színházépületeinek fejlesztése által. 

5. Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése 

A Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggésben már folyamatban levő egyes 
projektek és építési beruházások teljes körű megvalósítása érdekében a kormány a Makovecz 
Imre-életmű gondozásának folytatásáról és az ezzel összefüggő egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1648/2018. (XII. 6.) számú határozatával döntött a Makó Város 
Önkormányzata által megvalósítani kívánt Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő 
(Hagymatikum) két ütemben történő fejlesztéséről, amely az eredeti Makovecz-tervek szerinti 
bővítéssel és egy új uszodakomplexum felépítésével valósulna meg 2019-2021. években.  

  millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 2 546,8  2 546,8 

Változások jogcímenként:    

Egyéb változások:    

Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő 
(Hagymatikum) fejlesztés I. üteme 1648/2018.  

(XII. 6.) Kormány határozat alapján 
-226,8  -226,8 

Árpád-ház Program tudományos - szakmai 
projektjeinek támogatása előirányzat csökkentése 

-12,8  -12,8 

Többlet:    

1006/2020. Kormány Határozat, Királyok és Szentek 
(A kiállítás üzemeltetésére) 3. pont a) pont  

2779,8 millió forint a beruházás megvalósítására, 3. 
pont c) és 7. pont b) pont 120,0 millió forint a kiállítás 
üzemeltetésére) 

2 899,8  2 899,8 

Debrecen 2030 koncepció alapján  5 080,0  5 080,0 

2021. évi javasolt előirányzat 10 287,0  10 287,0 

 2/8/5. EGYES TÁRSADALOMPOLITIKAI CÉLOK 

2/8/5/1. HAZAI BÖLCSŐDE-, CSALÁDI BÖLCSŐDEFEJLESZTÉSI PROGRAM NEM ÁLLAMI 

FENNTARTÓK RÉSZÉRE 

A családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésről szóló 1110/2019. (III. 
12.) Kormány határozat 1. aa) pontjának megvalósítása, tehát új bölcsődei férőhelyek 
kialakítása érdekében a bölcsődefejlesztési program támogatása valósul meg a fejezeti 
kezelésű előirányzati sorról. 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 1 487,7 
 

1 487,7 

Változások jogcímenként: 
   

Egyéb változások    

Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés 87,7 
 

87,7 

Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 
megtakarítás 

0,4 
 

0,4 

2021. évi javasolt előirányzat 1 399,6  1 399,6 

2/8/5/4. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSÁNAK 

TÁMOGATÁSA 

Az előirányzat célja, hogy költségvetési forrást biztosítson a rehabilitációs célú 
foglalkoztatással összefüggésben bér- és járulék költségekre, a foglalkoztatáshoz szorosan 



kapcsolódó többletköltségekre (mentorok, tanácsadók, segítők foglalkoztatásának költsége, 
utazási, szállítási költségek, beruházási, fejlesztési költségek), képzésre, valamint 
munkahelyteremtés támogatására. A támogatás részletszabályait a megváltozott 
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Kormány rendelet szabályozza. A támogatással 
kapcsolatos feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 43 440,5 
 

43 440,5 

Változások jogcímenként: 
   

Többlet:    

Minimálbér támogatás 2 208,3 
 

2 208,3 

2021. évi javasolt előirányzat 45 648,8 
 

45 648,8 

2/8/6. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSA, BERUHÁZÁSA 

Az előirányzat forrást biztosít az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-k) pontjában felsorolt nevelési-
oktatási intézmények felújítási, valamint beruházási feladatainak támogatásához. 

A 2021. évi előirányzat jelentősebb változásai az alábbiak: 

 A Közép-Budai Tankerületi Központ fenntartásában lévő Klebelsberg Kuno Általános 
Iskola és Gimnázium tagintézményeként működő Gyermekek Háza alapozó program új 
feladatellátási helyének kialakítása céljából szükséges 1 700,0 millió forint többletforrás 
biztosítása. (1528/2019. Kormány határozat megvalósítása, átütemezés a Tankerületi 
Központ tényleges forráslehívásának üteme miatt); 

 Az Avalon (a 2019 szeptemberében indult miskolci Avalon Nemzetközi Iskola 
Alapítvány támogatásának korrekciója) - 100,0 millió forint, 

 a debreceni autóipari központ kialakításával összefüggő oktatási és innovációs 
fejlesztésekről szóló 1680/2019. (XII. 5.) Kormány határozat (A Német Általános Iskola 
és Gimnázium infrastruktúrális fejlesztése és működtetése) korrekciója - 695,0 millió 
forint. 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 995,0 
 

995,0 

Változások jogcímenként: 
   

Egyéb változások     

A 2019. szeptemberében induló miskolci Avalon 
Nemzetközi Iskola Alapítvány támogatásának 
korrekciója 

-100,0 
 

-100,0 

A Német Általános Iskola és Gimnázium 
infrastruktúrális fejlesztése és működtetése kivétele 
miatti bázis csökkentés 

-695,0 
 

-695,0 

Többlet:    

A Közép-Budai Tankerületi Központ fenntartásában 
lévő Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium 
tagintézményeként működő Gyermekek Háza alapozó 
program új feladatellátási helyének kialakítása céljából, 
átütemezés a 2021. évre. (1528/2019. Kormány határozat 
megvalósítása, átütemezés a Tankerületi Központ 
tényleges forráslehívásának üteme miatt) 

1 700,0 
 

1 700,0 

2021. évi javasolt előirányzat 1 900,0 - 1 900,0 



2/9. GAZDASÁGVÉDELMET SZOLGÁLÓ MINISZTERELNÖKI KABINETI FEJEZETI KEZELÉSŰ 

ELŐIRÁNYZATOK 

2/9/1. TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI CÉLELŐIRÁNYZAT 

Az előirányzat – melyre részben a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevétele nyújt fedezetet – 
többek között az alábbi programok megvalósítását biztosítja: 

 a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaságai szakmai 
programjainak megvalósítása és az azokkal összefüggő működési kiadások finanszírozása, 

 a turisztikai és a vendéglátóipari ágazattal összefüggő marketing- és egyéb 
kommunikációs költségek finanszírozása, 

 a Kisfaludy Szállásfejlesztési Program lebonyolítása, illetve a programmal kapcsolatban a 
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) informatikai rendszerével 
összefüggő költségek finanszírozása, kivéve az informatikai alapinfrastruktúra 
működtetésének költsége, 

 az 1837/2018. (XII.27) Kormány határozat alapján a Harkányi Gyógy és Strandfürdő 
fejlesztése, 

 térségi turisztikai fejlesztések lebonyolítása, 

 egyéb turisztikai kínálati elemek fejlesztése és turisztikai programok lebonyolítása, 

 célzott támogatások nyújtása a szakágazattal összefüggő események szervezéséhez, 

 turizmus diplomáciai feladatokkal összefüggő, nem a fejezetnél keletkező közvetlen 
kiadások finanszírozása. 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 90 180,0  90 180,0 

Változások jogcímenként: 
   

Fejezetek közötti átcsoportosítás:    

MK – Agrárminisztérium, közösségi bormarketing 
feladatokra 1795/2019. (XII. 23.) Kormány határozat 
alapján 

-150,0  -150,0 

Egyéb változások:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti csökkentés 
(Rakacai Víztározónál komplex turisztikai fejlesztés, 
Rakaca tónál Kerékpár Centrum kialakítása) 

-180,0  -180,0 

Többlet 1099/2020. (III. 12.) Kormány határozat alapján 150,0  150,0 

2021. évi javasolt előirányzat 90 000,0  90 000,0 

2/9/2. AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁST SZOLGÁLÓ FELADATOK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK 

Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos feladatkörét az aktív Magyarországért 
felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1228/2020. (V. 15.) Kormány 
határozat állapítja meg, amelyek a következők: 

 a kerékpárutak fejlesztésével, a kerékpáros túraútvonalak kijelölésével, a kerékpáros 
közlekedési kampányok koordinálása, stratégia alkotása, 

 a velodromok fejlesztésével, a kerékpársport infrastrukturális fejlesztéseinek 
elősegítése, a Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny megrendezése, 

 a Bejárható Magyarország Program megvalósítása, 



 az aktív kikapcsolódás, a természetjárás, a vízi-, a kerékpáros- és a lovasturizmus, 
valamint az ökoturizmus és létesítményei fejlesztése, 

 a szabadidős vitorlázás, az aktív táborozás, a vándortáborok, a kisvasutak, a 
hajtányozás, a nyaralóhajózás, szabadidős kikötők, valamint magyarországi sípályák 
fejlesztése és népszerűsítése, 

 az országos szabadidősport és rendezvénysorozatok, programok szervezése és 
koordinálása 

 a szabadtéri sportparkok, bringaparkok, görparkok, városi futópályák, vízi szabadidős és 
raftingparkok, via ferrata pályák és sziklamászó iskolák, falmászó termek fejlesztése, 

 a turistaházak, kulcsosházak fejlesztésének koordinálása, a Téry Ödön Nemzeti 
Turistaház-fejlesztési Program megvalósítása, 

 az előbbiekben ismertetett feladatokkal kapcsolatos kutatások elvégzése, megalapozó 
tanulmányok, tervek, koncepciók, kiadványok, infrastrukturális fejlesztések 
kidolgozása, megvalósítása, a szakmai civil szervezetekkel történő egyeztetések 
koordinálásával, a hazai aktív kikapcsolódás népszerűsítésével összefüggő feladatok. 

Az előirányzat a fentiekben részletezett szakmai feladatok forrását biztosítja. A rendelkezésre 
álló forrásból 2021. évben előreláthatóan 15 turistaház fejlesztésére és energetikai 
korszerűsítésére kerül sor.  Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére folytatódik az 
Országos Futópálya-építési Program, az Országos Görpark Program, az Országos Bringapark 
Program, amely leginkább helyi önkormányzatok számára biztosít 50%-os támogatási 
intenzitással költségvetési támogatást. 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 3 800,4  3 800,4 

Változások jogcímenként: 
   

Egyéb változások:    

Egyszeri feladatok kivezetése miatti csökkentés -300,0  -300,0 

2021. évi javasolt előirányzat 3 500,4  3 500,4 

2/9/3. RÓHEIM-VILLA REKONSTRUKCIÓJA 

Az előirányzat a Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további intézkedésekről szóló 
1147/2020. (IV.10.) Kormányhatározatban meghatározott feladat végrehajtásául szolgál. 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat 0,0  0,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás:    

A Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges 
további intézkedésekről szóló 1147/2020. (IV.10.) 
Kormány határozat szerinti forrás átrendezése 

4 239,4  4 239,4 

2021. évi javasolt előirányzat 4 239,4  4 239,4 

2/10. AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK 

TÁMOGATÁSA  

Az előirányzat a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont kutatási 
infrastruktúra fejlesztésének folytatásához, kutatási műszer igények kielégítéséhez biztosítja a 
szükséges forrást. A martonvásári agrár-innovációs centrum (az Agrártudományi 



Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések 
támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Kormány határozat (a 
továbbiakban: 1963/2015. Kormány határozat) összesen 3 000,0 millió forint keretösszeget 
biztosított a kutatási műszerigény beszerzésére. A beruházás elhúzódása miatt a 2019. évi 
költségvetésben szereplő 3 000,0 millió forint összegű támogatás felhasználására nem került 
sor, a feladat átütemezésével 2020. évben 1 000,0 millió forint összegű támogatás, míg 2021. 
évre 2 000,0 millió forint összegű támogatás kerül a feladat-ellátással összefüggésben 
biztosításra. 

millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2020. évi törvényi előirányzat  1 000,0 0 1 000,0 

Változások jogcímenként:     

Többlet 1 000,0 0,0 1 000,0 

2019. évben biztosított forrás (1963/2015. (XII. 23.) 
Kormány határozat szerint) Központi 
Maradványelszámolási Alapba való befizetése miatti 
visszapótlás 

1 000,0 0,0 1 000,0 

2021. évi javasolt előirányzat  2 000,0 0 2 000,0 

3. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP – KIEMELT KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI 
BERUHÁZÁSOK 

Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 
(Ámbtv.) és az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 
2019. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései új szabályozási környezetet teremtettek azon 
kormányzati magasépítési beruházásoknak, amelyek esetében a megvalósításra irányuló 
közbeszerzési eljárás 2019. január 1-je előtt nem indult meg. 

Kormányzati magasépítési beruházásként a központi költségvetési forrásból állami tulajdonú, 
vagy az állam számára a beruházás idejére megállapodással biztosított ingatlanokon 
megvalósuló projekteket kell tekinteni. E beruházások közül azok, amelyek kivitelezési 
becsült értéke eléri a 700 millió forintot, megvalósítója főszabályként a Beruházási 
Ügynökség. Ugyancsak a Beruházási Ügynökség feladatkörébe kerülnek a Kormány által 
elfogadott programszerűen megvalósítandó kormányzati magasépítési beruházások 
értékhatárra tekintet nélkül (pl. kültéri sportparkok fejlesztése).  

A Beruházási Ügynökség feladatait a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) látja el. A Beruházási Ügynökség a 
kormányzati magasépítési beruházások megvalósítása során az állam javára és nevében jár el. 
Ebből eredően a Beruházási Ügynökségként eljáró BMSK Zrt. tevékenységére – az Ámbtv.-
ben rögzített speciális előírások figyelembe vételével – az államháztartási gazdálkodási 
szabályokat kell alkalmazni, a társaság a beruházásokhoz kapcsolódó kiadásokat közvetlenül 
a központi költségvetés terhére teljesíti. 

Az Ámbtv. rendelkezése alapján a Beruházási Ügynökséghez tartozó kormányzati 
magasépítési beruházások költségvetési tételeit a központi költségvetés önálló fejezete 
tartalmazza, 2021-ben – a költségvetési törvényjavaslat eltérő rendelkezése alapján – e 
beruházások fedezete a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetben jelenik meg megtartva az 
Ámbtv. szerinti integritását. 

A XLVII. fejezet Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások 
cím együttesen 129 270,9 millió forint összegű kiadási főösszege öt kiadási cím között oszlik 
meg.  



3/1. EGYEDI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK 

Az egyedi magasépítési beruházások összesített fedezete 92 070,1 millió forint, amely az 
alábbi projektek előkészítését vagy megvalósítását szolgálja: 

 Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének 
előkészítése az 1805/2019. (XII.23.) számú kormányhatározat alapján 191,0 millió 
forint összegben. 

 Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Központ 
beruházásának előkészítése az 1670/2019. (XI. 29.) számú kormányhatározat alapján 
209,4 millió forint összegben. 

 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épülete rekonstrukciójának 
megvalósítása az 1026/2020. (II.12.) számú kormányhatározat alapján 1015,6 millió 
forint összegben. 

 Debreceni Főnix Csarnok felújításának előkészítése és megvalósítása az 1022/2020. 
(II.12.) számú kormányhatározat alapján 2173,4 millió forint összegben. 

 Tatabánya multifunkciós csarnok előkészítése és megvalósítása az 1535/2019. (IX.18.) 
számú kormányhatározat alapján 7223,9 millió forint összegben. 

 Szegedi kézilabdacsarnok előkészítése és megvalósítása az 1642/2019. (XI. 14.) számú 
kormányhatározat alapján 24 527,4 millió forint összegben. 

 A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósítása 
az 1541/2019. (IX.25.) számú kormányhatározat alapján 6563,8 millió forint összegben. 

 Egészségtudományi Kar bővítésének és Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg 
kialakításának megvalósítása az 1233/2020. (V. 15.) számú kormányhatározat alapján 
4892,9 millió forint összegben. 

 Új Budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok az 1507/2019. (VIII.23.) 
számú kormányhatározat alapján 44 875,4 millió forint összegben. 

 Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont 
előkészítése az 1163/2019. (III.27.) számú kormányhatározat alapján 154,7 millió forint 
összegben. 

 A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztésének 
előkészítése az 1547/2019. (IX.25.) számú kormányhatározat alapján 122,0 millió forint 
összegben. 

 A váci Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium infrastrukturális fejlesztésének előkészítése az 
1547/2019. (IX.25.) számú kormányhatározat alapján 120,6 millió forint összegben. 

3/2. PROGRAMSZERŰ MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK 

A Programszerű magasépítési beruházásokra tervezett összeg együttesen 
11 600,8 millió forint, amely a következő elemeket tartalmazza: 

 Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése és megvalósítása 

= Baján az 1767/2019. (XII.23.) számú kormányhatározat alapján 422,7 millió 
forint összegben. 

= Balassagyarmaton az 1768/2019. (XII.23.) számú kormányhatározat alapján 
418,0 millió forint összegben; 



= Szarvason az 1769/2019. (XII.23.) számú kormányhatározat alapján 425,7 millió 
forint összegben; 

= Szigetváron az 1770/2019; (XII.23.) számú kormányhatározat alapján 
436,5 millió forint összegben; 

= Újfehértón az 1778/2019. (XII.23.) számú kormányhatározat alapján 441,6 millió 
forint összegben. 

 Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása 

= biatorbágyi általános iskola az 1578/2019. (X. 15.) számú kormányhatározat 
alapján 2772,9 millió forint összegben; 

= dabasi Gyóni Általános Iskola az 1771/2019. (XII.23.) számú kormányhatározat 
alapján 145,4 millió forint összegben; 

= perbáli Kis-forrás Általános Iskola az 1776/2019. (XII.23.) számú 
kormányhatározat alapján 203,0 millió forint összegben;   

= budapesti XVIII. Kerület, Brassó Utcai Általános Iskola az 1088/2020. (III.10.) 
számú kormányhatározat alapján 159,8 millió forint összegben;  

= gödi Németh László Általános Iskola az 1089/2020. (III.10.) számú 
kormányhatározat alapján 165,0 millió forint összegben; 

= szentendrei Izbégi Általános Iskola az 1090/2020. (III.10.) számú 
kormányhatározat alapján 154,3 millió forint összegben. 

 Tornaterem fejlesztések megvalósítása a következő településeken 

= Mezőszilas az 1775/2019. (XII.23.) számú kormányhatározat alapján 246,0 millió 
forint összegben; 

= Rum az 1777/2019. (XII.23.) számú kormányhatározat alapján 172,0 millió forint 
összegben; 

= Ajak 429,7 millió forint összegben; 

= Nyírpazony 232,2 millió forint összegben; 

= Pilisborosjenő 142,2 millió forint összegben; 

= Nyírmeggyes 120,4 millió forint összegben; 

= Esztár 123,6 millió forint összegben. 

 Tanuszoda fejlesztések megvalósítása a következő településeken 

= Heves az 1772/2019. (XII.23.) számú kormányhatározat alapján 452,3 millió 
forint összegben; 

= Várpalota az 1005/2020. (I.28.) számú kormányhatározat alapján 608,4 millió 
forint összegben; 

= Cigánd az 1080/2020. (III.5.) számú kormányhatározat alapján 414,6 millió forint 
összegben; 

= Budapest XI. kerület, Gazdagrét az 1081/2020. (III.5.) számú kormányhatározat 
alapján 576,0 millió forint összegben; 

= Pannonhalma 1082/2020. (III.5.) számú kormányhatározat alapján 563,4 millió 
forint összegben. 

 Kézilabda munkacsarnok fejlesztések megvalósítása Lentiben az 1773/2019. (XII.23.) 
számú kormányhatározat alapján 638,1 millió forint összegben; 



 Egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek fejlesztéséhez szükséges beruházások 
előkészítése az 1715/2019. (XII.17.) számú kormányhatározat alapján 474,6 millió 
forint összegben; 

 Sportpark beruházások megvalósítása 100,0 millió forint értékben; 

 Budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának 
felújítása és korszerűsítése beruházások előkészítése az 1408/2019. (VII.8.) számú 
kormányhatározat alapján 562,4 millió forint összegben. 

3/3. A BERUHÁZÁSI ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 

Az Ámbtv. szerint a Beruházási Ügynökség működéséhez szükséges forrást a központi 
költségvetés biztosítja. A tervezett 5500,0 millió forint nem a BMSK Zrt. teljes működési 
forrását jelenti, hanem a társaság állam nevében (Beruházási Ügynökségként) végzett 
feladataira nyújthat fedezetet. 

Az állami magasépítési beruházásokra vonatkozó szabályozás szerint a Beruházási 
Ügynökség a fentebb említett feladatokat főszabály szerint saját munkaerővel látja el, 
azonban kapacitáshiány esetén lehetősége van közreműködő bevonására. 

A jogi és műszaki jellegű feladatok mellett a társaság beruházásonként pénzügyi 
nyilvántartást vezet a beszámolási kötelezettségek teljesítése és a Kormány tájékoztatása 
érdekében. 

A kormányzati magasépítési beruházások esetében a Beruházási Ügynökség tulajdonosi 
joggyakorlói feladatokat is ellát. 

2020-tól hatályosultak az Ámbtv. önkormányzati beruházásokra vonatkozó rendelkezései, 
amelyek alapján a Beruházási Ügynökség ebben a körben is kiemelt szerephez jut. E 
beruházásoknál a Beruházási Ügynökség – főszabály szerint – kizárólagos joggal látja el a 
tervellenőri, lebonyolítói, műszaki ellenőri és járulékos közbeszerzési szolgáltatói feladatokat, 
amelyeket az önkormányzatok díjmentesen vehetnek igénybe, ezek fedezetét is az állami 
támogatás biztosítja. 

A működési költségek fedezetét jelentő támogatás szolgál a Beruházási Ügynökségre jutó 
személyi, dologi és beszerzési kiadások finanszírozására. A 2021. évi állami magasépítési 
projekt feladatok ellátását (hazai és uniós projektek megvalósítójaként) alapvetően saját 
erőforrásból tervezi megoldani a társaság, a feladatok komplexitását tekintve olyan 
projektirodák kialakítása történt meg, mely a napi operatív munkavégzés mellett speciális 
szaktudást is biztosít (pl.: egészségügyi, örökségvédelmi, rendvédelmi fejlesztések, minősített 
adatkezelés). 

Ugyancsak e támogatás fedezi a dologi jellegű költségeket, amelyek között a társaság 
elhelyezését szolgáló ingatlan üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek, a 
projekt menedzseri és a műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséhez szükséges 
személygépjárművek, a projekt menedzseri, számviteli, bérszámfejtési szoftverek bérleti díja 
jelenik meg. 

3/4. A BERUHÁZÁSI ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK 

A járulékos jellegű költségekre 100,0 millió forint működési kiadást biztosít a költségvetés, 
ebből alapvetően a Beruházási Ügynökség – beruházási időszakra eső – tulajdonosi 
joggyakorlási feladataival összefüggő ingatlan üzemeltetési, őrzési és egyéb kiadások 
teljesítése várható. 

3/5. BERUHÁZÁSI TARTALÉK 

Az Ámbtv. előírja, hogy a Beruházási Ügynökség feladatellátásához Beruházási tartalékot 
kell képezni, amely egyrészt az év közben jóváhagyott beruházások finanszírozására, 



másrészt a beruházások tervezettől eltérő ütemű elszámolásának kezelésére szolgál. E tartalék 
terhére az év során akár a kormány, akár a Beruházási Ügynökséget irányító miniszter a 
fejezeten belül átcsoportosíthat. 

A Beruházási tartalék 20 000,0 millió forint összege a jelenlegi tervek szerint a következő 
területek között oszlik meg: 

 oktatási célú beruházások 10 000,0 millió forint;  

 egészségügyi célú beruházások 6500,0 millió forint; 

 kulturális célú beruházások 2000,0 millió forint; 

 sport célú beruházások 1500,0 millió forint. 

Egyes tervezett projektek beruházási kiadásai jelenleg még nem határozhatók meg pontosan, a 
beruházási kiadások mértéke és ütemezése a megvalósításra irányuló feltételes közbeszerzési 
eljárások nyomán alakul majd ki. A tervezett összeg az előkészítési időszakban rendelkezésre 
álló költségbecslések figyelembe vételével került meghatározásra. 

A KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS KERETÉBEN MEGHATÁROZOTT 2021. ÉVI 
TERVSZÁMOKTÓL VALÓ ELTÉRÉS INDOKOLÁSA 

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.) 
Kormány határozatban – rögzített irányszámok és a költségvetési törvényjavaslatban foglalt 
tervszámok közötti eltérések oka az idei év elején kibontakozó koronavírus világjárvány 
gazdasági hatásainak figyelembevétele a 2021. évi költségvetés tervezetében. 


