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

Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címei a 2022. évi költségvetési törvényjavaslat szerint az 
alábbiak: 

1. cím: Országgyűlés Hivatala, 

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 

3. cím: Országgyűlési Őrség, 

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok. 

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

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

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

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

 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben 

Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címeinek 2022. évi javasolt költségvetési támogatási 
előirányzata 54 892,8 millió forint. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 51 199,0 555,0 50 644,0 1 786 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  4 248,8  4 248,8 0 

 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

1. cím: Országgyűlés Hivatala 

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

A Hivatal költségvetésére vonatkozó javaslatot a házelnök irányítása mellett a főigazgató 
készíti el, majd azt a házelnök, a Házbizottság egyetértésével, a Költségvetési bizottság 
véleményének beszerzése után küldi meg a kormánynak, amely azt változtatás nélkül terjeszti 
be a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek. A Hivatal 
2022. évi költségvetésével kapcsolatban a Házbizottság ülésén észrevétel nem merült fel, és 
azt a Költségvetési bizottság is támogatta. 

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

A Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 1 205 fő (mely tartalmazza az országgyűlési 
képviselőket, a nemzetiségi szószólókat, a Hivatal országgyűlési köztisztviselőit és fizikai 
alkalmazottait is). A képviselőcsoportok hivatalaiban összesen 236 munkatárs 
foglalkoztatására van lehetőség, további kettő fő az Európai Parlamentben működő 
képviselőcsoportok munkáját segíti.  

A Hivatal: 

 segíti az Országgyűlés törvényalkotó munkáját, 

 előkészíti a plenáris és bizottsági üléseket, 

 szervezi a külügyi kapcsolatokat, a parlamenti sajtótevékenységet, a társadalmi 
kapcsolatokat, 

 szervezi és koordinálja a kezelésében lévő ingatlanok beruházásaival, fenntartásával, 
felújításával kapcsolatos teendőket, 

 elvégzi a költségvetés végrehajtásával, illetve a képviselőtestület működési feltételeinek 
megteremtésével kapcsolatos feladatokat, 

 ellátja az Országgyűlés működésével kapcsolatos általános igazgatási és ügyviteli 
feladatokat, a személyzeti és munkaügyi feladatokat, 

 biztosítja a hiteles jegyzőkönyvek elkészítéséhez a parlamenti gyorsírást, 

 ellátja az Országgyűlési Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve az 
országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók tájékoztatásával kapcsolatos 
feladatokat, 

 szervezi az Országház látogatását, 

 elvégzi a volt köztársasági elnököknek nyújtott egyes juttatások biztosításával 
kapcsolatos feladatokat, 

 munkamegosztási megállapodás szerint ellátja az Őrség mint költségvetési szerv 
gazdálkodási feladatait. 

A Hivatal gondoskodik továbbá a házelnök által vezetett Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács elhelyezéséről és működésének feltételeiről is, valamint ellátja a Költségvetési Tanács 
és titkársága működési feltételeinek megteremtésével, az illetmény és az egyéb juttatások 
folyósításával kapcsolatos feladatokat. 
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millió forintban, egy tizedessel 

1. cím: Országgyűlés 
Hivatala 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat  41 304,0 1 100,0 40 204,0 1 206 
Változások jogcímenként:     

Egyéb változás 
Világjárványra tekintettel 
bevétel kiesés 

 
 
 

 
-550,0 

 

 
550,0 

 

 
 
 

Többlet 
Képviselői juttatások 
emelkedése és az 
országgyűlési 
köztisztviselők, 
munkavállalók 
illetményemelése, 
képviselőtestület 
átrendeződése 
V4 elnökség 2022. évi 
rendezvényei 
lebonyolításához szükséges 
fedezet 
Volt közjogi méltóságok 
juttatásai 
Működtetés általános 
többletköltsége 

 
2 998,0 

 
 
 
 
 
 
 

90,0 
 
 
 

283,8 
 

250,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 998,0 

 
 
 
 
 
 
 

90,0 
 
 
 

283,8 
 

250,0 
 

 
-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

2022. évi javasolt előirányzat 44 925,8 550,0 44 375,8 1 205 
 
2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

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

 szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat, 

 elősegíti az elmúlt rendszer állambiztonsági szolgálatai tevékenységének megismerését, 
 megteremti a törvényben meghatározott feltételeket az érintettek számára személyes 

adataik megismeréséhez való joguk gyakorlására, 

 lehetővé teszi az általa kezelt iratanyagban a kutatási tevékenység folytatását, 

 saját kutatási terv alapján történettudományi kutatásokat végez, közzéteszi a kutatás 
eredményeit, illetve tudományos munkamegosztás keretében részt vállal az általa őrzött 
iratanyag publikálásában, 

 ellátja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
törvényben meghatározott feladatokat. 

Az intézmény nevesített állami szaklevéltár, jogállását tekintve költségvetési szerv, az 
Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím, működését az Országgyűlés elnöke 
felügyeli. 
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millió forintban, egy tizedessel 

2. cím: Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti 

Levéltára 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat  1 609,0 5,0 1 604,0 106 
Változások jogcímenként:     
Többlet 

7 éves stratégiai fejlesztési 
terv 3. üteme 
Személyi juttatás és hozzá 
kapcsolódó járulékok 
emelkedés 
Irodabérlet 

 
80,0 

 
20,4 

 
 

15,0 

 
 
 
 

 
80,0 

 
20,4 

 
 

15,0 

 
 
 
 

2022. évi javasolt előirányzat 1 724,4 5,0 1 719,4 106 
 
A támogatási előirányzat növekedése fedezetet nyújt a különleges jogállású szervekről és az 
általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény alapján járó személyi 
juttatásokra, a hozzá kapcsolódó járulékokra és a Levéltár 7 éves stratégiai fejlesztési terve 3. 
ütemének megvalósítására.  
 
3. cím: Országgyűlési Őrség 

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

Az Ogy. törvény értelmében az Őrség: 

 ellátja az Országgyűlés elnökének személyi védelmét, 

 az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatala és az 
Országgyűlési Őrség elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók 
biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat lát el, 

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

 az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint az Országgyűlés Hivatala és 
az Országgyűlési Őrség elhelyezésére szolgáló épületekben gondoskodik a 
jogszabályokban meghatározott tűzbiztonsági követelmények megtartásáról, valamint a 
tevékenységi körével kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának a 
feltételeiről, 

 ellátja a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatokat,  
 a kiemelt nemzeti emlékhely méltóságának megőrzése, valamint a kiemelt nemzeti 

emlékhely részét képező közterület rendjének fenntartása érdekében járőr- és 
őrszolgálatot lát el, továbbá 

 protokolláris díszelgési feladatokat lát el. 
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Az Őrség működésére 2022. évre az alábbi források állnak rendelkezésre: 

millió forintban, egy tizedessel 

3. cím: Országgyűlési Őrség Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat  4 501,5  4 501,5 475 
Változások jogcímenként:     
Többlet 

Kiegészítő juttatás (1 hó 
szintrehozás) 
Illetmények részbeni 
emelkedése 

 
36,3 

 
11,0 

 

  
36,3 

 
11,0 

 
 

 

2022. évi javasolt előirányzat 4 548,8  4 548,8 475 
 
A személyi juttatások összege a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben foglaltak alapján 
került tervezésre.  

Az Őrség tevékenységével összefüggő dologi kiadások előirányzatát a Hivatal költségvetése 
tartalmazza. 
 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 

Az előirányzaton 2022. évben az Országgyűlés elnöke részére a közéletben történő 
részvételére, közcélú felajánlásokra, adományokra 73,0 millió forintos keretösszeg szolgál. A 
jogszabályi hátteret az Ogy. törvény rendelkezései tartalmazzák. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  73,0  73,0 
2022. évi javasolt előirányzat 73,0  73,0 

 
4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

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

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  80,0  80,0 
2022. évi javasolt előirányzat 80,0  80,0 

 
6. alcím: Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 

Az előirányzat a személyi juttatások között az Ogy. törvény alapján járó juttatásokat és a 
feladatokkal összefüggő egyéb kifizetéseket tartalmazza. Az előirányzat további része a 
munkaadókat terhelő járulékokra és különböző, az új képviselő-testület alapellátásával, a 
munkakörülményeinek megteremtésével összefüggő felújítási és beruházási kiadásokra 
szolgál. 
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millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  0  0 
Változások jogcímenként:    
Többlet 

Képviselő-testület váltásával 
kapcsolatos kiadások 

3 301,1  3 301,1 

2022. évi javasolt előirányzat 3 301,1  3 301,1 
 
8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 

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

Ennek végrehajtására 2022. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, 
adományai fedezetéül az Országgyűlés fejezeten belül 194,7 millió forint áll rendelkezésre. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  146,0  146,0 
Változások jogcímenként:    
Többlet 

Áder János közcélú felajánlásai, 
adományai 

 
48,7 

  
48,7 

2022. évi javasolt előirányzat 194,7  194,7 
 
14. alcím: Steindl Imre program támogatása 

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

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  4 446,0  4 446,0 
Változások jogcímenként:    
Egyéb változás 

Steindl Imre Program Nonprofit 
Zrt. támogatása (az 
Agrárminisztérium és az 
Igazságiügyi Palota épületének 
felújítása) 

-4 446,0  -4 446,0 

2022. évi javasolt előirányzat 0  0 
 
15. alcím: Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék 

Az előirányzat a három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal rendelkező rendvédelmi 
hivatásos állományú foglalkoztatottak hat havi szolgálati juttatása 2022. évre eső fedezetét 
tartalmazza. Tekintve, hogy e jogcímen először 2023-ban válik esedékessé a kifizetés, e 
fedezet az egyharmad részét jelenti a 2023-ban kifizetendő teljes összegnek. 
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millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  600,0  600,0 
2022. évi javasolt előirányzat 600,0  600,0 

 

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

A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú 
nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 
– a kormánnyal egyeztetett finanszírozási ütemben, a szükséges döntések meghozatalát 
követően – megkezdődhet az Agrárminisztérium és az Igazságügyi Palota épületének 
felújítása. 

A Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 
2022. december 31-ig a Hivatal gyakorolja. 
 
III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében 

millió forintban, egy tizedessel 
Fejezeti 
kezelésű 

előirányzat 
címrendi 

besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 
Finanszírozott feladat megnevezése 

2022. évi 
tervezett 
kiadás 

I/04/04/02 

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

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

80,0 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése  

A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) legfontosabb célkitűzése a 2022-es 
évben továbbra is a jogszabályokból eredő feladatainak ellátása, amely feladatokat alapvetően 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) határoz meg. 
Ezen túlmenően a Hatóság önként vállalt feladatok teljesítésével (képzések, konferenciák 
szervezése, help-desk szolgáltatás üzemeltetése, közszolgálati portál kialakítása, mobil 
applikáció fejlesztése stb.) szolgáltató hatóságként kíván működni, támogató szerepét kívánja 
erősíteni. 

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

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben  

A Hatóság a törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében jellemzően saját 
bevételből gazdálkodik, amely a hatályos jogszabályok szerint meghatározott esetekben 
megfizetett hirdetményellenőrzési- és közzétételi díjakból, a hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárások törvényességi ellenőrzéséért fizetett ellenőrzési díjból, a jogorvoslati eljáráshoz, a 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, valamint a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékbe vételéhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjból tevődik össze. 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 3 288,2 2 769,0 519,2 160 
 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

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

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

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

A Hatóság kötelező feladatai körében eljárva figyelemmel kíséri a Kbt. szabályainak 
érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
jogszabályok megalkotását, módosítását, illetőleg véleményezi a közbeszerzésekkel és a 
Tanács működésével kapcsolatos jogszabálytervezeteket. 
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A hirdetmények kezelésére, ellenőrzésére és közzétételére vonatkozó feladatok keretében, a 
Hatóság folyamatosan végzi a közbeszerzési hirdetmények jogszabályi megfelelőségének 
ellenőrzését, valamint kiadja a Közbeszerzési Értesítőt a Közbeszerzési Hatóság hivatalos 
lapját. A Hatóság a Kbt. és a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (továbbiakban: MVM rendelet) 
alapján tartalmi és formai szempontból ellenőrzi – az MVM rendelet 9. §-a szerinti 
kötelezően, illetve a nem kötelező hirdetményellenőrzés körébe tartozó hirdetmények esetén 
erre irányuló kérelemre – az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetőleg a Közbeszerzési 
Értesítőben közzétételre kerülő hirdetményeket. Erre irányuló kérelem esetében a Hatóság a 
közbeszerzési dokumentumokat is megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok 
megfelelnek-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak. A hirdetmények Kbt. és az 
MVM rendelet, illetve a korábban megindult eljárások esetében a korábbi közzétételi 
rendeletek alapján kerülnek ellenőrzésre. 

A Hatóság tevékenységének fontos célja a hirdetményellenőrzés során a jó gyakorlatok 
terjesztése, és az ajánlatkérők önkéntes jogkövető magatartásának kialakítása. Az ellenőrzés 
feladata, hogy a hirdetmények a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő, továbbá az 
adott hirdetményen belül koherens tartalommal, az előírt határidők betartása mellett 
kerüljenek közzétételre, ezzel is elősegítve a jogszerű és eredményes közbeszerzési eljárások 
lefolytatását, és csökkentve a jogorvoslati eljárások számát. A hirdetménykezelési 
tevékenység körében a Hatóság részletes nyilvántartást vezet a hirdetményekről, melyben 
minden, az adott hirdetménnyel kapcsolatos eljárási cselekmény rögzítésre kerül. 

A Hatóság adja fel az Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében, a hirdetmények 
elektronikus napilapjában (továbbiakban: TED) történő közzétételre a TED-en megjelenő 
hirdetményeket (MvM rendelet 19. §), majd gondoskodik ezek Közbeszerzési Értesítőben 
történő, tájékoztató jellegű közzétételéről. A nem kötelező hirdetményellenőrzés körében – 
különösen az MvM rendelet 9. § (1) és (5) bekezdésére figyelemmel –, amennyiben a 
kérelmező nem kéri a hirdetményellenőrzést, a Hatóság díjmentesen továbbítja a 
hirdetményeket a TED-nek, illetve közzéteszi azokat a Közbeszerzési Értesítőben. 

A Hatóság gondoskodik a „Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos 
Lapja” - szerkesztéséről, a közbeszerzési és a tervpályázati eljárásokkal kapcsolatos 
hirdetmények közzétételéről, valamint a Kbt. által előírt egyéb adatok, információk, a Hatóság 
honlapján illetve a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről (Kbt. 187. § (2) bekezdés 
f) pont). A Közbeszerzési Értesítőnek évente átlagosan 250 lapszáma jelenik meg a 
Közbeszerzési Hatóság saját kiadásában. A megjelentetéssel összefüggésben a Hatóság 
gondoskodik a Közbeszerzési Értesítő egyes lapszámainak összeállításáról, lapzárásáról és 
elektronikus úton történő közzétételéről az év valamennyi munkanapján, mely jelentős többlet 
munkaidő ráfordítást követel az ebben résztvevő munkatársaktól. 

A Hatóság vezeti a Kbt. szerinti Bejelentkezett Ajánlatkérők naprakész nyilvántartását, 
amelyet a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési 
rendszer (EKR) használatával az egyes bejelentési, módosítási és törlési kérelmek 
jóváhagyásával teljesít (Kbt. 26. § (1) bekezdés, 187. § (2) bekezdés w) pont). 

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

A Hatóság a Kbt. alapján évente beszámolót készít az Országgyűlés részére a 
tevékenységéről, a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos, valamint a 
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jogorvoslati eljárások tapasztalatairól, a közbeszerzési eljárások mennyiségi alakulásáról, 
megoszlásáról.  

A Kbt. 187. § (2) bekezdés s) pontja alapján, a Hatóság statisztikai adatokat gyűjt a 
közbeszerzési eljárásokról, amelyet a honlapján rendszeres időközönként közzétesz. A Kbt. 
187. § (2) bekezdésének d) pontja szerint a Hatóság az Európai Bizottság által kért hiányzó 
statisztikai adatokat a Bizottságnak megküldi, továbbá a Kbt. 187. § (2) bekezdésének e) 
pontja szerint háromévente statisztikai jelentést készít az uniós értékhatárt el nem érő becsült 
értékű közbeszerzésekről - különösen az érintett időszakban az ilyen közbeszerzések becsült, 
összesített teljes értékéről - amelyet megfelelő határidőben a közbeszerzésekért felelős 
miniszter rendelkezésére bocsát. 

A statisztikai adatgyűjtés a Hatóság – kifejezetten erre a célra fejlesztett – elektronikus 
rendszere segítségével, az eljárás eredményéről szóló tájékoztatókat tartalmazó hirdetmények 
adatai alapján, kizárólag a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmények 
vonatkozásában készül. 

A Kbt. 187. § (2) bekezdés j) pontja szerint, a Közbeszerzési Hatóság figyelemmel kíséri a 
közbeszerzési eljárás, valamint a koncessziós beszerzési eljárás alapján megkötött 
szerződések módosításáról szóló hirdetményeket, ennek során az Ákr. alapján hatósági 
ellenőrzés (a továbbiakban: szerződés-ellenőrzési eljárás) keretében - jogszabályban 
meghatározott részletes szabályok szerint - ellenőrzi a szerződések teljesítését és módosítását, 
a tervpályázati eljárás eredményét, valamint megteszi különösen a 153. § (1) bekezdés c) 
pontjában és a 175. §-ban meghatározott intézkedéseket.  

A fent hivatkozott szerződés-ellenőrzési eljárás lefolytatását a Hatóság külön erre a célra 
létrehozott szervezeti egysége útján végzi.  

A hatósági ellenőrzési eljárások száma évről évre növekszik. Az ellenőrzések számára 
tekintettel egyre több feltételezett jogszabálysértés kerül a Hatóság látóterébe, ezzel együtt 
egyre változatosabbak a feltárt jogsértések és egyre változatosabbak a jogorvoslati 
kezdeményezések, amelyeket a Közbeszerzési Hatóság Elnöke terjeszt a Közbeszerzési 
Döntőbizottság elé.  

A Hatóság elnöke alperesi érdekeltként részt vesz a kezdeményezésére indult jogorvoslati 
eljárásokban a Közbeszerzési Döntőbizottság által hozott jogorvoslati határozatok 
megtámadása iránti perekben. Emellett a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének 
érvényre juttatása érdekében a Hatóság pert indít a Kbt. alapján semmis 
szerződésmódosítások esetében a szerződésmódosítás érvénytelenségének megállapítása és az 
érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt. 

Az ellenőrzés során az előzőekben említett és feltárt változatos jogsértések ismeretében és azt 
felhasználva az egységes ellenőrzési szempontok összefoglalójaként a szerződés-ellenőrzési 
szakterület egy ellenőrzőlistát (checklist) alkotott meg. A checklist létrehozása, folyamatos 
bővítése, a szakági jogszabályváltozásokhoz történő igazítása, mintegy tudásbázisként 
működve kívánja elősegíteni a Hatóság munkatársai számára az ellenőrzési feladatok 
hatékony és eredményes elvégzését.   

A szerződés-ellenőrzési tevékenység alapját a Hatóság Elnöke által jóváhagyott éves 
ellenőrzési terv, a Közbeszerzési Értesítőben megjelent szerződésmódosításokról szóló 
hirdetmények, a közérdekű bejelentések, a hivatalból kezdeményezett ellenőrzések, a 
Közbeszerzési Anonim Chat szolgáltatás, illetve adott esetben a szerződésszegések alapján 
tett bejelentések képezik. 

A Hatóság naprakészen vezeti és a honlapján közzéteszi a gazdasági szereplők (nyertes 
ajánlattevők) közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének jogerős 
bírósági határozatban megállapított vagy a gazdasági szereplő által nem vitatott súlyos 
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megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit - beleértve azt is, ha 
a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés 
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 
vezetett. A szerződésszegések releváns adatai a Hatóság honlapján a szerződésszegéstől vagy 
a bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig érhetők el. 

A Hatóság, a jogalkalmazók tevékenységének támogatása érdekében, írásbeli állásfoglalás 
keretében térítésmentes felvilágosítást ad a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályokra 
vonatkozó megkeresésekre, továbbá a jogalkalmazók munkáját támogatva ingyenes telefonos 
ügyfélszolgálatot tart fenn általános jellegű jogalkalmazási kérdések tisztázására. A 
térítésmentes írásbeli állásfoglalások száma éves szinten 900-950 db írásbeli felvilágosítás 
adást jelent. 

A Hatóság a közbeszerzésekből kizárt gazdasági szereplők esetében az ún. öntisztázás során 
közigazgatási hatósági eljárás keretében dönt az érintett gazdasági szereplők 
megbízhatóságáról, amelynek megállapítása esetén a kizárt gazdasági szereplők újra 
indulhatnak közbeszerzéseken. 

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

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzése alapján hozott döntések honlapon 
történő publikálása által, a részletes indoklás nyújtása révén, remélhetőleg nem pusztán az 
átláthatóság és a nyilvánosság elve érvényesül, hanem a joggyakorlat pozitív alakulása is 
várható. A pozitív gyakorlat egyben azt jelenti, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
alkalmazására csak valóban indokolt esetekben kerülhet sor. A Hatóság igen szigorú 
ellenőrzési gyakorlatot vezetett be, amelynek eredményeként a hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárások aránya 2019-2021 években lényegesen csökkent. A Hatóság célja, hogy a 2022-es 
évben a szigorú ellenőrzéssel továbbra is fenntartsa ezen eljárástípus alkalmazásának alacsony 
számát. 

A Hatóság kivizsgálja a közbeszerzésekkel kapcsolatos közérdekű bejelentéseket, amelynek 
eredményeként a Hatóság – ha jogsértés gyanúja merül fel – a Közbeszerzési Döntőbizottság 
hivatalból folytatott jogorvoslati eljárását kezdeményezi, illetve intézkedik a bejelentés 
illetékes szervhez történő áttétele iránt. 

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

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

A nemzetközi jó gyakorlatok magyar gyakorlatba történő átültetése érdekében a Hatóság 
munkatársai részt vesznek különböző uniós munkacsoportok tevékenységében, továbbá 
nemzetközi közbeszerzési tárgyú konferenciákon és szemináriumokon hallgatóként és 
előadóként is. A nemzetközi kapcsolattartás terén kiemelt fontosságú a V4-ek közbeszerzési 
együttműködése.  
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A Hatóság, a fenntarthatóság érdekében végzett tevékenysége keretében, figyelemmel kíséri a 
fenntartható – így környezetvédelmi, szociális és innovatív – szempontok közbeszerzési 
eljárásokban történő érvényesítésével kapcsolatos, továbbá az Európai Unió által kiemelten 
kezelt közbeszerzési területeket érintő jogszabálytervezeteket és kezdeményezéseket. Annak 
érdekében, hogy a zöld, szociális és innovatív közbeszerzések előmozdításának lehetőségeit, a 
vonatkozó nemzetközi és hazai szabályozást, az elérhető jó gyakorlati példákat az érdeklődők 
megismerhessék, a Hatóság konferenciákat szervez. A fenntartható jó közbeszerzési 
gyakorlati példák elterjesztése és jogalkalmazókkal történő megismertetése érdekében a 
Hatóság odaítéli az általa alapított Közbeszerzési Kiválósági Díjat és Közbeszerzési 
Nívódíjat. A magyar közbeszerzési területen folytatott tudományos vagy szakmai tevékenység 
körében elért kiemelkedő eredményeket vagy a hosszútávon elkötelezett, magas színvonalon 
folytatott munkásságot a Hatóság Pro Procurationem-díjjal jutalmazza 2022. évben. 

A Hatóság egy saját kiadású, nagyvolumenű közbeszerzési kommentár megjelentetését 
tervezi. 

A Hatóság 2022-ben folytatja a belső működését támogató informatikai rendszerek 
fejlesztését, valamint továbbfejlesztését, a vonatkozó jogszabályváltozások és a szervezeten 
belüli tapasztalati igények alapján. Ezzel párhuzamosan a Hatóság fejleszti az iratkezelési 
rendszerét és az iratkezelési folyamatokat az elektronikus ügyintézésre átállással 
összefüggésben, valamint a személyes adatok hatékonyabb védelmének céljával. 

2022-ben folytatódik a 2013. évi L. törvény szerinti megfeleléshez szükséges rendszerek és a 
megfelelő szabályozottság felülvizsgálata és finomítása, hogy a Hatóság a külső informatikai 
támadásokkal szemben folyamatosan megfelelő védelmet tudjon alkalmazni és egy esetleges 
vis major helyzetet azonnal és kontrolláltan tudjon kezelni. Ezen tevékenységekkel 
összefüggésben a Hatóság a korábban tervezett BCP/DRP megoldások bevezetését és a hozzá 
kapcsolódó ellenőrző folyamatok megszilárdítását tűzi ki célul.  

A Hatóság eszközparkjának folyamatos magas színvonalon tartásának biztosítása érdekében 
2022-ben átfogó eszköz konszolidációs feladatokat tervezünk megvalósítani, melyek 
segítségével biztosítható a Hatóság által üzemeltetett rendszerek magas fokú rendelkezésre 
állása, valamint a munkavállalók napi munkavégzésének eszközökkel való támogatása. 

A Közbeszerzési Döntőbizottság a 2022. évben is meg kívánja tartani szigorúbb bírságolási 
politikáját, melynek köszönhetően, a Közbeszerzési Hatóság által beszedett, a központi 
költségvetést megillető bírságbevételek növekvő tendenciát mutatnak. A kiszabott bírságok 
összegét a 2022. évben is az előző évihez hasonló nagyságrendűre prognosztizáljuk. A 
szankció súlyának növekedése egyúttal nagymértékben hozzájárul a jogalkalmazók jogsértés 
elkövetésétől való visszatartásához.  

A 2022. évi költségvetés tervezésekor a Hatóság figyelemmel volt az előző évekhez 
viszonyított átlagos hirdetményszám változás alapján mutatkozó kedvező bevételi 
tendenciára, így bevételeit a 2021. évi elfogadott költségvetéshez képessel azonos szinten 
tervezi a 2022. évben is. 

millió forintban, egy tizedessel 

5. cím 

Közbeszerzési Hatóság 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos statisztikai állományi 
létszám (fő) 

2021. évi törvényi 
előirányzat  

3 288,2 2 769,0 519,2 160 

2022. évi javasolt 
előirányzat 

3 288,2 2 769,0 519,2 160 
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8. cím: Pártok támogatása 

A pártok támogatására fordítandó 2022. évi előirányzat összege együttesen 2.548,9 millió 
forint, mely összeg azonos a 2021. évi előirányzattal. A törvényjavaslat pártonként, a pártok 
működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény előírásai szerinti bontásban, a 2018. évi 
országgyűlési választásoknak megfelelő arányok szerinti felosztásban tartalmazza az 
előirányzatokat. Ez a 2022. évi választásokat követően megváltozik, ugyanis a felosztás a 
választási eredményeken alapul. A módosításra a Kormány határozatával kerül sor. 
 

9. cím: Pártalapítványok támogatása 

A 3.230,4 millió forintos előirányzat a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, 
kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok 2022. évi támogatására szolgál, mely 
összeg azonos a 2021. évi előirányzattal. A rendelkezésre álló összeg elosztása a pártok 
működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján történik. Ez a 2022. évi választásokat 
követően megváltozik, ugyanis a felosztás a választási eredményeken alapul. A módosításra a 
Kormány határozatával kerül sor. 
 

10. cím: Kampányköltségek 

A 6.000,0 millió forintos előirányzat a 2022. évi választásokhoz kapcsolódó kampányköltségek 
finanszírozását szolgálja a 2013. évi LXXXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően.  
 

11. cím: Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben 
(Mttv.) foglaltaknak megfelelően, a központi költségvetés a közszolgálati hozzájárulás útján 
támogatja a közszolgálati média működését. A közszolgálati hozzájárulás fedezetet nyújt 
egyebek mellett a közszolgálati médiatársaság működéséhez, a közmédia zenei együtteseinek 
fenntartásához, illetve az Mttv.-ben rögzített közszolgálati célok megvalósításához.  
A közszolgálati hozzájárulás 2022. évi összege az Mttv. 4. számú mellékletében foglaltaknak 
megfelelően került megállapításra. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

Az Európai Unió adatvédelmi reformja, amely elsősorban a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-
i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) és a 
személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásában öltött 
jogi formát, valamint a reformhoz kapcsolódó, annak vívmányait a magyar jogrendszerbe 
beillesztő hazai jogalkotási folyamatok jelentős része az elmúlt években lezárult. Az általános 
adatvédelmi keretek rögzítése mellett azonban az Európai Unió intézményeiben számos, az 
adatvédelemhez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó szabályozási javaslat tárgyalása 
folytatódott, vagy kezdődött meg (pl. a digitális szolgáltatásokról szóló rendelettervezet, 
adatkormányzásról szóló rendelettervezet stb.) amelyek vonatkozásában a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság, NAIH) nemcsak az 
Európai Adatvédelmi Testület keretei között, hanem a kormányzati szervek megkeresésére is, 
rendszeresen kialakítja és kifejti álláspontját. Ezen aktív közreműködést igénylő tevékenység 
2022-ben várhatóan a korábbi évekhez képest is jelentős munkaerő ráfordítást fog 
eredményezni 

A GDPR alkalmazandóvá válása elsősorban a tagállamok adatvédelmi felügyeleti szervei – 
Magyarországon a NAIH – tevékenységét helyezi fókuszba, hiszen e felügyeleti szervek 
jogértelmező, jogalkalmazó szerepe tölti meg a jogi rendelkezéseket tartalommal, különösen 
azon jogintézmények vonatkozásában, amelyek a korábbi jogszabályi környezetnek nem 
képezték részét. 

Ezen kiemelt szerepkör számos területen tette és teszi folyamatosan szükségessé a Hatóság 
tevékenységének optimalizálását, a rendelkezésre álló erőforrások feladatközpontú elosztását, 
az új jogintézmények adaptálásához szükséges mechanizmusok kialakítását és folyamatos 
fejlesztését, valamint a mindezek támogatásához nélkülözhetetlen eszközök és infrastruktúra 
biztosítását. 

Az adatvédelmi követelmények az Unió valamennyi tagállamában egységes alkalmazásának 
biztosítását a tagállami hatóságok az Európai Adatvédelmi Testület tevékenységén, annak 
koordinációs mechanizmusain keresztül biztosítják, így e rendszeresen, számos tematikus 
alcsoport keretein belül működő fórum munkájában való részvétel egyre jelentősebb 
erőforrás-ráfordítást tesz szükségessé. A NAIH fontos koordinatív-vezető szerepet játszik az 
Európai Adatvédelmi Testület egyik munkacsoportjában (Cooperation Expert Subgroup), 
emellett a Hatóság minden alcsoportba delegál szakértőt. 

Az Európai Adatvédelmi Testület munkájában történő aktív részvétel a továbbiakban is 
mellőzhetetlen lesz, az adatvédelmi normák alkalmazása a tagállamokban, konkrét ügyekben 
ugyanis egyre több olyan jogi helyzetet eredményez, amelynek feloldásához a Testület 
jogértelmező szerepe alapvető fontosságú, és amelyre így mind a tagállami, mind az uniós 
jogalkotók és jogalkalmazók egyre fokozódó mértékben támaszkodnak. 

A Hatóság felügyeleti szerepét erősíti, hogy az elmúlt évek jogszabályváltozásai alapján már 
hivatalból is folytathat vizsgálatot, másrészt az érintettek adatvédelmi hatósági eljárás 
lefolytatását is kérelmezhetik, mely eljárástípus arányaiban egyre növekvő mértékben teszi 
szükségessé a Hatóság munkatársainak közreműködését. A Hatóság célja, hogy e kérelemre 
induló eljárások mellett egyes adatkezelői csoportok, adatkezelési művelettípusok esetén 
hivatalból is nagyobb számban folytasson vizsgálatot, hatósági ellenőrzést, illetve 
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adatvédelmi hatósági eljárást, ezek az eljárások ugyanis jelentős hatást tudnak gyakorolni a 
jogalkalmazói gyakorlatra, a jogkövető magatartás kikényszerítésére.  

A Hatóság számára a GDPR alapján a felügyeleti hatóságokra ruházott és a Hatóság által 
gyakorolt engedélyezési, jóváhagyási típusú feladat- és hatáskörök (pl. magatartási kódexek, 
kötelező erejű vállalati szabályok jóváhagyása) a korábbi szabályozáshoz képest jelentősen 
hangsúlyosabban jelennek meg, e jogintézmények adatkezelők általi igénybevételének – a 
Testület közreműködését is igénylő feltételei – várhatóan 2022-re többségében rendelkezésre 
fognak állni, így ezen eljárások számának növekedése ugyancsak megalapozottan 
prognosztizálható.  

Hasonlóképp, a tanúsító szervezetek akkreditációjára irányuló eljárások számának növekedése 
is előre jelezhető, amely eljárások kapcsán a Hatóság a feladatát a nemzeti akkreditációról 
szóló törvény rendelkezései alapján szakhatósági szerepkörben látja el. 

A Hatóság továbbra is alapvető fontosságúnak tartja, így 2022-ben is kiemelt figyelmet kíván 
annak szentelni, hogy az érintettek körében tudatosítsa az adatvédelem jelentőségét és bővítse 
azzal kapcsolatos ismereteiket, másrészt a jogsértések és azok jogkövetkezményeinek 
megelőzése érdekében az adatkezelők és adatfeldolgozók jogtudatosságának növelését is 
elengedhetetlennek tartja. A jogtudatosság erősítését a Hatóság számos eszközzel támogatja, 
elsősorban ismeretterjesztő kampányok, oktatás útján. Ezen cél elérése érdekében a Hatóság a 
továbbiakban is fejleszti az ügyfélszolgálati tevékenységét.  

A NAIH feladat- és hatáskörébe tartozó, az Alaptörvény VI. cikkében rögzített másik alapjog, 
a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog (információszabadság) 
érvényesítésével kapcsolatos feladatok továbbra is jelentős erőforrás-ráfordítást igényelnek.  

A jogterület jogalkalmazási gyakorlatának felmérésére és fejlesztésére a NAIH a KÖFOP-
2.2.6-VEKOP-18-2019-00001 azonosítószámú, „Az információszabadság hazai 
gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” elnevezésű uniós projekt 
kedvezményezettjeként egy 2022-ben záruló, átfogó kutatás projekt keretei között kiemelt 
hangsúlyt helyez. A projekt szakmai ellenőrzésében és irányításában az Információszabadság 
Főosztály teljes állománya szerepet vállal, mindez az elkövetkező két évben igen jelentős 
erőforrás-ráfordítással jár. 

Magyarországnak a Konzultatív Tanácsban való részvételét biztosítania kell, illetve a 
szakértői csoport megválasztásában is szükséges közreműködnie, annak magyarországi 
tagjára való javaslat megtételével, illetve el kell készítenie az átfogó jelentését az Egyezmény 
végrehajtásával összefüggésben. Tekintettel az Európa Tanács soron következő magyar 
elnökségére, valamint a szakértői csoport munkájára az Egyezménnyel összefüggésben 
folyamatos feladatellátás prognosztizálható a NAIH részére. 

Mindezek mellett a Hatóság ügyfelei számára biztosított szolgáltatások (pl. interneten 
keresztüli elektronikus ügyintézés és webes portál szolgáltatások stb.) további fejlesztése, a 
minél olcsóbb, rugalmasabb, hatékonyabb, megbízhatóbb és minél szélesebb körben 
hozzáférhető elektronikus szolgáltatások biztosítása továbbra is kiemelt cél és feladat. Ezek 
körében elsődlegesen a Hatóság az ügyviteli munkafolyamatainak fejlesztésére és 
hatékonyságának növelésére kívánja helyezni a hangsúlyt, de ide tartozik az egységes 
elektronikus ügyintézése feltételeinek mind teljesebb körű megvalósítása, az ennek 
megteremtése érdekében szükséges fejlesztések középtávú biztosítása is. Az elektronikus 
ügyintézési eljárások beépítésével és fejlesztésével, a munkavégzés gyorsasága, hatékonysága 
és transzparenciája is tovább erősíthető.  
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben  

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság 

1 555,6  1 555,6 123 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

A Hatóság által ellátandó, a 2022. évben hangsúlyos olyan főbb feladatok, amelyek 
tekintetében a Hatóságnak folyamatosan növekvő mértékű munkateherrel, így 
erőforrásigénnyel kell számolnia:  

- szoros együttműködés az Európai Unió más tagállamainak adatvédelmi hatóságaival és 
harmadik országok adatvédelmi hatóságaival, nemzetközi szervezetekkel; 

- az adatvédelmi felügyelet folyamatos biztosítása, a jogsértésekkel szembeni hatósági 
fellépés, a Hatóság képviselete a közigazgatási perekben; 

- az információszabadság érvényesülésével kapcsolatos képzés, ismeretterjesztés, 
vizsgálati eljárások lefolytatása; 

- ügyfélszolgálat fenntartása, az adatvédelmi tisztviselők bejelentésére szolgáló rendszer 
fejlesztése (ügyféloldali biztonságos módosítási, törlési lehetőség kifejlesztése) és 
érdemi adattisztítása; 

- folyamatos szakmai kommunikáció az adatkezelőkkel és az adatfeldolgozókkal, az 
adatvédelmi tisztviselők éves konferenciájához kapcsolódó kérdőíves felmérés és online 
előadások összeállítása; 

- a tanúsítási szempontok jóváhagyásával kapcsolatos feladatok; 
- a tanúsító szervezetek akkreditációjára vonatkozó kiegészítő követelmények 

közzétételével kapcsolatos feladatok; 
- a tanúsító szervezetek Nemzeti Akkreditációs Hatóság általi akkreditációja során a 

szakhatósági eljárás lefolytatása; 
-  a magatartási kódexnek való megfelelést ellenőrző szervezet akkreditációjára 

vonatkozó követelmények közzétételével kapcsolatos folyamatok, feladatok; 
- az adatkezelési engedélyezési eljárások lefolytatása, illetve az eljárásokhoz kapcsolódó 

pénzügyi adminisztráció koordinálása; 
- a személyes adatok biztonságára vonatkozó követelmények érvényesülésének 

biztosítása a Hatóság általános eljárásai során, ennek keretei között a Hatóság 
munkatársainak informatikai biztonsági továbbképzése, különös tekintettel az 
elektronikus ügyintézés adatbiztonsági vonatkozásaival kapcsolatos ismeretek 
bővítésére (általános és személyre szabott képzések); 

- az adatvédelmi incidens bejelentések fogadása, illetve az ilyen bejelentések fogadására 
használt az Európai Adatvédelmi Testülettel egyeztetett elektronikus bejelentő rendszer 
fenntartása; 

- az adatvédelmi incidens bejelentések vagy egyéb panasz, bejelentés alapján a vizsgálat, 
hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás lefolytatása, ennek során IT biztonsági 
elemzés elkészítése; 

- a kötelező hatásvizsgálati jegyzék naprakészen tartása, a hatásvizsgálat alól mentesített 
adatkezelési műveletek jegyzékének elkészítése, továbbá az ezzel kapcsolatos feladatok 
egyeztetése az Európai Adatvédelmi Testületben; 
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- az adatvédelmi hatásvizsgálatokkal összefüggő, előzetes konzultációs eljárások 
lefolytatása, ezzel kapcsolatos általános tanácsadás; 

- a személyes adatok feldolgozására vonatkozó általános szerződési feltételek, továbbá a 
személyes adatok harmadik országba történő továbbítására vonatkozó általános 
adatvédelmi kikötések megállapításával és közzétételével kapcsolatos feladatok ellátása; 

- Hivatalból indított rendszeres ellenőrzések az olyan – nemzetbiztonsági, honvédelmi, 
bűnüldözési – területen, ahol az érintett hozzáférési joga törvény által korlátozott. 

 

Részvétel az alábbi területeken folytatott koordinált ellenőrzésekben: 

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

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

- Eurodac ellenőrzés (Eurodac rendelet 30. cikke szerint); CIS (Customs Information 
System); 

- Europol; 
- PNR (Passengers Name Records); 
- FIU.net (Az Európai Financial Intelligence Unit); 
- EES-ETIAS; 
- Coordinated Supervision Committee (CSC) az EU nagyméretű információs 

rendszereinek közös felügyeletét ellátó bizottság. 
 

A Hatóság a feladatainak ellátásához 123 fő felvételére kapta meg az engedélyt, és az anyagi 
erőforrást. Ebből 3 fő költsége a KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001. sz. projekt 
költségvetéséből kerül finanszírozásra, valamint 6 fő alkalmazása szükségessé vált az Európai 
Uniós együttműködés zavartalan biztosítása érdekében. 

A Hatóság szakmai színvonalának szinten tartásához a teljesítményértékeléseken alapuló 5%-
os illetménykorrekció kerül bevezetésre. 

A létszámemelés és a törvény szerinti illetményekre betervezett személyi előirányzat keret 
növelése a bázis dologi előirányzatból történő átcsoportosítással valósult meg. 

 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 

millió forintban, egy tizedessel 

21. Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság  

Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2021. évi törvényi előirányzat 1 604,2  1 604,2 117 

Szerkezeti változások és 
szintrehozások: 

    

Jubileumi jutalom -23,5  -23,5  

IRMA ügykezelő szoftver -25,1  -25,1  

2022. évi javasolt előirányzat 1 555,6  1 555,6 123 
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III.4. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

A „Jogszabályban rögzített közzétételi kötelezettségek alá eső adatok körének felülvizsgálata” 
című projekt a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításával került 
nevesítésre 2018. november végén. A NAIH a Kormány határozatban nevesített 
kedvezményezettként 2019 augusztusában támogatási kérelmet nyújtott be „Az 
információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” című 
kiemelt projekt megvalósítására. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív 
Program lebonyolításáért felelős Irányító Hatósággal kötött Támogatási Szerződés 2020. 
szeptember 24-én lépett hatályba, a tényleges szakmai munka az adminisztrációs 
kötelezettségek miatt csak 2021 januárjában kezdődhetett meg. A KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18 
jelű, európai uniós projekt, mely szerződött támogatás összege 1 000,0 millió forint és 100%-
ban az EU által támogatott, előre láthatólag 2022. szeptember 30-án fog lezárulni. 

 

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

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kiemelt projektje (KÖFOP-2.2.6-
VEKOP-18-2019-00001) az információszabadság hazai helyzetének feltárását és 
gyakorlatának feltérképezését támogatja kiemelten 4 darab célirányos, célcsoport specifikus 
elemző kutatás végrehajtása által. Célja a hazai jogszabályokban rögzített közzétételi 
kötelezettség gyakorlati megvalósulásának átfogó, mélyreható, komplex módszereket 
alkalmazó vizsgálata, valamint a hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján a jogalkotók 
részére ajánlások megfogalmazása és az eredmények disszeminációja. Az 
információszabadság, mint alapjog érvényesülése kapcsán a hazai gyakorlat széleskörű 
vizsgálata időszerűvé vált, hogy felszínre kerüljenek az esetleges problémák és hátráltató 
tényezők, melyek beazonosítását követően célzott megoldási, javaslatok megfogalmazásával a 
hozzáférhetőség javíthatóvá, a folyamatok pedig optimalizálhatóvá válhatnak. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

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

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

A Hivatal 2022. évi főbb feladatai: 

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

– a villamosenergia-ipari működési engedélyek – átviteli rendszerirányítás, 
villamosenergia-elosztás, szervezett villamosenergia-piac működtetése, termelés és 
kapcsolódó tevékenységek (létesítések, bővítés, megszüntetés, stb.), energiatárolás, 
közvilágítás, kereskedelem (egyetemes szolgáltatás, kereskedelem, korlátozott 
kereskedelem), elektromos gépjármű töltése, magánvezeték és közvetlen vezeték 
létesítése, bővítése, megszüntetése – kiadása, módosítása, visszavonása, 

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

– a távhő ágazat – távhőszolgáltatás és távhőtermelés – engedélyezési és felügyeleti 
rendszerének működtetése, létesítési és működési engedélyeinek kiadása, módosítása 
és visszavonása, szükség esetén új engedélyes kijelölése, valamint a távhőtermelők 
legmagasabb hatósági árára és a távhőszolgáltatók támogatására vonatkozó javaslat 
elkészítése és az energiapolitikáért felelős miniszter részére történő megküldése, 

– a földgáz és a villamos energia rendszerhasználati, csatlakozási és ún. külön díjainak 
meghatározása, a földgáz, a villamos energia és a távhő miniszteri árhatósági körbe 
tartozó hatósági árainak előkészítése, 

– energia ágazati kijelölő hatóságként a létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény és végrehajtási rendeletei 
alapján a villamosenergia-, földgáz- és távhőipari nemzeti létfontosságú 
rendszerelemek és alapvető szolgáltatás nyújtók kijelölése, és a kijelölt üzemeltetőkkel 
kapcsolatos kijelölő hatósági feladatok ellátása, 

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

– az egységes elektronikus közműnyilvántartással kapcsolatos hatósági felügyeleti 
feladatok ellátása, 

– adatszolgáltatás az Integrált Közérdekű Víziközmű Adatbázis részére,  
– a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és a közszolgáltatói alvállalkozók 

tevékenysége megfelelőségének vizsgálata, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díj jogszerűségének ellenőrzése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével 
kapcsolatos szerződések és kötelezettségvállalások jóváhagyása, a 

355



hulladékgazdálkodási ágazattal kapcsolatos díjelőkészítő feladatok ellátása, valamint a 
hulladékgazdálkodási vagyonelemekre vonatkozó vagyonkataszter vezetése, 

– hatékony és eredményes piacfelügyeleti tevékenység ellátása, 
– e-közmű felügyelettel kapcsolatos feladatok ellátása, 
– felhasználói panaszok intézése, 
– a felhasználói tudatosság növelése, 
– villmosenergia-ipari, földgázipari és víziközmű-szolgáltatási engedélyesek 

üzletszabályzatainak jóváhagyása, az üzletszabályzatszerű működés folyamatos 
felügyelete, eltérés esetén szankcionálása, 

– a villmosenergia-ipari, földgázipari és víziközmű-szolgáltatási ágazatok 
szolgáltatásminőségi követelményeinek meghatározása, betartásuk ellenőrzése, a 
követelményektől való elmaradás szankcionálása, 

– Felhasználói Elégedettségi Felmérés rendszerének kidolgozása és folyamatos 
működtetése a villamosenergia-ipari, a földgázipari, a távhőszolgáltatási és víziközmű-
szolgáltatási ágazatokban. a regionális piacintegráció előkészítése és megvalósítása, az 
európai hálózati előírások (az ún. Network Code-ok) bevezetése, 

– az ún. „Tiszta energia” jogszabály-csomag implementációjára irányuló jogalkotásban 
való közreműködés, valamint az ehhez kapcsolódó feladatok – különösen, de nem 
kizárólag az egyes villamosenergia-ellátási szabályzatok jóváhagyása – ellátása, 

– az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer bevezetése – kötelezettség mértékének 
meghatározása 2021. és 2022. évekre, másodlagos piac létrejöttének elősegítése, 
sztenderd módon elszámolható energiahatékonysági intézkedések jegyzékének 
kiadása, 

– a szakreferensek és a nemzeti energetikusi hálózat – közintézmények energetikai 
tanácsadása szakpolitikák végrehajtó hatósági feladatainak ellátása, 

– az energiahatékonysági szakpolitikákhoz jelentett megtakarítások ellenőrzésére 
módszertan kidolgozása, a jelentett megtakarítások ellenőrzése (monitoring és 
verifikáció), 

– a kötelező nagyvállalati energetikai auditok, a normatív energiahatékonysági 
társaságiadó kedvezmény igénybevétele kapcsán készített auditok, illetve kérelemre - 
önkéntes auditok ellenőrzése, 

– az energiahatékonysági hatósági felügyeleti feladatok ellátása (névjegyzékek vezetése, 
képzés és vizsgáztatás felügyelete), 

– a megújuló energia támogatási rendszer működtetése, METÁR pályázat lebonyolítása, 
– a nemzeti energia-statisztikai rendszer működtetése, fejlesztése, 
– együttműködés nemzetközi és hazai partnerekkel az Európai Zöld Megállapodáshoz 

(European Green Deal) kapcsolódó, szabályozói szempontból kiemelt uniós 
jogalkotási csomagokkal kapcsolatban, különös tekintettel a transzeurópai 
energiainfrastruktúra iránymutatásairól szóló rendelet (TEN-E), a gázirányelv és a 
gázrendelet, valamint a megújuló energia és az energiahatékonysági irányelv 
felülvizsgálatára. 
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben 

A Hivatal a 2022. költségvetési évben is teljes egészében saját bevételből gazdálkodik. A 
bevétel jogszabályok alapján beszedett felügyeleti díjból, igazgatási szolgáltatási 
díjbevételből és egyéb működési bevételből származik. A felügyeleti díjak összegét a 
díjbevételre vonatkozó törvények módosulása, valamint a felügyelt szervezetek előző évi-, 
illetve - előző évi adat hiányában - tervezett árbevétele határozza meg. Az energetikai 
engedélyesek által fizetendő felügyeleti díjak mértéke az előző évi árbevétel 0,075%-áról 
0,085%-ra növekedett 2021. április 1-től kezdődően. 2022. évben az energetikai engedélyesek 
árbevételén alapuló felügyeleti díjbevételek várható összegére hatást gyakorol a díjemelés 
mértéke, valamint a korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel rendelkező 
engedélyesek esetében megfigyelhető mérséklődő forgalom, valamint a koronavírus járvány 
világgazdasági hatásai is. 

A rendelkezésre álló forrás biztosítja a Hivatal feladatát ellátó 360 fő személyi juttatását, a 
kapcsolódó járulékokat és a Hivatal működéséhez szükséges működési és felhalmozási 
kiadások fedezetét. 

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal 

8 460,4 8 460,4  360 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

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

millió forintban, egy tizedessel 

23. cím Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási 

Hivatal 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 

2021. évi törvényi előirányzat 7 682,7 7 682,7  359 

Változások jogcímenként:     

Létszám növekedés    1 

Bevételek változása 777,7 777,7   

2022. évi javasolt előirányzat 8 460,4 8 460,4  360 
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A Hivatal által ellátandó feladatok részletes bemutatása: 

Engedélyezés és felügyelet 

 a magyar villamosenergia-rendszer hálózatfejlesztési tervének jóváhagyása, 
 az átviteli rendszerirányítót érintő nemzetközi szerződések megkötésének előzetes 

jóváhagyása, 
 a megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termelés esetében a működési 

támogatás mértékének megállapítása, 
 a szélsőséges időjárási körülmények hatásának vizsgálata a szolgáltatás minősége 

szempontjából, szélsőséges időjárási eseményekhez kapcsolódó engedélyesi kérelmek 
elbírálása a villamos energia ellátás minimális minőségi követelményét és elvárt 
színvonalát megállapító határozatok szerint, 

 erőműegység minősítése, származási garanciák bejegyzése és törlése, származási 
garancia rendszer vezetése és felügyelete, 

 a villamosenergia-ipari tevékenységek engedélyezése, a villamosenergia-ellátás 
biztonság felügyelete, 

 a villamosenergia-ipari engedélyesek működését szabályozó szabályzatok jóváhagyása 
(üzemi szabályzat, elosztói szabályzat, kereskedelmi szabályzat, szervezett 
villamosenergia-piaci szabályzat, nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat, 
üzletszabályzatok), 

 villamosenergia-ipari szereplők nyilvántartásba vétele, 
 az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusokban, jogi 

rendelkezésekben, valamint az ACER döntéseiben meghatározott, a Hivatalra 
vonatkozó feladatok végrehajtása, 

 a földgázipari tevékenységek engedélyezése, az engedélyes földgázipari vállalkozások 
iparági jogszabályoknak és az engedélyben foglaltaknak megfelelő működésének 
ellenőrzése, a földgáz ellátás biztonság felügyelete, 

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

 földgáz ellátásbiztonságot érintő uniós jogszabályok (2017/1938 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet) implementációjához kapcsolódó cselekvési tervek kidolgozása,  

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

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

 a magyar földgázrendszer 10 éves fejlesztési tervének jóváhagyása, 
 az mFRR kapacitást nyújtó erőművek kérelmére történő szállítási kapacitás-túllépési 

és nominálás-eltérési pótdíj megfizetése alóli mentesítések jóváhagyása, 
 a villamosenergia és fölgázipari engedélyekben foglaltak betartásának ellenőrzése, a 

hatósági felügyelet ellátása, az engedélyesek pénzügyi-gazdasági helyzetének 
vizsgálata, 

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

 a víziközmű-szolgáltatási tevékenység engedélyezése és felügyelete, a szolgáltatás 
jogszerűségének, az ellátás biztonságának felügyelete, 
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 a víziközmű-rendszerek 15 éves időtávra szóló gördülő fejlesztési terveinek 
jóváhagyása, 

 a víziközmű-szolgáltatók üzletszabályzatának és beszerzési szabályzatának 
jóváhagyása, 

 a víziközmű-üzemeltetés egyes részeinek kiszervezésének engedélyezése, 
 a víziközmű-szolgáltatók e-közművel kapcsolatos feladatai teljesítésének felügyelete, 
 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó díjjal 

kapcsolatos felügyeleti és tájékoztatási tevékenység, 
 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjalkalmazás felügyelete, 
 annak vizsgálata, hogy a közszolgáltató, valamint a közszolgáltatói alvállalkozó 

tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben 
foglaltaknak, 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
teljesítésével összefüggő szerződéseinek és kötelezettségvállalásainak jóváhagyása,  

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

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

 kijelölő hatóságként a villamosenergia-, földgáz- és távhőipari energia ágazati 
létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló törvény és végrehajtási rendeletei alapján a nemzeti létfontosságú 
rendszerelemek és alapvető szolgáltatás nyújtók kijelölése, és a kijelölt üzemeltetőkkel 
kapcsolatos kijelölő hatósági feladatok ellátása, 

 az okos mérés bevezetésének felügyelete, részvétel a bevezetést szolgáló projektek 
érékelésében, 

 az energiahatékonysági hatósági feladatok kapcsán az energetikai auditálási, 
szakreferensi tevékenység végzésének feltételéül előírt nyilvántartásba vétel és 
felügyelet, a képzést és vizsgáztatást végző közreműködő szervezet felügyelete, 

 a nagyvállalatok és szakreferens igénybevételére kötelezett vállalatok, továbbá az 
energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben kötelezett vállalatok 
energiahatékonysági kötelezettségeinek ellenőrzése, 

 a megfelelőség értékelő szervezetek kijelölő hatóságaként a kijelölt szervezetek 
felügyelete. 

Árszabályozás 

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

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

 a villamos energia egyetemes szolgáltatók 2021. évi árrésének árszabályozási 
szempontú vizsgálata a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, 

 a 2023. évi villamos energia rendszerhasználati és csatlakozási díjak megállapítása a 
kapcsolódó jogszabályok és egyéb árszabályozási dokumentumok alapján, 

 a villamos energia egyetemes szolgáltatási árakra, továbbá az egyetemes szolgáltatás 
fenntarthatóvá tételére vonatkozó javaslat(ok) előkészítése, az illetékes miniszter 
számára, 

 a villamos energia csatlakozási díjakkal kapcsolatos ellenőrzések lefolytatása, a díjak 
megállapított szintjének felülvizsgálata, ideértve a csatlakozásokhoz kapcsolódó 
beruházási költségek vizsgálatát is, 
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 a villamos energia elosztókra és egyetemes szolgáltatókra vonatkozó Szakmai ajánlás, 
valamint az elosztókra és az átviteli rendszerirányítóra vonatkozó Módszertani 
útmutatók továbbfejlesztésének előkészítése a 2020. évi eszköz- és költség-
felülvizsgálat és az azt követő ciklusindítás tapasztalatai alapján, 

 a villamos energia külön díjas rendeletek karbantartása, szükség esetén új díjak 
meghatározása, 

 a földgáz rendszerhasználati  díjak határozatban történő kiadása a díjidőszak előtt,  
 a földgáz szállítási díjakat érintő árkedvezményekre, rövid távú termékekre és 

szezonális faktorokra vonatkozó határozat kiadása a díjidőszakok előtt 
 a földgáz rendszerhasználati tarifarendszer működésének elemzése, a vonatkozó 

árszabályozási rendszer működtetése és továbbfejlesztésének előkészítése, 
 a földgázszállítói Szabályozói Számla és Aukciós Felár Számla működtetése, utóbbi 

egyenlegének felhasználásáról hivatali döntés (határozat hozatal), a földgáz egyetemes 
szolgáltatásban alkalmazott árszabásokat megállapító miniszteri rendelethez az árakra 
vonatkozó javaslat előkészítése, 

 a hazai termelésű földgáz árára, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt 
vételező felhasználók ellátásához szükséges hazai termelésű földgáz mennyiségére 
vonatkozó javaslat előkészítése (negyedévente) a miniszteri rendelethez, a vételre 
felajánlott földgázforrás árára és mennyiségére vonatkozó javaslat előkészítése 
(negyedévente) a miniszteri rendelethez, 

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

 a földgáz csatlakozási díjak határozatban történő kiadása (új árszabályozási periódus 
esetén) és karbantartása, 

 a földgáz rendszerhasználati különdíjak határozatban történő kiadása (új 
árszabályozási periódus esetén) és karbantartása, 

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

 földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó különdíjak meghatározása az erről 
szóló miniszteri rendelethez, 

 az új földgáz árszabályozási ciklus előkészítése, az új ciklusra vonatkozó 
díjkarbantartási módszertanok kiadása, 

 az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi 
szabályzat létrehozásáról szóló a 2017/460 bizottsági rendelet (TAR NC) szerinti 
publikációs és konzultációs kötelezettségek teljesítése, az új árszabályozási ciklusra 
vonatkozóan az új referenciaár-módszertanról döntéshozatal (kiadása határozatban), 

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

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

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

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

valamint a víziközműves kapcsolódó szolgáltatás díjainak árelőkészítésével 
kapcsolatos feladatok ellátása, és ezek 2022. évi mértékére vonatkozó javaslattétel a 
víziközmű – szolgáltatás felügyeletéért felelős miniszter részére, 

 az újonnan üzembe helyezett, adott településen korábban nem nyújtott közműves 
ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és tisztítás átmeneti díjának 
megállapítása, 
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 a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének meghatározása és közzététele a 2022. 
január 1-jét követő időszakra, 

 a használati díj mértékének meghatározása és közzététel a 2022. január 1-jét követő 
időszakra, 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásáért szedhető 
közszolgáltatási díj, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásáért 
szedhető díjak, valamint a koncessziós társaságnak a hulladékgazdálkodási 
tevékenységére tekintettel a környezetvédelmi termékdíjból, a visszaváltási 
rendszerrel összefüggő díjakból, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi 
rendszerből származó bevételekből való részesedése mértékénekelőkészítésével 
kapcsolatos feladatok ellátása, és ezek mértékére vonatkozó javaslattétel a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős 
miniszter részére, 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásával kapcsolatban a 
Koordináló szervnél felmerült indokolt költségek vizsgálata, 

 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésével 
kapcsolatban a közszolgáltatási díjból meg nem térülő indokolt többletköltségek 
összegének megtérítése érdekében benyújtott kérelmek vizsgálata, valamint a 
folyósított támogatási összegek felhasználásáról készült elszámolással 
összefüggő elbírálás, 

 az energiahatékonysági hatósági tevékenységek díjainak - az energetikai auditori és 
szakreferensi vizsga, megújító vizsga, regisztráció és nyilvántartási díjak, a kötelező 
nagyvállalati regisztrációs díj (csak az első regisztráció esetén kell megfizetni), a nem 
kötelező energetikai auditálás során készített energetikai audit kérelemre történő 
ellenőrzése esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj - meghatározása. 

 
Piacfelügyelet 

 a kereskedelem tisztasága, a piaci verseny hatásossága és a piaci árak piaci 
fundamentumokkal való megfeleltethetőségének érdekében folyamatos piacfigyelés, 

 a piacok transzparenciáját növelő kiadványok készítése, a piac hatékony működését az 
európai előírásoknak való megfelelést támogató fejlesztési javaslatok 
megfogalmazása, 

 a Tiszta Energia Csomag alkalmazásával, illetve nemzeti átültetésével kapcsolatos 
javaslattétel, közreműködés a Hivatal álláspontjának a kialakításában a 
piacfelügyeletet érintő kérdésekben, 

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

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

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

 a hatékonyabb piaci működést elősegítő Jelentős Piaci Erő (JPE) eljárások szükség 
szerinti lefolytatása. 

Fogyasztóvédelem 

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

ellenőrzése, 
 személyesen, elektronikusan és telefonon elérhető ügyfélszolgálat fenntartása, 

folyamatosan a felhasználói igényekhez igazítása, 
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 az elektronikus ügyintézés rendszerének működtetése az ügyfélszolgálat, a 
panaszkezelés és a hivatalból induló fogyasztóvédelmi eljárások területén, 

 a Hivatal működéséről és az energetikai szektor felhasználóit kiemelten érintő 
területekről szóló tájékoztató anyagok készítése, elektronikus és papír alapú 
kivitelben, 

 az állampolgárok tudatosságát növelő tájékoztató kampányok végzése, 
 a víziközmű-, távhő szolgáltatással, továbbá a földgáz és villamos energia 

szolgáltatással kapcsolatos Felhasználói Elégedettségi Felmérési rendszer kidolgozása, 
működtetése, a felmérés Koordinátorának kiválasztása, megbízása, az eredmények 
beépítése a szabályozási környezetbe, 

 a villamos energia szolgáltatás, a földgáz szolgáltatás és a víziközmű szolgáltatás 
területén a hálózathasználati/közszolgáltatási szerződés felek általi megszegésére 
vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezések 
meghatározása, 

 a villamosenergia-, a földgáz-, a távhő- és a víziközmű-szolgáltatás területén a 
felhasználókat érintő szolgáltatásminőségi követelmények meghatározása, 

 a szolgáltatásminőségi követelmények betartásának értékeléséhez szükséges szakértő 
kiválasztása, megbízása, az értékelések eredményeinek publikálása, a 
követelményektől való elmaradások szankcionálása, 

 a szolgáltatásminőségi követelmények alóli egyedi felmentési kérelmek elbírálása, 
 az egyetemes szolgáltatók üzletszabályzatai jóváhagyására, módosítására irányuló 

engedélyesi kérelmek elbírálása, közreműködés az egyéb ágazati üzletszabályzatok 
jóváhagyásában, fogyasztóvédelmi szempontú értékelésében, 

 az engedélyesek üzletszabályzat szerinti működésének folyamatos felügyelete, eltérés 
esetén szankcionálása,  

 a felhasználók személyes ügyintézési lehetőségeit egységesen bemutató, az 
ügyintézést tervezhetővé tevő Felhasználó Térinformatikai Adatbázis koncepciójának 
kidolgozása, megvalósítása, 

 lakossági tájékoztató kampányok folytatása a társadalom széles körében használt 
social média felületeken, 

 közreműködés és szakmai támogatás nyújtása a Nemzeti Energetikusi Hálózat 
működtetéséből adódó Hivatali feladatokban, 

 közreműködés a Tiszta Energia Csomag irányelv átültetéséből adódó Hivatali 
feladatokban, 

 közreműködés azon engedélyezési folyamatokban, amelyek a felhasználók tömeges 
átadás-átvételét idézik elő, különös tekintettel a felhasználók megfelelő 
tájékoztatására, ellátásuk zavartalanságának biztosítására, 

 a lakossági és a legfeljebb évi 100.000 kWh energia fogyasztású felhasználók számára 
árösszehasonlító eszköz kialakítása, működtetése, fejlesztése, figyelemmel a változó 
jogszabályi környezetre; az energiamegtakarításból származó előnyök összehasonlító 
eszköz kalkulációs eljárásába illesztése, 

 közreműködés az okosmérés bevezetésével kapcsolatos feladatokban, 
 az energetikai jogszabályok rendszeres felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok 

ellátása, 
 az energetikai szektort érintő, a felhasználókkal történő kapcsolattartást elősegítő 

digitalizációs ügyintézésre való átállás érdekében a technológiai követelmények és 
szabályozási környezet kialakítása, az engedélyesi pilot projektek nyomon követése, 
értékelése, 

– a nemzetközi szervezetek (ACER, CEER) munkájában történő részvétel és egyéb 
nemzetközi megkeresések megválaszolásában való közreműködés. 
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Nemzetközi és piacintegrációs feladatok 

 együttműködés nemzetközi és hazai partnerekkel az Európai Zöld Megállapodáshoz 
(European Green Deal) kapcsolódó, szabályozói szempontból kiemelt uniós 
jogalkotási csomagokkal kapcsolatban, különös tekintettel a transzeurópai 
energiainfrastruktúra iránymutatásairól szóló rendelet (TEN-E), a gázirányelv és a 
gázrendelet, valamint a megújuló energia és az energiahatékonysági irányelv 
felülvizsgálatára, 

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

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

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

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

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

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

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

 az együttműködés fejlesztése az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező államok 
szabályozó hatóságaival,  

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

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

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

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

 közreműködés nemzetközi megújuló energia és energiahatékonysági projektek 
munkájában, a kapcsolódó EU szabályozások előkészítésében, a módszertani háttér 
kidolgozásában (CA-RES, CA-EED, Energy Network Europe (EnR), ENSMOV, 
Odyssee-Mure). 

Energiahatékonysági feladatok 

− Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer bevezetése és működtetése, 
− a Szakreferensek és a Nemzeti Energetikusi Hálózat – közintézmények energetikai 

tanácsadása szakpolitikák végrehajtó hatósági feladatainak ellátása, 
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− a nagyvállalati regisztráció és energetikai auditálási kötelezettség teljesítésének és 
energetikai szakreferens bejelentésének ellenőrzése, 

− a kötelező nagyvállalati energetikai auditok, a normatív energiahatékonysági 
társaságiadó kedvezmény igénybevétele kapcsán készített auditok, illetve kérelemre - 
önkéntes auditok ellenőrzése, 

− energetikai auditorok és szakreferensek névjegyzékeinek vezetése, a tevékenység 
végzésére való jogosultság (kötelező továbbképzés, megújító vizsga, természetes 
személy, illetve szakreferens alkalmazása stb.) ellenőrzése. Az energetikai auditorok 
és szakreferensek képzését és vizsgáztatását végző közreműködő szervezet 
energiahatékonysági képzési és vizsgáztatási tevékenységének hatósági felügyelete, 

− az energiahatékonysági szakpolitikákhoz jelentett megtakarítások ellenőrzésére 
módszertan kidolgozása, a jelentett megtakarítások ellenőrzése (monitoring és 
verifikáció), 

− energiahatékonysági adatok gyűjtése (auditokról, nagyvállalatokról és jelentős 
energiafogyasztású gazdálkodó szervezetekről), feldolgozása, a szakpolitikai 
intézkedések előkészítésének támogatása, 

 az energiahatékonysági tárgyú szabályozás, szakpolitikai intézkedések tervezésének 
támogatása, szövegszerű javaslatok összeállítása, 

 közreműködés a hazai szénkivezetés hatásainak kezelésére és szénrégió átalakítására 
létrejött és az ITM által vezetett Life-IP North-HU-Trans projekt, valamint a 
Szénrégió Bizottság munkájában, 

 regionális fejlesztési tervek energetikai szempontú értékelése, 
 a megfelelőség értékelésről szóló tevékenységek (olajtermékek vizsgálata és 

tanúsítása) hatósági kijelölése és a felügyelete. 
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I. A célok meghatározása, felsorolása  
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  76. §-a alapján 
a Nemzeti Választási Iroda folyamatosan – nem csak az általános választások évében – 
végrehajtandó feladatai: 
 
– a központi névjegyzék vezetése; 
– a választások (beleértve az időközi választásokat is) lebonyolításához szükséges 

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

szállítása; 
– a választások központi logisztikai feladatainak ellátása; 
– a választások pénzügyi lebonyolítása 
– a Nemzeti Választási Bizottság működésének támogatása. 
 
A feladatellátás informatikai rendszerek folyamatos fejlesztésével és üzemeltetésével 
valósítható meg, mely alkalmazások a helyi és területi választási szervek hálózatain is futnak. 
Ehhez megfelelő informatikai infrastruktúra (szerverek, licenszek, hálózati eszközök, 
számítógépek, laptopok) biztosítása szükséges. 

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

II. A célok megvalósításához szükséges erőforrások 2022. évre 

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
Intézmények 1 465,4 0,0 1 465,4 95 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  14 343,5 0,0 14 343,5 0 
 

III. A célok elérésének módja  

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

Az NVI személyi összetétele állandónak tekinthető, a feladatok ellátása a jelenlegi 
állománnyal biztosított, így a javasolt „engedélyezett” létszám 95 fő, a személyi juttatás 
előirányzata évente 842,5 millió forinttal valósítható meg, míg a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata – figyelembe véve az előző évek 
csökkentését – 133,9 millió forint.  

A dologi kiadások kiemelt előirányzata fedezetet biztosít az NVI székhelyének bérleti díjára, 
az üzemeltetési, fenntartási kiadásokra, továbbá a szolgáltatási, működési és igazgatási 
kiadásokra, mely évente 439,0 millió forint összeggel biztosítható. 

A beruházások kiemelt előirányzat tervezett összege 50,0 millió forint, ami a működéshez 
szükséges informatikai eszközök és nagyértékű berendezések beszerzését biztosítaná. 
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millió forintban, egy tizedessel 

I/24/1 Nemzeti Választási Iroda Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2021. évi törvényi előirányzat 1 465,4 0,0 1 465,4 95 
2022. évi javasolt előirányzat 1 465,4 0,0 1 465,4 95 
 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

Az NVI az Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása, A választási rendszerek 
működtetése és a 2022. évi országgyűlési képviselőválasztás lebonyolítása fejezeti kezelésű 
előirányzatokkal rendelkezik. 

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat biztosít fedezetet az időközi parlamenti, az időközi és megismételt 
önkormányzati és az időközi nemzetiségi választások lebonyolítására. A választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény és végrehajtási, pénzügyi rendeletei, továbbá a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján az NVI biztosítja az önkormányzatok 
részére a jogszabályban előírt normatívákat. Az NVI évente körülbelül 200 időközi 
önkormányzati és nemzetiségi választással tervez, melyhez kapcsolódó előirányzat 
458,0 millió forint. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 458,0 0,0 458,0 
2022. évi javasolt előirányzat 458,0 0,0 458,0 

 

A választási rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a központi névjegyzék vezetésére, a határainkon kívül élő magyar 
állampolgárok választási regisztrációs kérelmeinek feldolgozására, a regisztráltak 
tájékoztatása miatt a választási informatikai alkalmazások biztosítására és továbbfejlesztésére, 
valamint az ehhez kapcsolódó nyomdai és postai szolgáltatások kiadásaira biztosít fedezetet. 
A választások – beleértve az időközi választásokat is – lebonyolítására szolgáló hálózatot és 
rendszert a többi közigazgatási hálózattól és rendszertől elkülönítve, külön infrastruktúrán 
kell üzemeltetni. A Nemzeti Választási Bizottság választott tagjait megillető tiszteletdíj is 
ezen előirányzat terhére kerül biztosításra. 
Az előirányzat 500,0 millió forinttal került megemelésre a megnövekedett 
rendszerüzemeltetési, fejlesztői mérnöki óradíjak, valamint az egyéb szolgáltatási, így 
különösen a kiemelte rendelkezésre állást biztosító óradíjak miatt.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 1 500,0 0,0 1 500,0 

Változások jogcímenként: 
   

Többlet    
megemelkedett üzemeltetési díjak 
finanszírozása 

500,0 0,0 500,0 

2022. évi javasolt előirányzat 2 000,0 0,0 2 000,0 
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A 2022. évi országgyűlési képviselőválasztás előkészítése és lebonyolítása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat szolgál a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a 2022. 
évi országgyűlési képviselőválasztás lebonyolítása, helyi (HVI), megyei (TVI), külképviseleti 
szintek, valamint az NVI központi kiadásainak finanszírozására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 500,0 0,0 500,0 
Változások jogcímenként:    
Többlet     

2022. évi országgyűlési 
képviselőválasztás finanszírozása 

11 385,5 0,0 11 385,5 

2022. évi javasolt előirányzat 11 885,5 0,0 11 885,5 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) és a tevékenységét segítő 
Hivatal legfontosabb feladata a kommunista diktatúra hatalmi működésének feltárása, 
valamint a diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzése. A Bizottság célja 2014. évi 
megalakulásától kezdve az, hogy hozzájáruljon a kommunista diktatúra áldozatainak emléke 
előtti tisztelgéshez, a magyar társadalmat ért sérelmek és veszteségek mind teljesebb 
feltárásához, a korszak generációkon átívelő egyéni és kollektív traumáinak széles körű 
bemutatásához, a magyar társadalom, külön is a fiatal generációk korszakra vonatkozó 
ismereteinek gyarapításához. A legfontosabb pártállami szervek működésének és vezető 
apparátusának hiánypótló alapkutatásokon nyugvó feltárása lehetővé teszi a kommunista 
diktatúra formalizált és rejtett hatalmi mechanizmusainak, hatalomgyakorlási technikáinak és 
működtetői körének megismerését. A koronavírus világjárvány miatt a Bizottság 2020-ban és 
2021 első negyedévében sajnálatos módon nem tudta megvalósítani bizonyos tervezett 
rendezvényeit, projektjeit, ezért a kutatásra és a tartalomfejlesztésre koncentrált. A 
rendezvények pótlására 2021 második felétől, részben 2022-ben fog sor kerülni. 

Alapfeladatainak megvalósítása érdekében a Bizottság 2022-ben is folytatja a pártállam 
működését, főbb szervezeteinek és vezető tisztségviselőinek feltérképezését célzó, hiánypótló 
alapkutatásait. Ennek keretében továbbfejleszti és bővíti a kommunista állampárt központi 
irányításban és a területi szervekben dolgozó funkcionáriusainak karrierútját bemutató 
internetes adatbázisait (NEB Tudástár, www.neb.hu; Párt-Állam-Párt adatbázis, 
www.paap.hu), valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbe fojtását követő 
megtorlás áldozatait és a végrehajtó apparátust bemutató online adatbázist. Utóbbi, a 
perek56.hu címen elérhető adatbázis 2022-ben tovább bővül a halálra ítélt, de a kivégzést 
végül elkerülők, továbbá az úgynevezett „nagyidősök” – életfogytig tartó, vagy 10 évnél 
hosszabb börtönnel sújtottak – sorsának és az ellenük lefolytatott eljárások végrehajtóinak 
bemutatásával. Hasonlóan nagy jelentőséggel bír az 1945 utáni törvénysértő perek 
feldolgozása és online adatbázisban történő közzététele. A nagyszabású munka eredményei a 
koncepciosperek.hu internetes adatbázisban kerülnek bemutatásra az érdeklődőknek. A 
Bizottság folytatni kívánja továbbá a büntetés-végrehajtási iratok feltérképezését, valamint 
folyamatosan nyilvánosságra hozza az eddig javarészt ismeretlen népbírák, népi ülnökök, a 
törvénytelen eljárásokban részt vállalt ügyészek és bírók nevét és karrierútját. 

A Bizottság az elmúlt években több nagyszabású megemlékezéssorozatot rendezett, melyek 
mintájára 2021–22-ben a kommunista diktatúra alatt folytatott egyházüldözést kívánja 
bemutatni. A diktatúra ideológiai és politikai alapon is kiemelt ellenségének tekintette az 
egyházakat, korlátozta, esetenként nyíltan üldözte mind a lelkészeket, mind a híveket. A 
Bizottság a korábbi sokirányú kutatásait összegezve az egyházak kommunista diktatúra alatti 
elnyomására és a válaszként kialakult nyílt vagy burkolt ellenállási formákra kívánja 
irányítani a figyelmet. A programsorozatnak tudományos konferencia, szabadtéri kiállítás, 
középiskolásoknak szóló tanulmányi verseny, rövidfilm egyaránt részét képezi majd. 

Vallásgyakorlás, mint kulturális ellenállás a kommunista diktatúra időszakában címmel a 
Bizottság 2019-ben átfogó kutatási projekteket indított, amelynek célja a már rendelkezésre 
álló kutatási eredmények, forrásgyűjtemények és adatbázisok felhasználásával, valamint új 
kutatások megindításával bemutatni a pártállami egyházpolitikára, a kommunista rendszer 
vallásellenességére adott katolikus és protestáns válaszkísérletet, és feltárni az értékmentés 
megvalósult formáit. A projekt 2023-ig tart. A kutatás arra a kérdésre is választ keres, hogy 
értelmezhető-e a vallásgyakorlás a kulturális ellenállás egyik terepeként. A kutatócsoport 
eredményeit a hagyományos tudományos publikációk mellett adatbázisban is közzé fogja 
tenni, így széles körben megismerhetővé válnak a projekt során elvégzett munka eredményei. 
A Bizottság a tudományos publikációk 2022. évi előkészítése mellett, a részeredmények 
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bemutatása és megvitatása érdekében konferenciákon, illetve ismeretterjesztő publikációk 
útján teszi közkinccsé a feltárt tényeket, adatokat, összefüggéseket. 
A Bizottság ezen túlmenően is nagy hangsúlyt fektet a korszerű ismeretterjesztésre, a fiatal 
generációk figyelmének felkeltésére. Ennek érdekében további ismeretterjesztő, az oktatásban 
segédanyagként felhasználható rövidfilmet készít az iskolai történelemoktatáshoz szorosan 
kapcsolódó témakörökben. 

A Bizottság általánosabb, az államszocialista rendszer teljes időszakát felölelő programja a 
kommunista diktatúra vidéki társadalomtörténeti jelenségeinek átfogó vizsgálata, különös 
figyelemmel a diktatúrával szemben megnyilvánuló ellenállás egyéni és kollektív formáinak 
feltárására és dokumentálására. Ez a munka az elmúlt évekhez hasonlóan az Eötvös Lóránd 
Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközponttal közösen létrehozott Vidéktörténeti 
Témacsoport keretein belül zajlik, az egész országra kiterjedően. 2022-ben a kutatások – az 
országos levéltári hálózat segítségével – különös figyelmet fordítanak a vidéki társadalmat 
sújtó vagyonvesztésre, a tulajdontól való megfosztás folyamatára. A Vidéktörténeti 
Témacsoport 2014 óta folyamatosan jelenteti meg tanulmányköteteit (2020-ig 7 kötet látott 
napvilágot), 2022-ben újabb kiadvány, kiadványok megjelenése várható. 

A Bizottság 2022-ben is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy együttműködjön lengyel, cseh és 
szlovák emlékezetpolitikai társintézeteivel, valamint további nemzetközi szervezetekkel, így 
az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformjával. Ez utóbbival a Bizottság több 
nagyszabású nemzetközi tudományos projekt megvalósítását tervezi 2022-ben. Az egyik 
kiemelt projekt célja – hasonlóan a belföldre tervezett programhoz – bemutatni a kommunista 
diktatúra idején az egyes országokban folyó egyházüldözést. A másik projekt, amelynek címe 
„European gulag”, a szovjet mintára létesült táborrendszereket mutatja be valamennyi érintett 
ország konkrét példáin keresztül, egyrészt utazó kiállítás, másrészt korszerű internetes 
adatbázis segítségével. 

Kiemelten fontosak a Bizottság oroszországi levéltári kutatásai is, amelyek célja eddig 
feltáratlan iratok publikálása. 2022-ben továbbra is kiemelt programként folytatódik a magyar 
vonatkozású orosz levéltári források feltárása és kiadása, együttműködve a Moszkvai Magyar 
Levéltári Intézettel, továbbá orosz állami levéltárakkal. A Bizottság, együttműködve orosz 
szakmai partnereivel, olyan kötetek kiadásán dolgozik, amelyek témáját az 1956-os forradalom 
leverését követő legfelsőbb politikai vezetők tanácskozásai adják. A Kádár–Hruscsov, valamint a 
Kádár–Brezsnyev tanácskozásokról szóló kiadványok részben magyarországi forrásokra, de döntő 
mértékben orosz levéltári forrásokra építve, a magyar kutatás számára ismeretlen 
dokumentumokat bemutatva segítenek megismerni a politikai döntéshozatal legmagasabb 
szintjeinek működését.  
A Bizottság 2022-ben is kiemelt figyelmet kíván fordítani a tudományos eredmények angol 
nyelven történő közzétételére.  
 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben  

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának Hivatala 

1 324,1  1 324,1 71 
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

A Bizottság 2022-ben folytatja az alaptevékenységéhez kötődő, munkacsoportok (belügyi, 
külügyi, katonai, kulturális, igazságügyi, gazdasági) keretében zajló tudományos kutatást, 
annak szisztematikus vizsgálatát, hogyan működtek a pártállami diktatúra formalizált és 
rejtett hatalmi mechanizmusai a mindennapi gyakorlatban. A Bizottság célja – a diktatúra 
emlékezetének megőrzése és a közgondolkodás formálása érdekében – a kutatási eredmények 
minél szélesebb körben történő megismertetése és elérhetővé tétele. Ennek érdekében a 
Bizottság 2022-ben is számos hazai és nemzetközi tudományos konferenciát szervez, emellett 
folytatja a kutatók által készített tanulmányok és monográfiák kiadványok formájában való 
megjelentetését, illetve tematikus honlapokon történő közzétételét. A hagyományos 
publikációs formákkal párhuzamosan a Bizottság törekszik arra, hogy minél több 
ismeretterjesztő filmet, elektronikus tartalmat, adatbázist és tematikus összeállítást tegyen 
közzé. 

A Bizottság kiemelt feladatának tekinti a közép-kelet-európai társintézményekkel való 
intenzív együttműködést, a pártállami diktatúrák működésének hasonlóságaira és 
egyediségére vonatkozó közös kutatási projektek megvalósítását. Ennek keretében 
rendszerezett forrásfeltárást végez egymás országainak történetére vonatkozóan a hazai, 
illetve az adott ország iratőrző intézményeiben. A Bizottság 2022-ben több témában is 
tematikus nemzetközi tudományos konferenciát, illetve közös workshopokat tervez 
elsősorban lengyel, szlovák és cseh kollégákkal. A közös kutatások segítségével teljesebb kép 
rajzolódhat ki a kommunista diktatúrák általános jellemzőiről.  

millió forintban, egy tizedessel 

Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának Hivatala cím 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi 
előirányzat 

1 324,1 
 

 
1 324,1 

 
71 

2022. évi javasolt előirányzat 1 324,1  1 324,1 71 
 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

Fejezeti kezelésű előirányzatot a Hivatal 2022. évre nem tervez. A fejezetnek kiemelt 
nagyberuházása, több évre tervezett fejlesztése nincs. 
 
III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

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

A Hivatal munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a Bizottság kutatási tevékenységi 
körébe tartozó uniós pályázati lehetőségeket, mindazonáltal a Bizottság, illetve a Hivatal 
alapfeladata körébe tartozó történelem- és társadalomtudományi – alapvetően nemzeti 
vonatkozású – témaköröket érintően kevés az uniós pályázati lehetőség. Társintézményeivel 
együtt a Bizottság ugyanakkor arra törekszik, hogy a kommunista diktatúra emlékezete 
részévé váljon a közös európai emlékezetpolitikai gondolkodásnak. 
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III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében  

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

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) látja el 
– a dohánytermék-kiskereskedelem engedélyezésével, hatósági ellenőrzésével, 

felügyeletével és szabályozásával, a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység és a 
dohánytermék nagykereskedők egyes tevékenységei hatósági ellenőrzésével, 
felügyeletével és szabályozásával, 

– az önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer, illetve a Magyar Bírósági Végrehajtói 
Kar feletti felügyelet gyakorlásával és szabályozásával, 

– a szerencsejáték-szervezés engedélyezésével, hatósági ellenőrzésével, felügyeletével és 
szabályozásával, 

– a felszámolói névjegyzék, valamint a felszámoló szervezetek más hatósági 
nyilvántartásainak vezetésével, a felszámolók egyes tevékenységeinek szabályozásával, 
a felszámolói szervezetrendszer feletti hatósági felügyelet és hatósági ellenőrzés 
gyakorlásával és szabályozásával, 

– egyes, az állam nevében lefolytatandó, koncessziós szerződés megkötésére irányuló 
eljárásokkal és koncessziós szerződésekkel  

kapcsolatos feladatokat. 

Az SZTFH látja el továbbá  
– a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 

kiskereskedelméről szóló törvény, 
– a bírósági végrehajtásról szóló törvény, 
– a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény, és 
– a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény 
és az e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetek, 
személyek felsorolt jogszabályok szerinti tevékenységének felügyeletét, valamint a 
jogszabályokban meghatározott, a Hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat. 

A feladatellátás az elődintézményeknél használt informatikai rendszerek folyamatos 
fejlesztésével, a különböző szakrendszerek közötti megfelelő informatikai kapcsolatok 
kialakításával, azonos informatikai platformra helyezésével, összehangolásával, 
integrációjával kerül megvalósításra. 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága 

6 587,6 3 543,6 3 044,0 190 

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

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

Az SZTFH átlagos statisztikai állományi létszáma 190 fő, a foglalkoztatottak személyi 
juttatásaira 3.195,9 millió forint összegű kiadási előirányzat biztosít fedezetet. A 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata 510,5 
millió forint. 
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A dologi kiadások 2.875,1 millió Ft-os előirányzata biztosítja, az SZTFH tevékenységéhez 
szükséges elhelyezési, üzemeltetési, fenntartási, valamint a szolgáltatási és működési 
kiadások finanszírozását. A beruházások kiadási előirányzatának összege 6,1 millió forint. 

 
A kiadások finanszírozását 3.044,0 millió forint összegben költségvetési támogatás, 3.543,6 
millió forint összegben saját bevétel biztosítja, melynek elemei a következők: 

a) felügyeleti díj, 
b) a Hatóság által kiszabott bírságok, 
c) igazgatási szolgáltatási díj, 
d) az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó végrehajtási ügyek után fizetendő 

általános költségátalány 15%-a, 
e) felszámolás alatt álló jogi személyek vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére 

létrehozott elektronikus értékesítési rendszer működtetéséből származó bevételek és 
díjak, 

f) a dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerének létrehozására és működtetésére 
vonatkozó műszaki előírásokról szóló (EU) 2018/574 bizottsági végrehajtási rendelet 
3. cikk (1) bekezdése szerinti azonosítókibocsátási tevékenységből származó bevétel, 
és 

g) egyéb működési bevételek. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása 

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

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

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

9. cikk (3) bekezdés: A köztársasági elnök 

a) képviseli Magyarországot; 

b) részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésein; 

c) törvényt kezdeményezhet; 

d) országos népszavazást kezdeményezhet; 

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

f) különleges jogrendet érintő döntéseket hoz; 

g) összehívja az Országgyűlés alakuló ülését; 

h) feloszlathatja az Országgyűlést; 

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

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

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

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

m) kialakítja hivatala szervezetét. 

9. cikk (4) bekezdés: A köztársasági elnök 

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

b) megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket; 

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

d) megbízza az egyetemek rektorait; 

e) kinevezi és előlépteti a tábornokokat; 

f) törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoz, valamint 
engedélyezi külföldi állami kitüntetések viselését; 

g) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát; 

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

i) dönt az állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos ügyekben; 
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j) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény a hatáskörébe utal. 

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

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben 

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

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

                                                                                      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények      

Köztársasági Elnöki Hivatal 2 512,3  2 512,3 88 

Fejezeti kezelésű előirányzatok      

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

513,8 
 

73,0 
449,3 
26,3 

 513,8 
 

73,0 
449,3 
26,3 

 

 
II. Köztársasági Elnökség 

 
3 574,7 

  
3 574,7 

 
88 

 
 

III. A célok elérésének módja  

A Köztársasági Elnöki Hivatalban 2020-ban átalakított szervezeti struktúra és személyi 
állomány segítségével az I. pontban felsorolt feladatok megvalósíthatók. 

A célokhoz kapcsolódó feladatok ellátásához mind a Köztársasági Elnöki Hivatal, mind a 
Fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a 2022-ra tervezett költségvetési támogatás 
várhatóan elégséges lesz. 

 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal 

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

A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely közfeladata 
teljesítése során, az alaptevékenysége keretében - az Alaptörvény, a vonatkozó törvények és 
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – közreműködik a köztársasági elnök 
hatásköreinek gyakorlásában, segíti feladatai ellátásában:  

– közreműködik a köztársasági elnök Alaptörvényben, valamint a jogszabályokban 
meghatározott hatáskörei gyakorlásában, ennek keretében a döntéshozatalhoz 
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kapcsolódóan előterjesztéseket, javaslatokat, dokumentumokat készít és gondoskodik az 
egyes köztársasági elnöki döntések kihirdetésének elrendeléséről; 

– kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, hatóságokkal; 

– ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, működési, igazgatási és 
humánpolitikai feladatait, a főigazgató gondoskodik a Köztársasági Elnöki Hivatal 
szabályszerű működéséről, a személyes és minősített adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságra hozataláról; 

– fenntartja és üzemelteti a Sándor-palotát és a köztársasági elnöki rezidenciát; 

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

– előkészíti a köztársasági elnök jogkörébe tartozó kitüntetések átadását, felelős annak 
lebonyolításáért, közreműködik az állami kitüntetések, díjak köztársasági elnök általi 
adományozásának előkészítésében, gondoskodik az átadás megszervezéséről;  

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

– ellátja a köztársasági elnök közszerepléseivel kapcsolatos protokolláris feladatokat;  

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

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

– ellátja a köztársasági elnök által kijelölt feladatokat. 

 
    millió forintban, egy tizedessel 

 
01  Köztársasági Elnöki 

Hivatal 

 
Kiadás 

 
Bevétel 

 
Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat     1 726,7  1 726,7 88 
Többletek: 
- 2022. évi köztársasági 
elnökváltás 

 
      

785,6 

  
    

785,6 

 
 
 

2022. évi javasolt 
előirányzat 

2 512,3  2 512,3 
 

88 
 

 
A 2022. évi javasolt előirányzatban 785,6 millió forint kiadási és támogatási többlet a 
köztársasági elnök ciklusváltás többletkiadásait tartalmazza. A fenti előirányzat ily módon a 
működési kiadásoknál fedezetet nyújt a munkajogi intézkedésekhez kapcsolódó egyszeri 
többletkiadások forrásának a biztosítására, az elnöki rezidencia épületének ciklusváltáskor 
szükségessé váló, az éves költségvetés keretein túlmutató, egyszeri nagyobb munkálatok 
többletköltségeire, valamint a felhalmozási kiadásoknál a szükségessé váló tárgyi eszközök 
cseréjére. 
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III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

2. Alcím: Célelőirányzatok 

1. Jogcímcsoport: Állami kitüntetések 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 466,8  466,8 
Többletek: 
- a Kossuth- és Széchenyi-díjakhoz 
kapcsolódó jutalomra  
- a kitüntetések gyártásával 
összefüggő kiadásokra 

 
         
           21,0 
 
           26,0 

  
 

          21,0  
 
          26,0 

2022. évi javasolt előirányzat 513,8  513,8 

 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről a 2011. 
évi CCII. törvény és az 1990. évi XII. törvény a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról 
rendelkezik. Az Állami kitüntetések fejezeti kezelésű előirányzat az állami kitüntetések 
adományozásával összefüggő kiadások finanszírozására szolgál. Az előző évi törvényi 
előirányzathoz képest a többlet 47,0 millió forint a Kossuth- és Széchenyi-díjakhoz kapcsolódó 
pénzjutalmak és a kitüntetések gyártásával kapcsolatos többletkiadásokra nyújt fedezetet. A 
2022. évi javasolt előirányzat összege így 513,8 millió forint ebből a Kossuth- és Széchenyi-díj 
adományozásával járó jutalom keret 415,6 millió forint, mely várhatóan 22 fő részére járó 
jutalom összegét fedezi.  

         2. Jogcímcsoport: Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 

                                                                                     millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 73,0  73,0 

2022. évi javasolt előirányzat 73,0  73,0 

 
A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 14/A.§-a 
alapján a köztársasági elnök közcélú felajánlásokra, adományozásokra jogosult.    

   3. Jogcímcsoport: Államfői Protokoll kiadásai 

                                                                                    millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 449,3  449,3 

2022. évi javasolt előirányzat 449,3  449,3 

 
Az Államfői Protokoll fejezeti kezelésű előirányzat az államfői diplomáciai feladatokhoz 
kapcsolódó hivatalos kül- és belföldi programok finanszírozására szolgál. 

    4. Alcím: Fejezeti tartalék 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 26,3  26,3 

2022. évi javasolt előirányzat 26,3  26,3 

 

386



387



 
  

388



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

Az Alaptörvény szerint az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. 

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

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

Az Alkotmánybíróság 

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

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

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

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

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

f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését; 

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

Az Alkotmánybíróság döntései – a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának 2019-es 
döntése értelmében – hatékony jogorvoslatnak minősülnek. Annak érdekében, hogy az 
Alkotmánybíróság e feladatának a lehető legteljesebb mértékben eleget tudjon tenni, az elnök 
továbbiakban is működtetni kíván egy olyan jogegységi csoportot, mely azt hivatott szolgálni, 
hogy az Alkotmánybíróság határozatai egységesek legyenek, és esetleges dogmatikai eltérés 
esetén – belső, hivatali csatornán – jelezze az elnök felé az eltérést. E feladat következetes 
végrehajtása érdekében e csoport működése elengedhetetlen. 

Emellett az Alkotmánybíróság tovább kívánja intenzifikálni a nemzetközi kapcsolatait. Ennek 
érdekében külön munkatársak foglalkoznak a külföldi alkotmánybíróságok tevékenységének 
folyamatos monitorozásával és az aktív, mindennapos kapcsolattartással.  

E nemzetközi nyitás része az a nemzetközi konferencia is, mely eredetileg 2020-ban került 
volna megrendezésre, de a pandémiás helyzet miatt a tervek szerint 2021-re tolódik. A több 
mint 30 ország jórészt alkotmánybírósági elnöki szintű képviseletével zajló esemény jó 
alkalom az Alkotmánybíróság 30 éves évfordulójának méltó megünneplésére is. 

Az Alkotmánybíróság 2021 elején egy ambiciózus terv megvalósításába kezdett. Ennek célja 
egy olyan elektronikus, angol nyelvű európai alkotmánybírósági határozatgyűjtemény 
(adatbázis) kiépítése, mely egyszerre nyújt segítséget az alkotmányjogi érvelést használó 
jogalkalmazóknak, valamint erősíti az európai alkotmánybíróságok alkotmánybírái és 
munkatársaik érveléstechnikáját. Az adatbázisra támaszkodva az európai alkotmánybíróságok 
gyakorlatának összehasonlító elemzése mind a gyakorló jogászok, mind a tudomány számára 
sokkal szélesebb körben válik lehetségessé. 
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Az adatbázis kiépítése során a már létező adatbázisban megjelent határozatokra is 
támaszkodva kívánunk felépíteni egy, az alkotmányjogi gyakorlat számára valamennyi 
tagállamból elérhető, felhasználóbarát felületet, amelyen hosszabb távon a különböző 
államokban működő alkotmánybíróságok határozatai mellett az azokkal érintkező nem 
tagállami bírósági döntések (pl. EUB, EJEB) illetve szakirodalmi elemzések is feltüntetésre 
kerülnek. 

A projekt kiemelt célja, hogy az alkotmánybíróságok közötti párbeszéd elsősorban a konkrét 
határozatok közötti párbeszédben váljék mindennapossá az alkotmánybíróságok 
gyakorlatában. Egymás határozatainak kölcsönös hivatkozása olyan közös alap, ha úgy 
tetszik, olyan közös nevező lehet, mely nemcsak az alkotmánybíróságok egymás iránti 
tiszteletét és megbecsülését erősítheti nagyban, hanem tevékenyen hozzájárul az európai 
alkotmányos örökség széles spektrumú evolutív úton való definiálásához. Ahogyan az 
alkotmányjogi problémák az egyes tagállamokban ugyanolyanok, vagy hasonlók lehetnek, 
különösen a hasonló történelmi múlt, vagy más gazdasági-társadalmi tényezők okán, 
ennélfogva a jogi megoldásaink közötti korreláció joggal feltételezhető.  

A közös gondolkodás közös sikerre vezethet, mely az európai integráció közös jövőképében a 
tagállami alkotmányos értékek egzakt megismerését és ezáltal az integráció folyamatába 
történő beépítését lehetővé teszi. Célunk, hogy 2021 végére már működő - egyelőre közép-
kelet európai és magyar határozatokat tartalmazó - adatbázisunk legyen, amelynek tartalmát 
és felhasználhatóságát ezt követően folyamatosan fejlesztjük és bővítjük. 

Továbbra is az Alkotmánybíróság prioritásai között szerepel a nyilvános hirdetések számának 
növelése és a személyes meghallgatások tartása a konkrét ügyek elbírálása során. 

Az intézmény kiegyensúlyozottan működik, ügyhátraléka elenyésző. Az Alkotmánybíróság 
célja ennek az állapotnak a fenntartása, illetve az átlagos ügyelintézési határidő további 
csökkentése.  
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben 

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

A fejezet létszáma 145 fő. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmény 3 028,0 0,0 3  028,0 145 
 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

Az Alkotmánybíróság 2022. évi javasolt előirányzata 289,7 millió forinttal magasabb a 
2021. évi törvényi előirányzat összegénél, amelyet alapvetően a 2021. január 1-jétől hatályba 
lépett bírói alapilletmény növekedés, az Alkotmánybíróság volt elnökeinek járó juttatás 
emelkedése, valamint az új feladat – az Európai Alkotmánybírósági Kommunikációs Hálózat 
– megvalósításához kapcsolódó többletforrás biztosítása okozott. 

Az előirányzatok alakulásának levezetését az alábbi táblázat szemlélteti: 

millió forintban, egy tizedessel 

1. cím Alkotmánybíróság Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2021. évi törvényi előirányzat 2 738,3 0,0 2 738,3 141 

Változások jogcímenként:     

Szerkezeti változások és 
szintrehozások: 

    

Szociális hozzájárulási adó 2,0 
százalékpontos csökkenése 

    

Többlet (jogcímenként)     

2021. évi bérintézkedések bázisba 
építése 

73,2  73,2  

Alkotmánybíróság volt elnökeinek 
járó juttatásának emelkedése 46,4  46,4  

Európai Alkotmánybírósági 
Kommunikációs Hálózat kiépítése, 
működtetése 

170,1  170,1 4 

2022. évi javasolt előirányzat 3 028,0 0,0 3 028,3 145 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

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

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

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

Az alapvető jogok biztosa 2020. február 27-étől ellátja a Rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. § (1) bekezdése alapján előterjesztett 
rendőrségi panaszok vizsgálatát is. Emiatt a 2020. évben az intézményben szervezeti bővülés 
következett be, amelynek teljes költségvetési évre vonatkozó kihatásai a 2021. évben 
jelentkeztek. 

Az alapvető jogok biztosa 2021. január 1-jétől ellátja továbbá az egyenlő bánásmódról és 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Ebktv.) 
foglalt hatósági feladatokat is. 

A 2019-2021. években a Hivatal életében több fontos változás volt, amely jelentős befolyással 
bír a 2021-2023. évi gazdálkodásra.  

 Szakmai és szervezeti változások történtek a 2019-2020. évben ennek lezárása a 2021. 
évben várható.  

 A  Hivatal a 2021. évben elfoglalta végleges feladatellátási helyét az V. kerület Falk 
Miksa utca 9-11. szám alatti irodaházban.  
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 A Hivatal 2020. május 1-jétől a különleges jogállású szervek közé került, amely miatt 
átalakult az intézmény bérezési struktúrája.  

 Az egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését 
biztosító módosításáról szóló 2020. évi CXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése értelmében 
„az Egyenlő Bánásmód Hatóság az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába való 
beolvadással 2021. január 1-jén megszűnik, általános jogutódja az alapvető jogok 
biztosa.” 2021. év végén, a 2022. év elején az alapvető jogok biztosa – a szélesebb 
feladatkörre, illetve a Hivatal által nyújtott alapjogvédelmi tevékenységre tekintettel – 
továbbfejlesztve az Egyenlő Bánásmód Hatóság által működtetett vidéki ügyfélhálózatot, 
a régióközpontokban területi központok kialakítását tűzte ki célul. 

 

II. A célok megvalósításához tervezett erőforrások 2022-ben 

A IV. fejezet 1. címe az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, mely a fenti feladatok ellátását 
biztosítja.  

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 

Intézmények 2 733,3 1,0 2 732,3 193 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

Az Ebktv. 2021. január 1-től hatályos 13. §-a alapján az alapvető jogok biztosa közigazgatási 
hatósági eljárás keretében jár el az Ebktv.-ben meghatározott ügyekben. Az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság 2021. január 1-jével a Hivatalba történő beolvadással megszűnt. Ennek alapján 
2021 januárjában megtörtént a 2021. évre az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos hatósági 
feladatra tervezett előirányzatoknak a Hivatal költségvetésébe történő átemelése, ennek bázisba 
építése valósul meg a 2022. évi költségvetésben.  

A fejezet 1. címe az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, mely a fenti feladatok ellátását 
biztosítja. A Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 193 fő. 

A Hivatal az Ajbt.-ben foglaltak szerint nem folytathat bevételszerző tevékenységet, bevételei 
kizárólag esetiek, jellegük miatt nem képezhetik a költségvetési feladatok tartós és kiszámítható 
finanszírozását.  
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Alapvető Jogok Biztosának Hivatala költségvetése alakulásának levezetése 2022-ben:  

      millió forintban, egy tizedessel 

IV. cím Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala 

Kiadás Bevétel Támo-
gatás 

Átlagos 
statiszti-

kai állomá-
nyi létszám 

(fő) 

2021. évi eredeti előirányzat  2 134,2 0,0 2 134,2 172 

Változások jogcímenként:     

Fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések 
(Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatainak 
átvétele, Egyenlő Bánásmódért felelős 
Főigazgatóság létrehozása)  

463,0 1,0 462,0 21 

Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis 
csökkentés  

-92,2  -92,2  

Többletek: 228,3  228,3  

- AJBH üzemeltetési kiadások többlete – 
költségvetésbe tartósan beépülő 

51,8  51,8  

- az alapvető jogok biztosának illetmény 
emeléséből eredő változás járulékokkal - 
2021. évi növekedés+ 2022-re 10%-os 
változás) – költségvetésbe tartósan 
beépülő 

4,2  4,2  

- BKK bérlet– költségvetésbe tartósan 
beépülő 

35,7  35,7  

- Az alapvető jogok biztosa 
tevékenységéhez kötődő pályázatok 
kiírásához pénzdíjak fedezete – 
költségvetésbe tartósan beépülő 

1,2  1,2  

- Rangos hivatali rendezvények 
vendéglátási költségei – reprezentáció – 
költségvetésbe tartósan beépülő 

1,5  1,5  

- Törvény szerinti illetmény bértömegének 
emelése – költségvetésbe tartósan beépülő 

60,0  60,0  

- Területi központok létrehozásának bér- 
és járulékköltségei I. ütem. – 
költségvetésbe tartósan beépülő 

40,0  40,0  
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IV. cím Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala 

Kiadás Bevétel Támo-
gatás 

Átlagos 
statiszti-

kai állomá-
nyi létszám 

(fő) 

- Épület üzemeltetés és karbantartás árainak 
2021-2022. évi inflációs hatása – 
költségvetésbe tartósan beépülő 

16,0  16,0  

- Állami vezetői gépkocsi beszerzés 
fenntartásával kapcsolatos kiadásokra –  

1,3  1,3  

- Gépjármű üzemeltetés többlet kiadásai 
biztosítási díjak növekedése miatt – 
költségvetésbe tartósan beépülő 

5,0  5,0  

- Nemzetközi, bilaterális és társadalmi 
kapcsolatok fejlesztése – költségvetésbe 
tartósan beépülő 

11,0  11,0  

- Nemzetközi tagdíjak emelkedése – 
költségvetésbe tartósan beépülő 

0,6  0,6  

     

2022. évi javasolt előirányzat 2 733,3  1,0 2 732,3 193 

 

A Hivatal létszáma a 2021. évben az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatainak beintegrálásával 
a korábbi 172 főről 193 főre emelkedett.  

A gazdálkodási évben végzett szakmai tevékenységéről az alapvető jogok biztosa az 
Ajbt. 40. §-a alapján az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

Az Állami Számvevőszék legfőbb alkotmányos küldetése, hogy támogassa az Alaptörvény 
közpénzügyi fejezetében lefektetett, iránytűként szolgáló elvárások – úgymint törvényesség, 
átláthatóság, célszerűség, eredményesség, a közélet tisztaságának elve – gyakorlati 
érvényesülését, fejlesztését a közpénzügyi rendszerben. 

Felhatalmazását tekintve az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági 
ellenőrző szerveként, a demokratikus intézményrendszer független alapintézménye. Az 
Állami Számvevőszék törvényi felhatalmazás alapján költségvetésére vonatkozó javaslatát 
maga állítja össze. Az Állami Számvevőszék 2022. évi költségvetésének tervszámait 2021. 
április 8-ig a törvényekben és az Országgyűlés határozataiban foglaltak figyelembevételével 
tervezte meg. 

Az Állami Számvevőszék stratégiájában küldetésként fogalmazta meg, hogy szilárd szakmai 
alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, 
rendezettségét, valamint ellenőrzési tapasztalatain alapuló megállapításaival, javaslataival, 
tanácsaival támogassa az Országgyűlést, amellyel elősegíti a jól irányított állam működését. A 
Számvevőszék fontosnak tartja, hogy ellenőrzési tapasztalatai alapján, törvényben 
meghatározott tanácsadó tevékenysége keretében támogassa a potenciális ellenőrzötteket, 
előmozdítsa a közpénzügyi helyzet szabályosságát és átláthatóságát, végső soron a 
közpénzügyi helyzet javulásához járuljon hozzá.  

Az Állami Számvevőszék munkáját féléves ellenőrzési terv, tudatos elemző tevékenység 
alapján végzi. E szisztematikus feladatellátás teszi lehetővé, hogy a Számvevőszék 
megfeleljen a törvények által előírt kötelezettségeinek és egyben a kockázatkezelési 
eredmények figyelembevétele alapján hosszú távú fókuszokat jelöljön ki. Az ellenőrzések 
gyakoriságát törvény, törvényi szabályozás hiányában az Állami Számvevőszék elnöke 
határozza meg. 

A Számvevőszék törvényben meghatározott feladatkörében ellenőrzi a központi költségvetés 
végrehajtását, az államháztartás gazdálkodását, az államháztartásból származó források 
felhasználását és a nemzeti vagyon kezelését, véleményezi az Országgyűlés részére benyújtott 
költségvetési törvényjavaslatot. A Számvevőszék – az ellenőrzési alaptevékenysége mellett és 
azzal összhangban – az elmúlt években fejlesztette tanácsadó eszközét, fokozta az 
államháztartás egyes kulcsterületeire, feszültségpontjaira irányuló elemző-értékelő 
tevékenységét, hozzájárult az államreform keretében folyó kutató-elemző munkához, 
közreműködik a különböző állami korrupcióellenes tevékenységekben. 

Az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kapott a Számvevőszék – a közpénzt 
felhasználókat támogató – tanácsadó eszköze annak eredményeként, hogy a Számvevőszék 
működési folyamataiban átható digitális átállást hajtott végre. Az elmúlt években 
megvalósított digitális fejlesztések 2022-ben is tovább folytatódnak az ellenőrzések 
hatékonysága mellett az eredményesség növelése érdekében. 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben 

Az Állami Számvevőszék a humánerőforrás gazdálkodásának a 2020. évben megkezdett új 
alapokra helyezését folytatva a kor követelményeihez, a digitalizációs fejlesztések 
eredményeihez alkalmazkodó munkavállalókkal látja el feladatát. A magas színvonalon 
végzett munka bázisa a kiemelkedően képzett és fejlődni képes munkaerő.  
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A források eredményes, hatékony és szükségszerű felhasználása figyelembevételével a 
szakmai munka még magasabb szintre emelése érdekében az Állami Számvevőszék 
működésének és szervezetének fejlesztése során a digitális fejlődés, annak munkafolyamataira 
való hatásainak megfelelve kiemelt figyelmet fordít az informatikai fejlesztésekre.  

A digitalizációs kihívásoknak való megfelelést az Állami Számvevőszék külső és belső 
képzések, szakmai fórumok szervezésével, valamint nemzetközi tapasztalatszerzés 
lehetőségével biztosítja. 

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 

Intézmény 12 612,2 20,0 12 592,2 493 

Fejezeti kezelésű előirányzatok      

Központi kezelésű előirányzatok     

* Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés i) pontja 
szerint elnöki hatáskörben megállapított létszám. 

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

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

III. A célok elérésének módja 

Az Állami Számvevőszék folytatja a kockázatalapú és monitoring típusú ellenőrzéseit. A 
kockázatalapú ellenőrzések lehetőséget teremtenek arra, hogy a Számvevőszék széles 
ellenőrzötti körnél objektív képet kapjon a szervezeteknél fennálló kockázatos területekről. A 
digitális alapokra helyezett monitoring típusú ellenőrzések valós idejű értékeléssel, jövőre 
vonatkozó ajánlásokkal nyújtanak támogatást az ellenőrzöttek közpénzügyi helyzetének 
javításához. A Számvevőszék e megközelítés alkalmazásával jelentősen növelte és növeli az 
ellenőrzési lefedettséget. A módszertani és digitális fejlesztések hozzájárulnak – az ellenőrzött 
szervezetek leterheltségének mérséklése mellett – az ellenőrzések időtartamának 
csökkentéséhez, hatékonyságának növeléséhez 2022-ben is. Ezen túlmenően 
teljesítményellenőrzések lefolytatását is tervezi a Számvevőszék. A teljesítmények mérése 
elengedhetetlen a minőségi pénzfelhasználás érdekében. A teljesítményellenőrzések során a 
Számvevőszék a teljesítmény szempontjából lényeges területekre hívja fel az ellenőrzött 
szervezetek vezetőinek figyelmét. 

Az Állami Számvevőszék törekszik arra, hogy tevékenysége eredménye minél szélesebb 
körben hasznosuljon a direkt és indirekt érintettek tekintetében is. Ennek következtében 
tudásmegosztást, képzéseket, önteszt kitöltési lehetőséget és tervezett konzultációs 
lehetőségeket biztosít az ellenőrzöttek számára, valamint tájékoztatja a társadalmat és az 
Országgyűlést a közpénzügyi helyzet állapotáról. 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

Az Állami Számvevőszék a központi költségvetésben önálló fejezetet alkot.  

Az ÁSZ létszám alapú bérgazdálkodását a 2019. évtől felváltotta a bértömeggel való 
gazdálkodás, amelynek keretében az intelligens automatizáció, és a bevezetett digitalizált 
folyamatok lehetőséget teremtettek a szükséges létszám meghatározására. 2022. évre 
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vonatkozóan a létszám a kialakított stratégiai elvek alapján került tervezésre. Ennek 
megfelelően az ÁSZ 2022. évben 493 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal biztosítja 
feladatai ellátását. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 

millió forintban, egy tizedessel 

V. Állami Számvevőszék Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 

2021. évi törvényi előirányzat 11 928,7 20,0 11 908,7 493 

Változások jogcímenként:     

Az Állami Számvevőszékről 
szóló 2011. évi LXVI. törvény 
21. § (1) bekezdésében 
meghatározott számvevői 
illetményalap változása miatti 
személyi juttatások 2021. évi 
tény emelkedés 2022. évben 
érvényesülő hatása.  

A szociális hozzájárulási adó 
jogszabályváltozásának 
követése. 

+683,5  +683,5  

2022. évi javasolt előirányzat 12 612,2 20,0 12 592,2 493 

*Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés i) pontja 
szerint elnöki hatáskörben megállapított létszám. 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

Az Állami Számvevőszék fejezeti kezelésű előirányzattal nem rendelkezik. 

III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás az Állami Számvevőszéknél nem 
történik. 

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

Az Állami Számvevőszék folytatja a digitalizációs célok megvalósítása és az adatvédelem 
fejlesztése érdekében több éve folyó informatikai beruházásait. 

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

Az Állami Számvevőszék a 2022. évi bevételei között nem tervezett uniós forrást. 

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

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

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

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

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

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

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

A bírósági szervezetrendszer folyamatos fejlesztése mind emberi erőforrás mind 
infrastrukturális vonatkozásban gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőséggel 
bír. 

A fejezet 2022. évi benyújtott költségvetése tartalmazza a bíróságok működési színvonalának 
javítására, az eddig elért hatékonyság növelésére irányuló célkitűzéseket megvalósító humán 
erőforrás anyagi fedezetét, az ítélkezési munka hatékonyságának megerősítéséhez és 
fokozásához, egyebek mellett – a kiemelt jelentőségű ügyekre és perekre vonatkozó speciális 
eljárási szabályokra, továbbá a sarkalatos törvények és a szinte valamennyi jogágat érintő 
jogszabály változásokból eredő többletfeladatok ellátására is figyelemmel – a bírósági 
eljárásokhoz szükséges tárgyi feltételeket.  

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben  

                              millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 

állományi létszám 
(fő) 

Intézmények 147 740,5 3 258,1 144 482,4 11 883 
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok  

8 894,9 - 8 894,9 - 
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

1. cím Bíróságok 

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

A címen belüli intézmények átlagos statisztikai állományi létszáma 2022. évre vonatkozóan: 

Intézmény megnevezése 
Átlagos statisztikai 

állományi létszám (fő) 

1. Fővárosi Ítélőtábla 225 

2. Debreceni Ítélőtábla 74 

3. Győri Ítélőtábla 65 

4. Pécsi Ítélőtábla 49 

5. Szegedi Ítélőtábla 70 

6. Fővárosi Törvényszék 2 943 

7. Balassagyarmati Törvényszék 220 

8. Budapest Környéki Törvényszék 1 040 

9. Debreceni Törvényszék 533 

10. Egri Törvényszék 283 

11. Győri Törvényszék 388 

12. Gyulai Törvényszék 322 

13. Kaposvári Törvényszék 352 

14. Kecskeméti Törvényszék 513 

15. Miskolci Törvényszék 695 

16. Nyíregyházi Törvényszék 487 

17. Pécsi Törvényszék 410 

18. Szegedi Törvényszék 462 

19. Székesfehérvári Törvényszék 328 

20. Szekszárdi Törvényszék 238 

21. Szolnoki Törvényszék 331 

22. Szombathelyi Törvényszék 212 

23. Tatabányai Törvényszék 295 

24. Veszprémi Törvényszék 349 

25. Zalaegerszegi Törvényszék 255 

26. Országos Bírósági Hivatal 323 

ÖSSZESEN 11 462 

2022. évre vonatkozó létszám többletigény                             -   

MINDÖSSZESEN 11 462                    
 

Az 1. cím Bíróságok költségvetését tartalmazó táblázatban a többletigények mellett a 
Pénzügyminisztérium által meghatározott bázis növelő tételek is kimutatásra kerülnek a 
komplex költségvetési kerettervszámok meghatározása érdekében. 
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millió forintban egy tizedessel 

1. cím Bíróságok  Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat  129 117,3 3 066,1 126 051,2 11 491 

Változások jogcímenként     
Bírói illetményalap-emelés következő 
ütemének többlete 

11 665,6  11 665,6  

2021. évi minimálbér és garantált 
bérminimum emelés többlete 

8,5  8,5  

Többlet     

Volt közjogi méltóságok részére járó 
juttatás többlete 

30,4  30,4  

Szerkezetátalakítási törvény 
tervezetével kapcsolatos feladatok 
többlete 

258,6  258,6  

Egységes jogi személy nyilvántartás 
kialakításának többlete 

144,8  144,8  

A bírósági dolgozók 45 éves jubileumi 
jutalmának többlete 

444,0  444,0  

Paksi Atomerőmű bővítéséből eredő 
igazságszolgáltatási feladatok többlete 

56,7  56,7  

Címek közötti átcsoportosítás     

A Kúria szervezetátalakítással 
kapcsolatos többlete (közigazgatási 
bíráskodás átalakítása) 

-549,1  -549,1  

2022. évi javasolt előirányzat 141 176,8 3 066,1 138 110,7 11 462 
 
A táblázat részleteiben tartalmazza a Bíróságok 2020. évi XC. törvényben rögzített 
költségvetésének eredeti összegét, a korrekciókat, valamint az 1. cím 2022. évre vonatkozó – 
feladatellátáshoz kapcsolódó – többletét az alábbiak szerint: 

A volt közjogi méltóságok részére járó juttatás összege a nemzetgazdasági havi átlagos bruttó 
keresetre vonatkozó KSH adatok figyelembevételével módosul. Az ellátás személyi 
jövedelemadó köteles, az összevont adóalapba tartozó jövedelem, és mint ilyen jövedelem 
után a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (1) bekezdése és a 3. § 
(1) bekezdése alapján fizetni kell utána a mindenkori szociális hozzájárulási adót. 

A szerkezetátalakítási törvény módosításából eredően szükséges a bírósági szervezetrendszer 
informatikai fejlesztése – elsődlegesen a BIRO/ÍTR, BIIR fejlesztések – valamint a 
jogszabályi változáshoz kapcsolódó képzések és továbbképzések megtartása a törvény 
hatályba lépését megelőzően. 

Az egységes jogi személy nyilvántartás a cégnyilvántartás és a civil nyilvántartás 
egységesítését teszi lehetővé. 

A bírósági dolgozók jubileumi jutalmának többlete a két hivatásrend tradicionálisan azonos 
javadalmazásának elve alapján indokolt, annak érdekében, hogy a bírák és igazságügyi 
alkalmazottak az ügyészekkel és az ügyészségi alkalmazottakkal egyező módon legyenek 
jogosultak jubileumi jutalomra. 
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A Paksi Atomerőmű bővítés időtartama (2021-2030.) alatt ideiglenesen, jelentősen 
megnövekvő lakosságszám miatt növekedő igazságszolgáltatási feladatok megfelelő 
ellátásának biztosítása érdekében szükséges létszámfejlesztés és tárgyi feltételek biztosítása. 

A Kúria szervezetátalakítással kapcsolatos többlete a közigazgatási bíráskodás átalakításával 
összefüggésben, az alábbi indoklással kerül címek közötti átcsoportosításra: 
Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő 
módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény (Mód. tv.) 2020. április 1. napjától a 
közigazgatási bíráskodásban a teljes jogorvoslati feladatot a Kúria hatáskörébe utalta, 
ugyanakkor az eddigi felülvizsgálati feladatai nem változtak. 
A jogszabályban előírt feladatok ellátása érdekében a Kúria Közigazgatási Kollégiumában 
2020. április 1. napjától 17 bírói és 23 igazságügyi alkalmazotti álláshely került 
rendszeresítésre.  
A rendszeresített álláshelyek járulékkal növelt személyi juttatásának 2021. évi 
illetményalappal számított többlete 549,1 millió forint, amely összeg címek közötti 
átcsoportosítással kerül a Kúria költségvetésébe az 1. cím Bíróságok költségvetésének terhére. 

2. cím Kúria 

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

        millió forintban egy tizedessel 

2. cím Kúria  Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 4 902,3 192,0 4 710,3 329 

Változások jogcímenként     

Bírói illetményalap-emelés 
következő ütemének többlete 

539,4  539,4  

Többlet     

Jogegységi panasz 
intézményének többletigénye 

402,7  402,7 49 

Jogegységi panasz 
intézményének 
többletigényéhez kapcsolódó 
illetményalap-emelés többlete 

46,7  46,7  

Elnökhelyettesi álláshelyek 
többlete 

88,4  88,4 2 

A bírósági dolgozók 45 éves 
jubileumi jutalmának többlete 

35,1  35,1  

Címek közötti átcsoportosítás     
A Kúria szervezetátalakítással 
kapcsolatos többlete 
(közigazgatási bíráskodás 
átalakítása) 

549,1  549,1 40 

1 fő bírói álláshely 
rendszeresítése 

-  - 1 

2022. évi javasolt előirányzat 6 563,7 192,0 6 371,7 421 
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A Kúriának az Alaptörvény 25. § (3) bekezdésébe foglalt – a bírósági jogalkalmazás egységét 
biztosító – feladata ellátásának egy új eszköze a Bszi-be foglalt jogegységi panasz eljárás. A 
feladatváltozás a Kúria szervezetének átalakítását teszi szükségessé. 

A Bszi. vonatkozó rendelkezéseinek módosítása bővítette a Kúria elnökhelyettese által 
ellátható szakmai és igazgatási feladatok körét, továbbá 2020. április 1. napjától a 
közigazgatási bíráskodásban a teljes jogorvoslati feladat a Kúria hatáskörébe került, 
ugyanakkor az eddigi felülvizsgálati feladatai nem változtak.  

A bírósági dolgozók jubileumi jutalom többletköltségének indoklása megegyezik az 1. cím 
Bíróságok többlet-indoklásban foglaltakkal. 

A Kúria szervezetátalakítással kapcsolatos többlete a közigazgatási bíráskodás átalakításával 
összefüggésben indoklása megegyezik az 1. cím Bíróságok, címek közötti átcsoportosításra 
vonatkozó indoklásban foglaltakkal. 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

3. cím Fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az Igazságszolgáltatás beruházásainak (3. cím 1.2. jogcímcsoport) előirányzata 7 333,0 millió 
forint, amelynek tervezett felhasználását a III.4. pont részletezi. 

Az Igazságszolgáltatás működtetése (3. cím 3. alcím) előirányzatán 1 561,9 millió forint áll 
rendelkezésre. Az előirányzat nyújt fedezetet a bírósági intézményeknél év közben megjelenő, 
előre nem tervezhető, olyan kiadásokra, amelyek országos hatáskörűek és érintik a bírósági 
szervezetrendszer valamennyi intézményét. 

       millió forintban egy tizedessel 

3. cím Fejezeti kezelésű 
előirányzatok  

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2021. évi törvényi előirányzat 
ebből: 

7 944,9  7 944,9 - 

Igazságszolgáltatás 
beruházásai 

6 383,0  6 383,0   

Igazságszolgáltatás 
működtetése 

1 561,9  1 561,9   

Változások jogcímenként:     
Új Csornai Járásbíróság 
létesítésének 2021. évi 
egyszeri többlete 

-800,0  -800,0  

Többlet:        
A Szegedi Törvényszék és 
Szegedi Járásbíróság 
épületének teljes 
rekonstrukciójának és 
bővítésének többlete 

1 300,0  1 300,0  

A Miskolci Törvényszék és 
Miskolci Járásbíróság 
épületének teljes 
rekonstrukciójának és 
bővítésének többlete 

150,0  150,0  
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3. cím Fejezeti kezelésű 
előirányzatok  

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
A Karcagi Járásbíróság 
épületének teljes 
rekonstrukciójának és 
bővítésének többlete 

300,0  300,0  

2022. évi javasolt 
előirányzat 

8 894,9  8 894,9 - 

 

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

Igazságszolgáltatás beruházásai  

a. 2020. évben megkezdett, több évre áthúzódó beruházások: 

Beruházási sorrendterv szerint 2020. októberben megkezdődtek a Gödöllői Járásbíróság teljes 
rekonstrukciójának és bővítésének kivitelezési munkálatai. A beruházás teljes becsült összege 
1801,4 millió forint, amelynek 2022. évi költsége 658,6 millió forint.  

b. 2021. évben előkészítés alatt lévő, induló, több évre áthúzódó beruházások 

A Szolnoki Törvényszék és a Szarvasi Járásbíróság rekonstrukciója. A Szarvasi Járásbíróság 
beruházásának becsült összege 1264,5 millió forint. A tervezési eljárás 2022. évi várható 
összege a Szolnoki Törvényszék esetében 161,1 millió forint, míg a Szarvasi Járásbíróság 
esetében a kivitelezés 2022. évi várható költsége 740,7 millió forint. 

A Szegedi Törvényszék épületrekonstrukciójával kapcsolatban felmerülő ideiglenes 
elhelyezés 2022. évre várható költsége 249,4 millió forint. 

c. 2021. évben megkezdett/megkezdődő, jogszabályi kötelezettségből eredő, több évre 
áthúzódó beruházások: 

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 
2010 évi CLXXXIV. törvény - az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások 
megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. tv. szerinti - módosítása, 
illetve az egyes igazságügyi törvények módosításáról sz. 2020. évi CLXV. törvény alapján 
2022. január 1-i hatállyal létrejön a Csornai Járásbíróság, valamint Balatonfüreden 
törvénykezési hely létesül.  

A tervezési, előkészítési és megvalósítási költségek összege a Csornai Járásbíróság esetében 
várhatóan 800,0 millió forint, a Balatonfüredi törvénykezési hely esetében 775,0 millió forint, 
utóbbi beruházásokból 2022. évben várhatóan 471,6 millió forint kerül pénzügyi teljesítésre. 

Az állami beruházások megvalósításáért felelős Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) lebonyolításában folyamatban van a 
Budapest Környéki Törvényszék új székházának kivitelezése. Az állami beruházásnak nem 
része a közel 22 ezer m2-es épület tárgyalótermeinek és irodáinak bútorozása. Ezek 
megvalósítása 2022. évben a Bíróságok fejezet költségvetésének terhére valósulhat meg. A 
beszerzés becsült költsége 1000,0 millió forint. 

d. 2021. évben megkezdődő, 2022. évre áthúzódó beruházások: 

A Kaposvári Törvényszék épületének épületgépészeti korszerűsítési és belső rekonstrukciós 
munkáira 2020. évben készített tervdokumentáció alapján a 2021-ben kezdődő beruházás 
2022. évi várható költsége 889,6 millió forint. 
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A Zalaegerszegi Törvényszék épületének épületgépészeti korszerűsítési munkáira 2020. évben 
készített tervdokumentáció alapján a tervezett beruházás 2022. évi várható költsége 304,9 millió 
forint. 

A Balassagyarmati Törvényszék épületének homlokzatrekonstrukciós munkáira 2020. évben 
készített tervdokumentáció alapján a tervezett beruházás 2022. évi várható költsége 357,1 millió 
forint. 

e. 2022. évben megkezdeni tervezett, több évre áthúzódó beruházások 

A Szegedi Törvényszék és Szegedi Járásbíróság épületének teljes rekonstrukció és bővítés 
előkészítési szakasza 1300,0 millió forint. 

A Miskolci Törvényszék és Miskolci Járásbíróság épületének teljes rekonstrukciójának 
I. üteme – a beruházás előkészítő tervezési munkák 2022. évi költsége – 150,0 millió forint. 

A Karcagi Járásbíróság épületének teljes rekonstrukciójának és bővítésének I. üteme - a 
beruházás előkészítő tervezési munkák, és a kivitelezési munkák 2022. évi költsége – 
300,0 millió forint. 

f. A bírósági épületállományt összességében érintő  

Ütemezett állagmegőrzési, és az év közben felmerülő, előre nem tervezhető felújítási munkák 
2022. évi költsége 750,0 millió forint. 

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

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

A költségvetési előirányzatok összeállításánál az ügyészség számára – a feladatellátás 
minőségének fenntartása mellett – 2022. évben is változatlan cél a költséghatékony 
intézményi működés feltételeinek biztosítása, a meglévő kapacitások maximális kihasználása. 

1. Az ügyészség tevékenységének számottevő részét a büntetőjogi feladatok alkotják. 2020-
ban az ügyészségre 1 270 000 ügy érkezett, ebből a büntetőjogi szakágban iktatott ügyek 
száma  
1 026 113 volt. 

Az elmúlt években lezajlott igazságügyi reform célkitűzéseinek érvényesítése változatlanul 
szükségessé teszi állásfoglalások kidolgozását, tanfolyamok, továbbképzések szervezését. Az 
új törvényi rendelkezések az ügyészségi joggyakorlat folyamatos ellenőrzését, illetve a 
bírósági döntések nyomon követését teszik szükségessé, és mindez célvizsgálatok, szakági 
ellenőrzések rendszeres lefolytatását teszi indokolttá. 
Az elektronikus iratkezelésre történő áttérés és a büntetőügyekben eljáró hatóságok 
elektronikus kapcsolattartása további informatikai fejlesztéseket igényel. Ezzel 
összefüggésben szükséges a személyi állomány rendszeres képzése. Az elektronikus 
ügyiratok külső helyszínen, így bírósági épületekben történő felhasználása, elérése további, 
biztonságos mobil adatátvitelt is lehetővé tevő eszközök beszerzését igényli. 
A koronavírus-járvánnyal összefüggésben új munkafeltételek kialakítására került sor. Az 
egészségügyi szempontból biztonságos, személyes kontaktusok számát minimalizáló 
munkavégzés megteremtése (védőfelszerelések, informatikai eszközök beszerzése, 
egyszemélyes dolgozószobák kialakítása) a jövő évben is jelentős költségvetési forrásokat 
igényel. 

A pandémia által előidézett rendkívüli körülmények minden területen a munkavégzés 
feltételeinek jelentős átalakulását, a szolgálati helyen kívüli munkavégzés felértékelődését 
eredményezték, amely helyzettel hosszú távon számolni kell. Ezért 2022. év elsődleges 
célkitűzéseként definiálható a büntetőjogi szakági ügyészek és a munkájukat segítő nem 
ügyész ügyészségi alkalmazottak informatikai eszközökkel való teljes ellátottságának elérése 
annak érdekében, hogy a bírósági eljárásban a személyes jelenlét nélküli hivatásrendi 
részvétel, illetve a távoli elérésre alkalmas online szolgálati helyen kívüli munkavégzés 
maradéktalanul biztosítható legyen. 

Az ügyészségi nyomozás átalakított szervezetének működésével kapcsolatos feladatok 
ellátása szükségessé teszi az ügyészségi nyomozás fejlesztését, az ezt elősegítő speciális 
informatikai rendszer kialakítását, valamint a kapcsolódó szervezetirányító normák 
érvényesülésének folyamatos monitoringját és korrekcióját. 

2. a) Az ügyész igazságszolgáltatás közreműködőjeként gyakorolt közérdekvédelmi feladat- 
és hatásköre a tervidőszakban előre láthatóan nem változik. 

A polgári jogi, közigazgatási jogi és szabálysértési jogi közérdekvédelmi jogkörökre kiható 
jelentős jogszabály-módosítás nem várható. A szakterületi munkát alapvetően érintő 
elektronikus kommunikációs kötelezettségből fakadó ügyészi és adminisztratív 
többletfeladatok állandósultak, volumenükben – a veszélyhelyzeti időszakban megindult 
változásokra figyelemmel – további növekedés várható. 

b) A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi szakterületen a 2022. 
évben ellátandó feladatok körében érdemi változás nem várható. 

A nemzetközi elvárásoknak és a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a 
légi úton történő kitoloncolás végrehajtásának ügyészi felügyelete mellett a szárazföldön 
foganatosított visszatérési műveletek figyelemmel kísérésének forrásait is biztosítani kell 
tekintettel arra is, hogy a SCHEVAL (az Európai Unió Tanácsának schengeni kérdésekkel 
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foglalkozó munkacsoportja) 2020. évi ellenőrzése során e körben megfelelőségi problémákat 
azonosított. Mindezeken túlmenően a kitoloncolás ügyészi kontrollját nemcsak a hazai 
hatóságok által szervezett kitoloncolások során, hanem a más tagállamok által szervezett és a 
FRONTEX által koordinált visszatérési műveletekben is biztosítani kell. A trendprognózisok 
szerint 2022-ben a kitoloncolás volumenének érdemi csökkenése nem várható, a 
járványveszély mérséklődése okán pedig a műveletek intenzitásának növekedésével kell 
számolni. 

c) A 2020. évben is érzékelhető volt, hogy a felperesek az ügyészi szervezettel szemben 
benyújtott kereseteik elkészítésekor lényegesen nehezebben tudnak eleget tenni a 2018. 
január 1-jétől hatályos polgári perrendtartási szabályoknak. Ennek eredményeképpen 
csökkent a bíróság által befogadott keresetek száma és a regisztrálható kereseti követelések 
nagysága. A perek kimenetele és annak a költségvetésre gyakorolt hatása azonban továbbra 
sem prognosztizálható. 

A 2020. évben a Legfőbb Ügyészséggel szemben kártérítés megfizetése iránt és személyhez 
fűződő jog megsértése miatt 251 ügy volt folyamatban – 326 szakaszban –, amelyekben a 
követelések nettó összege 333 milliárd 968 millió forint volt. A költségvetési törvény 
Ügyészség fejezetében a jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzataként 
meghatározott 30 millió forint összegből – beleértve egy 2017. évben megállapított 
jövedelempótló járadék 2020. évet terhelő összegét is – mindösszesen 2,2 millió forintot 
használtunk fel. 

Továbbra is szükséges, hogy az ügyészség költségvetésében a jogerősen megállapított 
kártérítések célelőirányzataként – a korábbi évekkel azonosan – 30 millió forint szerepeljen 
az ügyészségi jogkörben okozott károk megtérítésére kötelezés pénzügyi fedezeteként. 

3. a) A 2022. évben az ügyészségi informatika egyik legfontosabb feladata lesz az ügyészségi 
Integrált Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer (IIDR) továbbfejlesztése, az integráció 
elmélyítése. A rendszer biztosítja valamennyi ügyészségi tevékenység jogszabályok szerinti 
támogatását. 

2022. évben – a folyamatban lévő előkészítés eredményétől függően – megkezdődhet a járási 
szerverek jelenlegi rendszerének megújítása. Ez a jelenlegi infrastruktúra fenntartásával a 
fizikai szerverek cseréjét fogja jelenteni, vagy a járási (és megyei) szerverek feladatainak az 
informatikai központokba történő migrálását a szolgáltatások központosítása révén. 

A 2020. évben bevezetett online távoli munkavégzés, az infokommunikációs csatornák és 
formák, továbbá a távoktatás különböző formáinak fenntartása és továbbfejlesztése, valamint 
mindezeknek az ügyészségi munkavégzés gyakorlatába való átültetése a járványügyi helyzet 
alakulásától függetlenül is kiemelt célkitűzésként határozható meg a 2022. évre. Ez 
előreláthatóan eszközök, licencek és szolgáltatások beszerzését, távmeghallgatási végpontok 
kiépítését és az ügyészségi informatikai hálózat sávszélességének bővítését igényli. 

A közelmúltban megismert pályázati lehetőségekre (DIMOP és RRF) figyelemmel alappal 
várható, hogy a 2022. évben megkezdődik az elektronikus ügyintézés jelenleg ismert 
rendszerének jelentős átalakulása (az iratok továbbításán alapuló szabályozási környezet és 
informatikai rendszerek átállítása a kizárólag adatok továbbítására szolgáló közös 
informatikai platform megvalósítása révén), valamint az ügyészségi nyomozás informatikai 
támogatásának megújítása. 

A nemzetközi kapcsolatokban is kiemelt szerephez jut az adatok informatikai rendszerek útján 
történő megosztása, amely a különböző nemzeti bűnüldöző hatóságok hatékonyabb 
együttműködését szolgálja. A 2022. évben célként határozható meg az e-Evidence alkalmazás 
kiépítésének befejezése, majd – más tagállamok és a hazai társszervek csatlakozási 
hajlandóságától függően – az alkalmazás közös rendszerré (pl. E-CODEX) alakítása. 
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Ezen túlmenően továbbra is folyamatos feladat a meglévő informatikai rendszerek 
fenntartása, finomhangolása és továbbfejlesztése. 

b) Az ügyészség nemzetközi kapcsolatai területén 2022-ben is ellátjuk a pályázatok 
vonatkozásában felmerülő projektmenedzseri tevékenységet. Továbbra is folytatjuk az 
ügyészi szervezeten belüli nyelvi képzést. 

A koronavírus-járvány utáni feladat az elmaradt vagy elhalasztott személyes találkozók, 
rendezvények pótlása, illetve újraszervezése. 

A nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében szükséges az ügyészségi kapcsolati háló 
szélesítése, továbbá a magas szintű diplomáciai együttműködés kiteljesítése, a delegációs 
munka fokozása. 

4. a) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az 
ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Üjt.) 61. §-ának (2) 
bekezdése értelmében az ügyész minden három év szolgálati idő megszerzése után eggyel 
magasabb fizetési fokozatba lép. 

Rendelkezik továbbá a törvény az alügyész, az ügyészségi fogalmazó, a tisztviselő és az írnok 
kötelező előresorolásáról (a fizetési fokozatban történő, meghatározott időközönkénti 
előrelépésről). A nem ügyész ügyészségi alkalmazottak alapilletményének megállapítása, 
továbbá – a fizikai alkalmazottak kivételével – kötelező előresorolása kapcsán számolni kell a 
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegének 2022. évi 
esetleges emelkedésével, továbbá annak a törvényi rendelkezésnek az alapilletményre 
gyakorolt hatásával, amely szerint az alügyész, az ügyészségi fogalmazó, a tisztviselő és az 
írnok a besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alsó határ szerinti alapilletményre alanyi 
jogon jogosult. 

Az igazságügyi miniszter 2019. novemberében tett bejelentése szerint 2021. után 2022-ben 
ismételten illetményemelésre kerül sor az ügyészségen. Ez további költségvetési forrást 
igényel. 

Tervezni szükséges az Üjt. 64. §-ának (3) bekezdése alapján járó kötelező címmel és az azzal 
járó címpótlékkal, ami az adott szintű ügyészségen ténylegesen folytatott ügyészi gyakorlattal 
eltöltött legalább 20 év után jár. 

Az Üjt. értelmében a Magyar Honvédség hivatásos állományába is tartozó tisztviselők, 
írnokok és fizikai alkalmazottak a honvédelmi illetményalapnak megfelelő összegű 
honvédelmi szolgálati díjra jogosultak. A honvédelmi illetményalap esetleges további 
emelkedése esetén növekedhet a honvédelmi szolgálati díj összege. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója a tisztviselő munkakörét kiemelt munkakörré minősítheti, és 
a kiemelt munkakörben foglalkoztatott ügyészségi alkalmazott illetményét a munka 
törvénykönyve alapján állapíthatja meg, amelynek havi mértéke nem haladhatja meg a 
nemzetgazdasági átlagos havi bruttó munkabér tízszeresét. A kiemelt munkakörben 
foglalkoztatott ügyészségi alkalmazottak aránya együttesen nem haladhatja meg az éves 
átlagos statisztikai állományi létszám tíz százalékát. Mivel az ügyészi szervezetben – a 
szervezet speciális feladatkörére is figyelemmel – jelentős számban teljesítenek szolgálatot 
kiemelten fontos vagy különleges szakismeretet igénylő feladatot ellátó tisztviselők, és a 
kiemelt munkakörűvé minősített tisztviselők száma jelenleg jelentősen elmarad a törvényben 
meghatározott keret felső határától, ezért szükséges lehet a számuk növelése. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az alügyész, az ügyészségi fogalmazó, a tisztviselő és az 
írnok teljesítményét – néhány kivételtől eltekintve – évente értékeli. A teljesítményértékelés, 
illetve a minősítés, valamint az Üjt.-ben rögzített egyéb szempontok alapján az ügyészségi 
alkalmazott alapilletménye a besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alsó és felső határ 
között módosítható. Az ismétlődő teljesítményértékelésen alapuló rendszer hatékonyságának 
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biztosításához szükséges, hogy az illetmények megfelelően differenciáltan kerülhessenek 
megállapításra, ami szintén költségvetési kihatással bír. 

Az ügyészi szervezet utánpótlását továbbra is a saját nevelésű ügyészségi fogalmazók, 
alügyészek jelentik, ezért biztosítani kell annak feltételeit, hogy az arra alkalmas fogalmazók 
alügyészi, míg az alügyészek ügyészi kinevezést nyerjenek, megteremtve ezáltal a folyamatos 
szakmai előrelépés lehetőségét. 

b) A 2022. évben az ügyészi szervezet oktatási és továbbképzési tevékenységének 
meghatározó eleme lesz a videokonferenciákon alapuló távoktatási rendszernek a teljes 
ügyészi és nem ügyészi állomány számára történő hozzáférhetővé és általánossá tétele, 
valamint továbbfejlesztése. Az online formák költséghatékonyan biztosítják a képzettek és a 
képzések számának növelését. 

A korábban bevált, központilag szervezett, hagyományos tanfolyamokat a vezető beosztású 
ügyészek és tisztviselők, továbbá a sajtószóvivők számára tervezzük. A gyakorlatorientált 
konzultációkat, retorikai gyakorlatokat, jogesetmegoldásokon és elemzéseken alapuló 
ismeretátadásokat ebben a személyes jelenlétet igénylő formában szervezzük majd. 

Az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében az ügyészek továbbképzésében, különösen 
a számítógépes bűnözés, a korrupció, az embercsempészés, az emberkereskedelem, a 
gazdasági bűncselekmények, az áldozatvédelem, a gyermekbarát igazságszolgáltatás, a 
nemzetközi bűnügyi együttműködés témaköreiben növelni kívánjuk az oktatási napok számát. 
Az ügyészi utánpótlás – a fogalmazók és az alügyészek – képzése a korábbi évekhez 
hasonlóan alakul. 

Hangsúlyos lesz az elektronikus ügyintézést, illetve kapcsolattartást a jogszabályoknak 
megfelelően biztosító, új szakrendszeri program gyakorlati oktatásának szervezése, mind az 
ügyészek, mind a nem ügyészi állomány tagjai számára. Tervezzük az informatikusok, a 
statisztikusok, a pénzügyi vezetők és a pénzügyi feladatokat ellátó ügyészségi alkalmazottak, 
valamint a munka- és tűzvédelmi felelősök továbbképzését is. 

A képzések járulékos költségeit növelik a távoktatás magas színvonalú technikai feltételeinek 
rendelkezésre állására fordított összegek. 

c) Az ügyészség szakmai tevékenysége kapcsán TEMPEST számítógépek országos szintű 
beszerzése szükséges, ugyanis a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 40. 
§-ának (4) bekezdése alapján 2022. december 31-ig kell megteremteni a nemzeti minősített 
adat védelmére vonatkozó fizikai és elektronikus biztonsági követelményeket. A szükséges 
számítógépek mennyiségét felmérés, illetve a minősített adatok mennyiségére vonatkozó 
statisztikai adatok függvényében lehet majd meghatározni. 

d) Tavaly márciustól kezdődően több lépésben, gyökeresen megújult az ügyészség 
kommunikációja, amellyel a munkánk közvélemény számára történő pontosabb 
megismertetését, a szervezet tényleges szerepének bemutatását kívántuk elérni. Ennek 
keretében – külső szakértők bevonásával – elkészült az új kommunikációs stratégia, a 
kapcsolódó kríziskommunikációs kézikönyv és az új arculati kézikönyv. A megújult 
honlapunknál korszerű, áttekinthető, közérthető és tetszetős megjelenést valósítottunk meg. 
Ezzel párhuzamosan elindult a Facebook oldalunk és a YouTube csatornánk, továbbá az 
angol nyelvű Twitter felületünk. Ezen platformokon keresztül az ügyészséget, az ügyészi 
feladatokat közérthetőbb és befogadhatóbb formában mutatjuk be. E mellett a legfontosabb 
híreinket, információinkat itt is megjelenítjük, és edukációs jellegű anyagokat is elhelyezünk. 

Az új kommunikációs stratégia részeként – a krízisekre adandó, korábbinál hatékonyabb 
válaszreakciók érdekében – felgyorsítottuk a belső információáramlást. A heti előre tervezés 
éppen olyan fontos új elem ebben, mint a jelentősebb kommunikációs aktusok kiértékelése, 
visszacsatolása. Új, súlyozott szempontrendszert vezettünk be annak érdekében, hogy a valós 
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munkatehernek megfelelően tudjuk kimutatni a szervezeti egységek kommunikációs 
tevékenységét. 

Az online tér még inkább megkívánja – a közérthető és tömör megfogalmazás mellett – a kép 
és videó anyagok nagyszámú alkalmazását. Mindemellett az ügyészség nemzetközi 
tevékenységének aktívabb megjelenítése ugyanolyan hangsúlyos, mint a 150 éves 
szervezetünk minél sokrétűbb és kreatívabb bemutatása. 

Az új kommunikációs elemek fokozatos bevezetése után jelenleg és a következő évben is 
azok szélesítésén, finomhangolásán dolgozunk. Mindez az elkövetkező években folyamatos 
feladatként jelentkezik, meghatározó eleme marad a tevékenységünknek. 

e) Az Országos Kriminológiai Intézet (továbbiakban: OKRI) a bűnözés jellemzőinek 
megismerése, a büntetőjog tudományának elméleti és gyakorlati fejlesztése érdekében végez 
kutatásokat, és szakmai ajánlásokkal, eredményeinek bemutatásával segíti az ügyészség 
jogalkalmazását, támogatja az ügyészség kommunikációját. Az OKRI kutatásait mind a hazai, 
mind a nemzetközi szakmai és tudományos közélet figyelemmel kíséri, a gyakorlatban 
dolgozók részéről egyre nagyobb igény mutatkozik a kutatási eredményeik iránt.  

A felsorolt tevékenységek ellátásához szükséges a számítástechnikai eszközök folyamatos 
korszerűsítése, a szakcikk adatbázis előfizetése, valamint csatlakozás az Elektronikus 
Információszolgáltatás intézményi köréhez. A járványhelyzet megszűntével konferenciák, 
tudományos tanácskozások szervezése, a hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel, 
továbbá tudományos kiadványok megjelentetése és a kutatások lebonyolítása nagyobb anyagi 
erőt igényel 2022-ben. 
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 62 649,6 102,0 62 547,6 4 361 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  30,0 0,0 30,0 - 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

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

Az Ügyészség fejezet irányításáért felelős, a fejezetet irányító szerv vezetője a Legfőbb 
Ügyész. 

A fejezethez egy költségvetési szerv, a Legfőbb Ügyészség tartozik.  

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

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

millió forintban, egy tizedessel 

1. cím/alcím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2021. évi törvényi előirányzat  56 974,6 102,0 56 872,6 4 361 

Változások jogcímenként:     

- Ügyészségi alkalmazottak 
illetményemelés növekménye 
(báziskorrekció) 

5 675,0  5 675,0  

2022. évi javasolt előirányzat 62 649,6 102,0 62 547,6 4 361 
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Az ügyészi illetményalap emelése szerinti bérintézkedések bázisba történő beépítésének 
korrekciója módosítja a támogatási előirányzatot. 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

A jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  30,0  30,0 

2022. évi javasolt előirányzat 30,0  30,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

423



 

424



425



  

426



Fejezeti indokolás 

 

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

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az 
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási 
rendszeren alapul.  

A költségvetés fókuszában a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság 
újraindítása és a járványügyi készültség fenntartása áll, de a gazdasági nehézségek ellenére az 
önkormányzati kötelező feladatok finanszírozása a korábbi szinten történik. Az 
önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is megjelennek a 
költségvetési törvényjavaslatban érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a 
családok támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az életszínvonal 
emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a szülők munkába 
állásának segítésére.  

A 2021. évben jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből 
adódó illetménynövekedés, a 2022. évi költségvetési törvényjavaslat az ezekhez szükséges 
fedezetet tartalmazza. 

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

A Kormány a családvédelmi akcióterv elfogadásával új bölcsődei férőhelyek kialakítását, a 
bölcsődei humánerőforrás megfelelő anyagi elismerésének biztosítását, a családi bölcsődék és 
a munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi költségvetésben biztosított támogatás 
fajlagos összegének emelését célul tűzte ki. A törvényjavaslat ennek megfelelően – a 2018. 
évben indult program folytatásaként – a bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának 
támogatására továbbra is tartalmaz 1 500,0 millió forintot a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetben. Az uniós források és az egyéb fejezetekben rendelkezésre álló, ilyen 
célú források mellett e pályázati keretösszeg biztosítja, hogy minél több településen elérhető 
legyen a szülők munkavállalását, munkába való visszatérését is elősegítő ellátás. A 2018-tól a 
bölcsődei és mini bölcsődei ellátás esetében is bevezetésre került feladat alapú finanszírozás 
biztosítja a bölcsődei foglalkoztatottak illetményének a fedezetét, egyúttal a bölcsődei 
üzemeltetési kiadásokhoz is megfelelő hozzájárulást nyújt. 

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

Az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési 
törvényjavaslat továbbra is biztosítja a törvényjavaslat szerinti 38 650 forint összegű 
köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelését. Az önkormányzati 
hivatalok alaptámogatása a garantált bérminimum 2021. évi emelkedése miatt tovább 
emelkedett, így az önkormányzatok kiszámítható feltételek mellett dönthetnek a köztisztviselői 
állomány illetményéről.  

A fenti általános elvek mellett az önkormányzati finanszírozás tekintetében a jövő év legfőbb 
célkitűzése a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás 
fiskális feltételeinek erősítése.   
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben 

 

A helyi önkormányzatok 2022-ben – hitelforrások nélkül – várhatóan mintegy 3 220,8 milliárd 
forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetben mintegy 873,4 milliárd forintot, a 2021. évi támogatások 96,1 %-át 
biztosítja. 

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, 
kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény 
miatt kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás biztosítása 
érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet főösszege 2021. évben 35,0 
milliárd forinttal nő. 2022. évben e támogatás elszámolásához a törvényjavaslat 7,0 milliárd 
forintot biztosít, így a keretszám a 2021. évi módosított előirányzathoz képest 28,0 milliárd 
forinttal csökken. Több mint 9,1 milliárd forinttal csökkenti a keretszámot továbbá a fejlesztési 
támogatási előirányzatok kifutása, csökkenése és az önkormányzati körön kívüli átadások 
miatti előirányzatátcsoportosítás. Ugyanakkor növeli azt a minimálbér és garantált 
bérminimum 2021. évi emelésének beépítése. 

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

millió forint 

Megnevezés Támogatás 

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatása: 

 

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 266 605,3 

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása 

216 829,2 

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 
feladatainak támogatása  

180 826,1 

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása 

87 231,1 

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 680,8 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai  

A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú 
támogatása 

37 683,1 

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 
feladatainak működési célú támogatása  

35 260,6 

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú 
támogatása 

12 628,2 

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 13 610,0 

Összesen: 873 354,4 

 

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
jogcímeken biztosított támogatásokat az önkormányzatok célhoz kötötten használhatják fel, így 
biztosított a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátása. 
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A helyi önkormányzatok működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai egyrészt 
speciális költségvetési támogatásokat nyújtanak, ezzel is segítve az önkormányzatok 
feladatellátását és a kapcsolódó fejlesztési beruházások megvalósítását, másrészt az egyedi 
problémák kezelése érdekében is tartalmaz forrásokat. 

 

III. A célok elérésének módja az egyes ágazatokban 

 

1) Általános működés, igazgatás  

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati 
feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi 
közügyek ellátását 2022-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző 
feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános 
jellegű támogatás szolgálja.  

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

Az önkormányzati hivatal működési támogatásának megállapítása a 2020-2021. években 
alkalmazott alapelv szerint történik: a támogatás kiegészítés előtti összege lakosságarányosan 
a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok között felosztásra kerül, majd a településenkénti 
részösszeg kiegészítést követően kalkulált összege a közös hivatali székhely önkormányzatot 
illeti meg. E számítási mód alapján az alacsonyabb adóerő-képességű tagtelepülések után 
magasabb összegű támogatást biztosít a központi költségvetés. 

Szolidaritási hozzájárulás 

A 2017. évi költségvetési törvény új elemmel egészítette ki az önkormányzatok finanszírozási 
rendszerét: bevezette a szolidaritási hozzájárulást, amelyet a magas egy lakosra jutó adóerő-
képességgel rendelkező települések egy része teljesít a központi költségvetésnek. A 
szolidaritási hozzájárulás az esélyegyenlőséget javítja, hiszen annak összege hozzájárul az 
alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok finanszírozásának javításához, továbbá más 
finanszírozási célok teljesítéséhez.  

A 2022. évi törvényjavaslat szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja 2021. évvel azonosan az 
önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke a 2021. évivel 
teljesen megegyezik, továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-
képesség emelkedésével. Figyelemmel a gazdasági folyamatokra és arra, hogy a költségvetési 
törvényjavaslat szerinti paraméterek 2021. évhez képest változatlanok, az önkormányzatok 
jelentősen alacsonyabb összegű, várhatóan mintegy 129,8 milliárd forint szolidaritási 
hozzájárulást teljesítenek 2022. évben. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése továbbra is a 
nettó finanszírozás keretében történik. 

A 2022. évi költségvetési törvényjavaslat továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy iparűzési 
adóerő-képességet meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség 
ismeretében a pénzügyminiszter az önkormányzatok javára módosítsa a szolidaritási 
hozzájárulást meghatározó kategóriákat és a szolidaritási hozzájárulási mértékeket.  

Egyéb működési célú költségvetési támogatások 

Továbbra is az Önkormányzati elszámolások előirányzatáról kerül kifizetésre többek között az 
egyes önkormányzatok által törvény alapján folyósítandó ellátás (pl. lakásfenntartási 
támogatás, adósságcsökkentési támogatás stb.) támogatása és a lakossági közműfejlesztési 
támogatás is. 
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Az általános működés és igazgatási feladatok támogatásának levezetését az alábbi táblázat 
szemlélteti: 

millió forint 

Általános működés, igazgatás  Támogatás 

2021. évi módosított előirányzat 332 073,4 

Ebből:   

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 265 705,3 

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

66 368,1 

Változások:   

A 2021. évi 35 000,0 millió forintos többletből várhatóan csak 7000,0 millió 
forint szükséges a 25 000 lakos alatti települési önkormányzatok helyi iparűzési 
adóbevétel kiesés kompenzációjának 2022. évi elszámolására 

-28 000,0 

A 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum hatásának beépítése az 
általános feladatok támogatásába 

200,0 

Belügyminisztérium fejezet részére történő átcsoportosítás az ebr42 önkormányzati 
információs rendszer üzemeltetésére 

-76,0 

Idősügyi Infokommunikációs Program folytatása 91,0 

2022. évi javasolt előirányzat 304 288,4 

Ebből:   

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 266 605,3 

A települési önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása 37 683,1 

 

 

2) Köznevelés 

A köznevelés területén a települések fő feladata a 2022. évben is az óvodai ellátás biztosítása.  

A pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása a garantált 
bérminimum 2021. évi emelése miatt emelkedett.  

A köznevelési feladatok támogatásának levezetését az alábbi táblázat szemlélteti: 

millió forint 

Köznevelés Támogatás 

2021. évi módosított előirányzat 216 567,6 

Változások:   

A 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum hatásának beépítése - 
köznevelési feladatok átlagbéralapú támogatásába  

600,0 

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

-338,4 

2022. évi javasolt előirányzat 216 829,2 
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3) Szociális ágazat 

 

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra 
is az alapellátások biztosítása. Fontos kiemelni, hogy a minimálbér és garantált bérminimum 
2021. évi emelésének fedezete beépül a 2022. évi törvényjavaslat szerinti alaptámogatásokba, 
így azok emelkednek. 

Kiemelt célkitűzés a versenyképes fizetések elérése, amelynek megvalósítása érdekében az 
ágazatban számottevő bérnövekedés valósult meg az elmúlt időszakban a szociális ágazati 
összevont pótlék és egészségügyi pótlékon keresztül. 

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

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

Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátások (idősek, hajléktalanok 
bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozásának feladat alapú 
finanszírozási rendszere nem változik: az intézmények fenntartásához szükséges 
önkormányzati hozzájárulás mértéke e támogatási szisztéma mellett drasztikusan lecsökkent.  

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcímen 
rendelkezésre álló forrás biztosítja az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 
támogatását. A jelenleg is hatékonyan működő rendszer továbbra is eredményesen fogja 
szolgálni a gyermekek magas színvonalon történő étkeztetését.  

A szociális ágazati feladatok támogatásának levezetését – a fentiekben jelzett, fejlesztési célú 
forrás nélkül – az alábbi táblázat szemlélteti. 

millió forint 

Szociális ágazat Támogatás 

2021. évi módosított előirányzat: 302 221,4 

Ebből:   

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak 
támogatása  179 935,9 

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  87 024,9 

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak 
működési célú támogatása 

35 260,6 

Változások:   

2021. évi minimálbér és garantált bérminimum hatásának beépítése a 
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásába  

950,0 
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2021. évi minimálbér és garantált bérminimum hatásának beépítése a 
gyermekétkeztetési feladatok támogatásába 

200,0 

Fogyatékosságügyi tanácsadó tevékenység többlete a család- és 
gyermekjóléti központok tekintetében 

230,2 

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

-283,8 

2022. évi javasolt előirányzat: 303 317,8 

Ebből:   

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak 
támogatása  

180 826,1 

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  87 231,1 

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak 
működési célú támogatása 

35 260,6 

 

 
4) Kulturális ágazat 

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai a 2021. évi minimálbér és 
garantált bérminimum emelkedése miatt emelkedtek.   

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

millió forint 

Kulturális feladatok Támogatás 

2021. évi módosított előirányzat: 35 239,0 

Ebből:   

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 630,8 

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú 
támogatása 

12 608,2 

Változások:   

2021. évi minimálbér és garantált bérminimum hatásának beépítése a 
kulturális feladatok támogatásába  

50,0 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása -50,0 

Táncművészeti és zeneművészeti szervezetek kiemelt minősítése miatti 
fejezetek közötti átcsoportosítás 

70,0 

2022. évi javasolt előirányzat: 35 309,0 

Ebből:   

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 680,8 

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú 
támogatása 

12 628,2 
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A 2022. évi költségvetési törvényjavaslat általános működési és ágazati támogatásokat 
tartalmazó 2. és 3. melléklete 2021. október 1-jén fog hatályba lépni. Ezzel biztosítható, hogy 
a települési önkormányzatokat megillető miniszteri döntést igénylő támogatások 
meghatározása 2021. év végéig megtörténhessen. Így az önkormányzatok a 2022. évet már 
minden szükséges információ birtokában kezdhetik el.  

 
 
5) Az önkormányzatok egyéb támogatásai 

A 2022. évben az Önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok – 
kizárólag egyedi problémák kezelésére irányuló – kiegészítő jellegű rendkívüli támogatásának 
forrásául szolgál. 

Az Önkormányzati elszámolások előirányzata szolgál valamennyi, a települések előző évekről 
származó működési és fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolásainak rendezésére. Ez 
szolgál továbbá a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése, a Svájci-Magyar Együttműködési 
Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítésére a korábbi években 
megítélt és támogatási szerződésben rögzített fizetési kötelezettségek teljesítésének, a lakossági 
közműfejlesztés támogatására vonatkozó kifizetések, továbbá a 2021. évi költségvetési törvény 
3. melléklet II. pontjában szereplő fejlesztési célú költségvetési támogatások le nem hívott 
részének, továbbá a bölcsődei fejlesztési program forrásául is. Emellett az előirányzatból 
történik a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a 
mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-
kedvezmény miatt a 2021. évben biztosított támogatás elszámolásakor fizetendő kiegészítő 
támogatás folyósítása. 

Az önkormányzatoknak a korábbi években megszokott módon áll rendelkezésükre külön 
jogcímen az előre nem látott havaria helyzetek kezelésére és védekezésre szolgáló Vis maior 
támogatás is. 

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

Az Igazságügyi Minisztérium a kormány igazságügyi politikájának érvényesítése érdekében a 
1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően, az abban meghatározott 
alábbi célok mentén folytatja tevékenységét: 
a) az alapjogok érvényre juttatása terén figyelembe kell venni, hogy az egyéni és a közösségi 
érdekek (szabadság és felelősség) összhangban álljanak, 
b) a jogszabályok előkészítése során az alkotmányosság elve érvényesüljön, 
c) a tágabb értelemben vett igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősödjön, 
d) az Alaptörvényben meghatározott tisztességes eljárás követelménye ne csak az eljárás 
tisztességére, nyilvánosságára és ésszerű határidejére vonatkozzon, hanem abból a döntés 
tisztességére vonatkozó elvárás megkérdőjelezhetetlen legyen, 
e) szükséges a jogászképzés színvonalának emelése, a jogászi hivatás védelme és a jogászi 
identitástudat növelése, 
f) erősíteni kell az európai együttműködés keretén belül a szuverenitás, nemzeti érdek 
hatékony képviseletét, 
g) elő kell segíteni az igazságügyi szervezetrendszerrel történő hatékony közreműködést és a 
velük történő kapcsolattartás folyamatos biztosítását. 
 
Az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: tárca, Minisztérium) célkitűzései: 

Továbbra is fontos célkitűzése a tárcának a jogi versenyképesség növelése. A Minisztérium a 
megfelelő jogi háttér megteremtésével, egyszerűsítésével és átláthatóbbá tételével, valamint 
az adminisztrációs terhek csökkentésével tud hozzájárulni Magyarország gazdasági 
teljesítményének növekedéséhez.   
 
A Minisztérium által koordinált jogharmonizáció egy állandó, szakmailag szerteágazó 
koordinációs és monitoring tevékenység, amely magában foglalja valamennyi hazai 
jogszabály tervezetének uniós jogi ellenőrzését, valamint a változó uniós jogi 
rendelkezésekhez való hozzáigazítását, továbbá összehangolja a szaktárcák jogalkotási 
tevékenységét. Ennek keretében a deregulációs munka is tovább folytatódik. 
 
A magyar alkotmányos önazonosság védelme és nemzetközi elfogadottságának erősítése 
a továbbiakban is az egyik kiemelt feladata a tárcának. A Minisztérium elkötelezett egy olyan 
megoldás kialakításában, amely valóban a szubszidiaritás elvét juttatja érvényre. 
 
A tárca irányítása alatt álló Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet a hazai jogalkotási 
tevékenységet nemzetközi összehasonlító jogi kutatások és elemzések készítésével támogatja, 
nagyban hozzájárulva a jogalkotás színvonalának javításához. Nemzetközi 
megalapozottságának és elismertségének növelése érdekében tudományos igénnyel vizsgálja 
a jogszabályok hatályosulását, valamint segíti a nemzetközi összehasonlító jogtudományi 
kapcsolatokat és az így kialakult együttműködést. 
 
A Minisztérium célja az egymást kölcsönösen tisztelő nemzetek együttműködésére épülő 
Európa-politika, a szuverenista Európa-politika hangsúlyozása, amelyhez fontos hátteret 
biztosít Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete is. 
 
A V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program 
támogatásáról, valamint az ezekkel összefüggő intézkedésekről szóló 1694/2020. (X. 27.) 
Korm. határozat értelmében, a visegrádi és egyes szomszédos országok jogtudományi és 
államelméleti területen kutató, oktató egyetemi tanárainak, kutatócsoportjainak (Közép-
európai Professzori Hálózat), valamint fiatal PhD-hallgatóinak (Junior Program) 
részvételével a Minisztérium a Közép-európai (V4+) hálózat kiépítésére vállalt 
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kötelezettséget. A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet keretein belül felállított titkárság 
által koordinált hálózat célja a térségbeli országok közötti összehasonlító jogtudományi 
együttműködés erősítése és ezáltal egy olyan közép-európai szakmai közösség és tudásbázis 
létrehozása, amely képes megjeleníteni saját nézőpontját az európai jog és államfejlődés, 
valamint az európai integráció meghatározó kérdéseiben, valamint támogatja a térség fiatal 
jogász kutatói szakmai előrehaladását és PhD-képzését.  
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordít a tárca az igazságszolgáltatásba vetett 
közbizalom növelésére. Ennek érdekében a Minisztérium új alapokra helyezte a szakmai 
együttműködést minden jogászi hivatásrenddel.  
 
Az áldozatsegítés rendszerének fejlesztéséről szóló 1645/2019. (XI.  19.) Korm. határozatban 
(továbbiakban: kormányhatározat) a kormány egyetértett az áldozatsegítő központok 
országos hálózattá történő bővítésével, amelynek érdekében felhívta az igazságügyi 
minisztert, hogy 2025. december 31. napjáig gondoskodjon az áldozatsegítő központok 
országos hálózatának kiépítéséről. A kormányhatározat 3. pontjában foglaltak alapján a 
pénzügyminiszter – az igazságügyi miniszter bevonásával – biztosítja az áldozatsegítés 
fejlesztéséhez szükséges forrást a központi költségvetés terhére az Igazságügyi Minisztérium 
fejezetében 2021. évtől kezdődően a központi költségvetés tervezése során. 2022. évre már 
összesen 9 áldozatsegítő központ (a továbbiakban: ÁSK) fog működni az ország különböző 
pontjain a kormányhatározatot előkészítő előterjesztésben megjelöltek szerint. Mindezek 
mellett az ÁSK-k szakmai irányításához kapcsolódó Áldozatsegítő Vonal működtetése, 
pszichológusi ellátás nyújtása továbbra is szerepel a Minisztérium céljai közt.  
 
A jogászképzés fenntartása és továbbfejlesztése olyan közpolitikai célként került korábban 
meghatározásra, amelynek megvalósításához a jogtudományi kutatásokat és a jogtudományi 
tanulmányi tehetséggondozást támogató rendszer fenntartására továbbra is szükség van. A 
kormány általános nemzetpolitikai célkitűzéseivel összhangban a Minisztérium támogatja a 
határon túli magyarok szülőföldjükön való boldogulásához, érdekérvényesítő képességük 
javításához, identitásuk megőrzéséhez jelentős mértékben hozzájáruló, a helyi viszonyok 
között is jól prosperáló magyar anyanyelvű jogász értelmiségi közösségek erősítését. A tárca 
speciális ösztöndíjprogrammal kívánja elérni a Szerb Köztársaságban a magyar anyanyelvű, 
állami fenntartású vagy magán egyetemre jelentkező joghallgatók számának növelését, 
elvándorlási hajlandóságuk csökkenését. A cél elérése a leghatékonyabban közvetlen és 
adekvát támogatási formák biztosításával lehetséges, amely összefoglalóan az „IM Vajdasági 
Jogászösztöndíj Program” elnevezést kapta. 
 
Az állami, a társadalmi és a gazdasági életben szerepet játszó jogi személyek és egyéb 
jogalanyok adatai jelenleg több különböző hatóság által vezetett, egymástól eltérő 
nyilvántartási rendszerben szerepelnek. Jogi hátterüket az egyes jogalanyok anyagi jogi 
szabályai, valamint a különböző eljárási normák határozzák meg. 
 
Az egyes nyilvántartások vagy nem érhetők el publikus felületen, vagy csak eltérő 
információs felületeken érhetők el. A jogi személyeket átfedő nyilvántartások között 
leggyakrabban nincs átjárhatóság, illetve transzparencia, az adatok eltérő formában és 
struktúrában kerülnek tárolásra, az adatszolgáltatás pedig egymástól különböző, teljesen 
független platformokon, különböző technikai megoldások használatával történik. Emellett 
minimális mértékben kerülnek alkalmazásra a digitalizált transzformációs folyamatok, illetve 
a mesterséges intelligencia. Az Egységes Jogi Személy Nyilvántartás kiépítésével olyan 
támogató szolgáltatások kialakítására kerül sor, amely a bírósági- és az ügyféloldalt egyaránt 
szolgálja. 
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Az új nyilvántartási struktúra lehetővé teszi a nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési 
eljárások teljes digitalizációját, amely lényegesen lerövidíti az eljárásokat. A digitalizációval 
együtt megteremthető, illetve lényegesen szélesíthető ezen a területen is az automatizált 
döntéshozatal lehetősége. 
 
Az új nyilvántartás kézzelfogható előnye, hogy a többi közhiteles nyilvántartással a központi 
kormányzati szolgáltatás buszon keresztül kialakítandó interoperábilis kapcsolat nem csak azt 
fogja biztosítani, hogy minden adat naprakész és más nyilvántartásokban szereplő adatokkal 
megegyező legyen, hanem a jogi személy törvényes működésének biztosítása érdekében 
képes lesz jelezni a beavatkozás szükségességét.  
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben 

             millió forintban, egy tizedessel  
 

Megnevezés 
 

Kiadás 
 

Bevétel 
 

Támogatás 
Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 15 742,4 380,2 15 362,2 736 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 049,9  4 049,9  
Központi kezelésű előirányzatok     
 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

A X. Igazságügyi Minisztérium fejezet 2022. évi költségvetési javaslata az Igazságügyi 
Minisztérium igazgatása, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet és a Magyarország 
Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása, valamint a fejezethez tartozó 
fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási és bevételi előirányzatait foglalja magába. 

 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

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

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

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

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

A Központi Családi Csődvédelmi Szolgálat feladatkörében ellátja a természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján a Családi Csődvédelmi Szolgálat 
központi szervének jogszabályokban meghatározott feladatait, valamint az ezzel összefüggő 
koordinációs és tájékoztatási feladatokat, továbbá a törvényben és végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott feladataival összefüggésben hatásvizsgálatokat készít elő és közreműködik a 
statisztikai információrendszer kialakításában, működtetésében.  
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Az IM igazgatása, mint az áldozatvédelmi terület szabályozásáért és szakmai irányításáért 
felelős szervezet gondoskodik az Áldozatsegítő Központok országos hálózatának kiépítéséről 
és működtetéséről. 

Ellátja az Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) működtetését, fenntartását és fejlesztését, 
valamint a Nemzeti Jogszabálytár és az ehhez kapcsolódó Törvényességi Felügyelet Írásbeli 
Kapcsolattartás Modul működtetését. 

Ellátja továbbá a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról szóló 95/2019. 
(IV. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 
gazdasági szervezetének feladatait, illetve ezen feladata keretében végzi az Intézet működését 
támogató személyügyi és jogi szolgáltatási feladatokat is.  

Az IM igazgatása személyi juttatások előirányzata fedezetet biztosít a rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatásokra. 

A rendszeres személyi juttatások előirányzata nyújt fedezetet a kifizetendő illetményekre. 

A nem rendszeres személyi juttatások előirányzat biztosítja a 2022. évben fizetendő 
végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, egyéb költségtérítések, napi és 
hétvégi hazautazás, valamint az egyéb személyi juttatások költségeit, és lehetőséget nyújt a 
munkatársak szociális támogatására. Az előirányzat tartalmazza továbbá az IM igazgatása 
munkatársainak cafetéria juttatását.  

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

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

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

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

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

Az IM igazgatása költségvetési javaslata 8 971,3 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 380,2 millió forint bevétel és 8 591,1 millió forint támogatás finanszíroz. Az átlagos 
statisztikai állományi létszám 576 fő. 

        millió forintban, egy tizedessel  
IM igazgatása Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 9 146,4 380,2 8 766,2 570 
Változások jogcímenként:     
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Egyéb csökkentések -175,1  -175,1  
- Az igazgatási szervek 2 %-os 
előirányzat csökkentése 

 
-175,1 

  
-175,1 

 

Engedélyezett álláshely 
növekedés 

    
6 

2022. évi javasolt előirányzat 8 971,3 380,2 8 591,1 576 
 

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

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

Az Intézet kiemelt feladata 2022-ben a közép-európai (V4+) Professzori Hálózat és a hozzá 
kapcsolódó V4+ Junior Program keretein belül a térségbeli országok közötti összehasonlító 
jogtudományi együttműködés fejlesztése, a régió sajátos nézőpontját az európai jog- és 
államfejlődés, illetve az európai integráció meghatározó kérdéseiben megjeleníteni képes 
közép-európai szakmai közösség megteremtése, valamint a térség fiatal jogász kutatói PhD-
képzésének támogatása. 

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

A nem rendszeres személyi juttatások előirányzat biztosítja a 2022. évben fizetendő 
végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, egyéb költségtérítések, napi és 
hétvégi hazautazás, valamint az egyéb személyi juttatások költségeit. Az előirányzat 
tartalmazza továbbá az Intézet munkatársainak cafetéria juttatását.  

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

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

A dologi kiadások fedezetet nyújtanak az alapfeladatok ellátása érdekében kötendő 
szerződésekre, a külföldi kiküldetések repülőjegy és szállás költségeire. 

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

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet költségvetési javaslata 691,3 millió forint kiadási 
előirányzatot tartalmaz, amelyet 691,3 millió forint támogatás finanszíroz. Az átlagos 
statisztikai állományi létszám 41 fő. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Mádl Ferenc Összehasonlító 

Jogi Intézet 
Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 705,4  705,4 36 
Változások jogcímenként:     
Egyéb csökkentések -14,1  -14,1  
- Az igazgatási szervek 2 %-os     
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előirányzat csökkentése -14,1  -14,1  
Engedélyezett álláshely 
növekedés 

    
5 

2022. évi javasolt előirányzat 691,3  691,3 41 
 

X/3. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása (a 
továbbiakban: EU ÁK) 

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

Az EU ÁK részt vesz az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében, ellátja a jóváhagyott 
tárgyalási álláspontok képviseletét, valamint közreműködik a tárgyalási álláspontok 
kialakításában és érvényesítésében. E feladatköre ellátása érdekében az EU ÁK folyamatos és 
állandó szakmai kapcsolatot tart a kormányzati szervekkel. 

Az EU ÁK személyi juttatások előirányzata fedezetet biztosít a kihelyezett szakdiplomaták és 
adminisztratív-technikai feladatokat ellátó kormánytisztviselők devizailletményére, jubileumi 
jutalmára, devizapótlékára, a vegyes és gyermeknevelési költségtérítések, valamint az egyéb 
személyi juttatások költségeire. 

Az állományon kívüli személyi juttatások előirányzaton került megtervezésre a helyi 
alkalmazottak részére fizetett munkabér és a Belgiumban fizetendő járulékok összege. Az 
előirányzat fedezetet biztosít továbbá az EU ÁK vendéglátási kiadásaira. 

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

A dologi kiadások fedezetet nyújtanak az EU ÁK alapfeladatainak ellátása érdekében kötött 
közüzemi, a szakdiplomaták elhelyezését szolgáló lakások bérleti szerződéseire, a külföldi 
kiküldetések repülőjegy és szállás költségeire, valamint karbantartási és egyéb működéssel 
kapcsolatos kiadásokra.  

A beruházások kiemelt előirányzat a kisebb felhalmozási célú beszerzések fedezetét biztosítja.  

A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása költségvetési 
javaslata 6 079,8 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 6 079,8 millió forint 
támogatás finanszíroz. Az átlagos statisztikai állományi létszám 119 fő. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Magyarország Európai Unió 

melletti Állandó Képviseletének 
igazgatása 

Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 6 111,0  6 111,0 115 
Változások jogcímenként:     
KKM-nek átadott 
devizailletmények különbözete 

 
-31,2 

  
-31,2 

 

Engedélyezett álláshely 
növekedés 

    
4 

2022. évi javasolt előirányzat 6 079,8  6 079,8 119 
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III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

 

X/20/2 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása 

Az előirányzat  

- a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervezet és a miniszter felelősségi körébe 
tartozó feladat, szakmai program támogatására,  

- a közpolitikai céllal összefüggő jogtudományi kutatásokhoz és jogtudományi 
tanulmányi tehetséggondozási rendszer kialakításához, valamint tartós működtetéséhez 
biztosítandó támogatásra, 

- a minisztérium közfeladatai ellátásához a jogszabályalkotás során az 
igazságszolgáltatásban tetemes tapasztalatot szerzett szakemberek időszaki bevonásával 
felmerülő kiadások fedezetére, így különösen a nevezettek kirendelésére vonatkozó 
jogszabályok alapján – a folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében – a 
foglalkoztatásukhoz szükséges források fedezetére, 

- a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak és ugyanezen szervezeteknek 
fizetendő tagállami hozzájárulásból adódó – megállapodáson vagy a nemzetközi 
szervezet belső előírásán alapuló – egyéb költségek, valamint a nemzetközi szervezetek 
üléseinek tartalmi előkészítéséhez szükséges szakértői munkák finanszírozására, a 
miniszter felelősségi körébe tartozó valamennyi nemzetközi kötelezettséggel 
összefüggő kiadások, továbbá a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatokkal 
összefüggő fordítási díjak fedezetére, 

- a határon átnyúló tartási ügyekben történő központi hatósági feladatok végrehajtásával 
összefüggő pénzügyi műveletek elszámolására, 

- az előre nem tervezett, de az év közben szükségessé váló feladatok megoldására, eseti 
jellegű, elháríthatatlan igények finanszírozására szolgál. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 580,9 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 580,9 millió forint támogatás finanszíroz. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 780,9  780,9 
Változások jogcímenként:    
Egyéb csökkentések -200,0  -200,0 
- 2022. évi hiánycél elérése érdekében 
történő egyéb báziscsökkentés 

 
-200,0 

  
-200,0 

2022. évi javasolt előirányzat 580,9  580,9 
 

 

X/20/5 Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő 
fizetési kötelezettségek  

Az előirányzat 

- a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény alapján a magyar állam ellen indított 
kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított 
kártalanítás kifizetésére, 

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

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

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

Az előirányzat költségvetési javaslata 3 469,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 3 469,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 6 469,0  6 469,0 
Változások jogcímenként:    
Egyéb csökkentések -3 000,0  -3 000,0 
- 2022. évi hiánycél elérése érdekében 
történő egyéb báziscsökkentés 

 
-3 000,0 

  
-3 000,0 

2022. évi javasolt előirányzat 3 469,0  3 469,0 
 
 

III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

Az Igazságügyi Minisztérium fejezetnél központi kezelésű előirányzat nem került 
megtervezésre. 

 

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

Áldozatsegítés 

A Minisztérium az áldozati jogok szélesebb körű érvényesülése, az áldozatsegítés 
hatékonyabb megvalósítása és elősegítése érdekében gondoskodik az állami áldozatsegítési 
rendszer létrehozásáról, az áldozatsegítő központok országos hálózattá történő bővítéséről. 
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III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

X/1. IM igazgatása 

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

 
Konstrukció kódja/projekt 

azonosítószáma 
Projekt megnevezése 

BBA-5.4.5/10-2019-00003 Komplex áldozatsegítési szolgáltatások 
az emberkereskedelem áldozatai részére 

Access to e-CODEX – iSupport 
INEA/CEF/ICT/A2019/2069034. 
sz. MEGÁLLAPODÁS 

Connecting Europe Facility CEF-TC-
2019-2 számú pályázati kiírása keretében 
az e-Codexhez való csatlakozás – 
iSupport pályázat 

KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-
00002 

Jogszabályban rögzített közzétételi 
kötelezettségek alá eső adatok körének 
felülvizsgálata pályázati kiírás 

BBA-5.2.2/16-2020-00001 A nemzetközi bűnügyi adat-, 
információcsere fejlesztése, 
interoperabilitás fokozása 

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

Az Igazságügyi Minisztérium fejezetnél szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli 
feladatok nem kerültek tervezésre. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése  

A Miniszterelnökség fejezet és a Gazdaság-újraindítási Alap fejezet Miniszterelnökséghez 
kapcsolódó előirányzatai a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a miniszterelnök általános 
helyettese, a családokért felelős tárca nélküli miniszter, valamint a Paksi Atomerőmű két új 
blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter 
feladatainak ellátásához szükséges feltételrendszert biztosítják.  

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, a miniszterelnök általános helyettese, a családokért 
felelős tárca nélküli miniszter, valamint a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét a 
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet) határozza meg.  

A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter az anyakönyvi ügyekért, az állampolgársági ügyekért, a Budapest és a fővárosi 
agglomeráció fejlesztéséért, az európai uniós források felhasználásáért, az építésügyi 
szabályozásért és építéshatósági ügyekért, a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletéért, a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért, a kormányzati 
társadalmi kapcsolatok összehangolásáért, a kormányzati stratégiák kidolgozásának 
támogatásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, a közigazgatás-
fejlesztésért, a közigazgatás-szervezésért, a közbeszerzésekért, a kulturális örökség 
védelméért, a településfejlesztésért és településrendezésért, a területrendezésért, a 
társadalompolitika összehangolásáért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, az 
üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért, az 
ingatlan-nyilvántartásért, a térképészetért, a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos 
ügyekért, valamint a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért 
felelős tagja.  

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

– egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért; 

– a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 5. pontjában foglalt kivétellel – a 
nemzetpolitikáért; 

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

felelős tagja. 

A családokért felelős tárca nélküli miniszter a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 143/B. § 
alapján a kormány  

– családpolitikáért, 

– gyermek- és ifjúságpolitikáért, 

– a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 12/A. A családokért felelős tárca nélküli miniszter 
feladat- és hatásköre alcímben meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök 
tekintetében – szociál- és nyugdíjpolitikáért, 

– a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 12/A. A családokért felelős tárca nélküli miniszter 
feladat- és hatásköre alcímben meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök 
tekintetében – gyermekek és az ifjúság védelméért 

felelős tagja. 

449



 
 

A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 151. § alapján a Paksi Atomerőmű két új blokkja 
tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter felelős a 
Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia 
békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény értelmében a 
Paksi két új blokk (5-6. blokkok) tervezésről, beszerzésről és kivitelezésről szóló, az 
üzemeltetési és karbantartási támogatásról szóló, valamint a nukleáris fűtőanyag-ellátás 
biztosításáról szóló megállapodás végrehajtásának szakmai irányításáért és hazai, valamint 
európai uniós szakmai koordinációjáért, és ezen megállapodásokkal (a továbbiakban: 
megvalósulási megállapodások) kapcsolatos feladatok tárcaközi összehangolásáért, valamint a 
megvalósulási megállapodásokkal kapcsolatos engedélyezési és egyéb hatósági feladatokban 
való közreműködésért és a hatósági feladatok ellátásának összehangolásáért. Ezen túl felelős a 
tervezési, beszerzési és kivitelezési, továbbá a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló 
megállapodás végrehajtása során az európai uniós adatszolgáltatási kötelezettségnek 
megfelelően az adatok európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős 
miniszter részére történő megfelelő időben történő szolgáltatásáért, a Paksi két új blokkhoz 
(5-6. blokkok) kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáért, valamint az atomenergia-ipar 
innovációs feladatainak összehangolásáért. Kiemelt szakmai céljai a Paksi Atomerőmű két új 
blokkjának megépítésére (5-6. blokkok) irányuló beruházás megvalósulási megállapodások 
szerinti megvalósítása, továbbá a kapcsolódó térségfejlesztési beruházások előkészítése és 
megvalósítása, illetve koordinálása. 

A Miniszterelnökség és a Gazdaság-újraindítási Alap fejezet Miniszterelnökséghez 
kapcsolódó 2022. évi intézményi, fejezeti és központi kezelésű előirányzatai az alábbi 
feladatok végrehajtásának pénzügyi hátterét biztosítják.  

Kiemelt szakterületi célok: 

Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős szakterület  

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár felelős a Statútum 
14 § (1) bekezdés 3. pontjában és 17. §-ában foglaltak ellátásáért. Ennek keretében a 
közlekedésfejlesztésen belül kiemelt feladat a klímavédelmi célokat és a fenntarthatóságot 
egyaránt támogató közlekedési mód, a közösségi közlekedés fejlesztése, a belváros 
tehermentesítése a jelentős átmenő autóforgalomtól, a forgalomcsillapítás.  

A közösségi közlekedés – azon belül is kiemelten az elővárosi kötöttpályás közlekedés – 
fejlesztésének megvalósításával jelentősen csökkenhet a főváros és térsége 
légszennyezettsége, hiszen a vasút utaskilométerre számolt szén-dioxid kibocsátása átlagosan 
kevesebb, mint harmada a benzin- és dízelüzemű személyautókénak. A fejlesztési feladatok 
egyaránt kiterjednek infrastrukturális (pl. kapacitásbővítés, vasúti pálya villamosítása, 
állomások megközelíthetőségének javítása), valamint szolgáltatásfejlesztési (új vasúti 
megállók kialakítása, zónázó és ütemes menetrendek kialakítása, P+R és B+R parkolók 
kialakítása) elemekre. Ezen projektek komplex szemléletű megvalósításával akár a 
jelenleginél kétszer többen is választhatják a közösségi közlekedést a személygépkocsi helyett 
Budapesten és agglomerációjában, amely több tízezer tonna szén-dioxid kibocsátás-
csökkenést, valamint utazási időmegtakarítást is eredményezhet. Új zöldfelületek létrehozása 
és a már meglévők megőrzése, fejlesztése, a rekreáció elősegítése egyaránt meghatározó 
feladat. 
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Civil és társadalmi kapcsolatokért felelős szakterület 

A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős szakterület célja a civil és társadalmi kapcsolatok 
fejlesztésének szakmai irányítása. Kialakítja a civil szektorral kapcsolatos ágazati politikát, 
összehangolja annak megvalósítását és ellenőrzését. Előre egyeztetett körben és esetekben 
ellátja a minisztérium képviseletét az országos érdekegyeztetés rendszerében, valamint a 
társadalmi és civil fórumokon. Kialakítja a kormányzati és civil szektor közötti párbeszédet 
biztosító fórumokat, javaslatokat tesz a kapcsolatok fejlesztésére és a partnerségek, az 
együttműködések és a konzultációk stratégiájára, részt vesz a kormány partnerségi 
kapcsolattartással összefüggő feladatainak összehangolásában és az ezzel összefüggő 
stratégiai feladatok végrehajtásában. Irányítja a civil szektorral kapcsolatos támogatások 
tervezését, ellátja a civil szervezetek állami támogatásával kapcsolatos monitoring 
műveleteket, dönt a hatáskörébe utalt civil támogatási források felosztásáról. 

Család- és ifjúságügyi ügyekért felelős szakterület 

A családpolitika célja a demográfiai stabilitás elérése a gyermeket vállaló és nevelő magyar 
családok megerősítésével, a családbarát közgondolkodást erősítő szakmai programok és 
akciók végrehajtásával, a családok jólétének növelésével, a munka és a család alapú 
társadalom kiépítésével, amelyhez a szakterület a társágazatokkal együttműködésben, a 
családbarát szemlélet erősítésével járul hozzá.  

A szakterület kiemelt prioritást kezelt feladata 2022-ben is a 2019 júliusában indult 
Családvédelmi Akcióterv intézkedéseinek (babaváró támogatás, többgyermekesek 
kamattámogatott kölcsönének kiterjesztése, a második vagy további gyermeket vállalók 
jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése, nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési 
támogatása) és 2020 januárjában indult (négy- vagy többgyermekes anyák személyi 
jövedelemadó mentessége, nagyszülői GYED) folytatása, tekintettel arra, hogy az Akcióterv 
hatékony megvalósítása, ezáltal a gyermekvállalás még erőteljesebb ösztönzése és a családok 
anyagi terheinek további csökkentése kulcsfontosságú a népességfogyás megállítása 
érdekében 2010 óta tett erőfeszítéseink sikerre vitele szempontjából.  

A 7 pontos családvédelmi akcióterv egyik önálló pontja a bölcsődefejlesztés, melynek célja, 
hogy minden olyan településen biztosított legyen a bölcsődei ellátás, ahol arra igény 
jelentkezik a kisgyermekes családok részéről, és hogy a férőhelyhiány ne legyen akadálya a 
munkavállalásnak. Az ehhez szükséges infrastrukturális és humán háttér fejlesztése prioritás. 
A 2022. évi költségvetésben is kiemelt hangsúlyt kap a bölcsődei ellátás további 
megerősítése, továbbfejlesztése mind a finanszírozási helyzet javítása, mind pedig a 
férőhelyek bővítése tekintetében, amely még hatékonyabban segíti a család és a munka 
összeegyeztetését. A szakterület a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működtetésével 
biztosítja helyi szinten azon családok információval való ellátását, akik a területi 
egyenlőtlenségek, vagy a család valamilyen okból kifolyólag fennálló hátrányos helyzete 
miatt ahhoz nem, vagy csak részlegesen férnek hozzá. A szakterület kiemelt figyelmet fordít a 
kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer hatékony 
működtetésére, a két jelenséggel kapcsolatos társadalmi érzékenyítésre és a prevencióra. 

Kiemelt feladat a 2021-ben indult Otthonteremtési Akcióterv intézkedéseinek folytatása a 
2022. évben a családok lakáscéljainak könnyebb megvalósíthatósága érdekében, valamint a 
végrehajtás figyelemmel kísérése, az esetleg beérkező észrevételek, javaslatok kezelése. Az 
idősügy területén a főbb feladatok az aktív idősödés, az idősek tevékeny életmódjának 
elősegítése, valamint a nemzedékek közötti együttműködés erősítése, különös tekintettel a 
családon belüli kapcsolatokra. A tehetséggondozás területén a komplex tehetségfejlesztő 
programok folyamatos működtetése, a tehetségfejlesztő közösségek nemzeti 
együttműködésének segítése, nemzetközi kapcsolatrendszerük fejlesztése, a 
tehetségazonosítás és tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez való hozzáférés esélyeinek 
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további javítása, a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségvállalásának erősítése, a 
kiemelkedően tehetséges fiatalok ösztöndíj támogatása, valamint a kiemelkedő tehetségsegítő 
személyek és szervezetek szakmai támogatása és elismerése a fő célkitűzés.  

A szakterület célja az ifjúságügy területén a fiatalok sikeres társadalmi integrációjához 
szükséges környezet fejlesztése, a fiatalok foglalkoztatási helyzetének javítása, munkaerő-
piaci integrációja, a családi közösségeket, a fiatalok testi, lelki és erkölcsi fejlődését is 
áttételesen erősítő és elősegítő közösségfejlesztés, valamint a nemzettudat erősítése, az 
összmagyarság és a nemzeti integráció ügye, a kárpát-medencei magyar közösségek erősítése, 
magyar ifjúsági együttműködések fejlesztése. A 25 év alatti fiatalok 2022-től induló személyi 
jövedelemadó-kedvezménye is kulcsfontosságú a fiatalok munkaerőpiaci aktivitásának 
ösztönzése, egyben az önálló életkezdés, a családalapítás és a gyermekvállalás elősegítése 
szempontjából. 

Egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős szakterület 

A szakterület ellátja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről 
szóló 1997. évi CXXIV. törvényből (a továbbiakban: Eftv.) és más kapcsolódó 
jogszabályokból, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodásokból 
eredő feladatokat és koordinációs tevékenységet. Így a lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 
2011. évi CCVI. törvényben (a továbbiakban: Ehtv.) foglaltak szerint, valamint a miniszter 
hatáskörébe adott feladatok szakmai végrehajtása szerint jár el és teljesíti ennek megfelelően a 
célkitűzéseket. 

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

Építészeti, építésügyi és örökségvédelmi szakterület 

A szakterület építészeti feladatkörében – a folyamatos szakmai színvonal biztosítása 
érdekében – támogatja az állami és az önkormányzati főépítészek munkáját, előkészíti és 
naprakészen tartja az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményeket, 
működteti a Központi Építészeti-Műszaki Tervtanácsot és a Magyar Építészeti Tanácsot, 
valamint ellátja az országkép- és településkép-védelmi szempontú előzetes vélemények 
kiadásával kapcsolatos feladatokat. A feladatkör kapcsán kiemelt szempont az állami 
beruházások magas minőségét lehetővé tevő szabályozás előkészítése, illetve a tervezési 
fázisban nyújtott szakmai véleményezés lehetőségének folyamatos biztosítása. 2020. évben új 
szakmai feladatként a szakterület megkezdte a rendszerváltás előtti építészeti adatvagyon, a 
nemzeti tervvagyon gondozását. 

Az építésügyi szabályozás és építéshatósági ügyek vonatkozásában ellátja az építésügyi, 
területrendezési, településrendezési, településfejlesztési, okos város-fejlesztési, településkép-
védelmi feladatokat, továbbá előkészíti az építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő 
szakmai kamarákra és az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat, irányítja az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét, ellátja a kamarák feletti általános 
törvényességi felügyeletet, gyakorolja az Országos Építésügyi Nyilvántartással, valamint az 
Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtal összefüggésben a Miniszterelnökséget 
vezető miniszternek címzett feladat- és hatásköröket. 
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A kulturális örökség védelme területén a szakterület előkészíti a kulturális örökség, a 
világörökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális 
javakra vonatkozó jogszabályokat. Irányítja az örökségvédelmi hatóságok tevékenységét, 
közreműködik a műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek 
meghatározásában, ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület 
működtetésével kapcsolatos feladatokat, támogatja a műemlékek megújulását és a szervezetek 
kulturális fejlesztési, örökségvédelmi tevékenységét. Ellátja a világörökségi szabályozás teljes 
felülvizsgálatát, gondoskodik a Világörökség Egyezményben foglaltak érvényre juttatásáról 
és a világörökségi gondnokságok szakmai felügyeletéről. Ellátja továbbá a nemzeti 
emlékhelyekkel és nemzeti sírkerttel kapcsolatos egyes állami feladatokat. 

Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos irányítása alatt álló szakterület 
kiemelt szakmai céljai 

A kormány elkötelezett a célzott településfejlesztés és területfejlesztés előmozdításában, 
amelynek keretében meghatározásra került a Modern Városok Program 2016-ban, illetve a 
Magyar Falu Program 2018-ban.  

A kormány a Modern Városok Program keretében a megyei jogú városok további fejlődése és 
megújulása érdekében együttműködési megállapodásokat kötött a megyei jogú városok 
önkormányzataival. A megállapodások célja, hogy a Program keretében minél nagyobb 
számban valósuljanak meg a megyei jogú városok és ez által az egész ország gazdaságát, az 
emberek kulturális és szociális életét, egészségét, közérzetét, fizikai aktivitását is elősegítő, 
komplex fejlesztések. A Program nemcsak ágazati szinten meghatározott specifikus célokhoz 
illeszthetők, hanem elsődlegesen a nemzeti célkitűzéseket is szem előtt tartó horizontális, 
ezáltal a területi sajátosságokhoz, valamint a helyi fejlesztési szükségletekhez igazodó forrás 
felhasználási alapelvként határozható meg. 

A Magyar Falu Program célja a kistelepüléseken élők – mely a lakosság több mint 30%-át, a 
települések több mint 91%-át érinti – számának növelése, életminőségének javítása, a hazai 
kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének növelése. Ennek érdekében a 
Magyar Falu Program tartalmazza az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú kistelepülések 
fejlesztése, alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz 
való hozzájutás biztosítása érdekében kialakított pályázati rendszert, a mellékúthálózat 
felújítását célzó Falusi Útalapot, és az otthonteremtést, a lakhatási körülmények javítását 
célzó „falusi CSOK” támogatását. Ennek eredményeként olyan fejlesztések valósulhatnak 
meg, amelyekkel az egyes területek, települések közötti fejlettségi különbség felszámolható. 

Nemzetpolitikáért felelős szakterület  

A kormány az Alaptörvényben lefektetett irányvonalak mentén az egységes magyar nemzet 
összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel Magyarország határain kívül élő magyarok 
sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk 
megőrzésére irányuló törekvéseiket. A 2018-2022 közötti időszakra megfogalmazott fő 
kormányzati célkitűzések – identitáserősítés, családok támogatása, versenyképesség– alapján 
a következő ágazati célkitűzéseket előirányozta 2022-re vonatkozóan: 

– A külhoni magyar intézményrendszer megerősítése. A magyar intézményhez, szervezethez 
tartósan kötődő külhoni magyarok számának és a magyar oktatásban résztvevő külhoni 
magyar diákok számának növelése a Kárpát-medencében és a diaszpórában. 

– Egységes Kárpát-medencei tér kialakítása még több szakterületen, a kialakított hálózatok 
fenntartásának elősegítése.  

– A külhoni magyar családokat segítő környezet megerősítése, valamint olyan ösztönzők 
beépítése, amelyek támogatják a külhoni magyarok gyermekvállalását a Kárpát-
medencében. 
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– A diaszpóra intézményhálózatának fejlesztése és összekapcsolása a Kárpát-medencei 
magyar intézményhálózattal, minden magyar gyermek számára anyanyelvi oktatás 
biztosítása, valamint a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő gazdasági szereplők közötti 
kapcsolatok erősítése. 

– A külhoni magyarlakta régiók versenyképességének növelése. 

– Az egységes nemzetben való gondolkodás elősegítése, a külhoni magyarsággal kapcsolatos 
tudás megerősítése.  

– A külhoni magyarság jogvédelmének és jogérvényesítésének erősítése a bilaterális és 
multilaterális szerződéseken, valamint nemzetközi szervezeteken keresztül, különös 
tekintettel az Európai Unióban és az Európa Tanácsban. 

A szakterület közreműködik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzatainak 
bevonásával a gazdaságélénkítő regionális fejlesztési, valamint terület- és településfejlesztési 
programok kidolgozásában és megvalósításában, továbbá figyelemmel kíséri a kárpátaljai kis- 
és középvállalkozások versenyképességének növekedését, valamint a kárpátaljai 
mezőgazdaság megerősödését és fejlesztését. Részt vesz a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 
program végrehajtásával kapcsolatos feladatokban. 

Területi közigazgatás működtetéséért felelős szakterület 

A kormány célja egy erős, „Szolgáltató Állam” kialakítása, amely szervezeti kereteinek 
kialakítása megtörtént. Ezen szervezeti fejlesztések mentén további cél a bürokratikus terhek 
csökkentése és az ügyfélbarát szolgáltatások alkalmazása, melynek megvalósítása érdekében 
a kormány kiemelt figyelmet fordít az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálására, a 
közszolgáltatások színvonalának a fejlesztésére, a közigazgatási folyamatok digitalizálására, 
valamint az elektronikus ügyintézés minél szélesebb alkalmazására. 

2011. óta folyamatos az országos kormányablak-hálózat kiépítése, a kormányablakok száma 
országosan immár 300 fölé nőtt.  

Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért 
felelős szakterület kiemelt szakmai céljai 

A szakterület tevékenységének fő célja az Európára nehezedő nemzetközi migrációs nyomás 
enyhítése és csökkentése a helyben történő, közvetlen humanitárius segítségnyújtáson 
keresztül. A válságövezetekben élő veszélyeztetett, üldöztetést és szükséget szenvedő 
keresztény emberek és közösségek megsegítését, szülőföldön maradását, vallási, kulturális és 
gazdasági értelemben vett megmaradását a Hungary Helps Program oktatási, humanitárius és 
újjáépítési projektjei oly módon szolgálják, hogy egyúttal a különböző vallási és etnikai 
csoportok közti békés együttélést is erősítik. Szakmai cél továbbá a nemzetközi közösség 
figyelmének felhívása a keresztényüldözés tényére és mértékére annak érdekében, hogy 
Magyarország mellett más kormányok és szervezetek is részt vegyenek a sürgős és határozott 
cselekvést igénylő humanitárius és értékmentő munkában. A sikeres hazai és külföldi 
szemléletformálás elvárt eredménye tehát nem csupán a keresztények szenvedéstörténeteinek 
a lehető legszélesebb körben való megismertetése és a humanitárius gondolkodás erősítése, 
hanem konkrét szerepvállalásra sarkallás és együttműködések életre hívása a segítségnyújtás 
jegyében. A szakterület ellátja az ember vagy természet okozta katasztrófák esetén nyújtható 
gyorssegélyek megítélését és biztosítását.  
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 II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben  

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő)  

Intézmények  298 673,3 45 342,6  253 330,7 40 537 

Fejezeti kezelésű előirányzatok   147 005,8 -  147 005,8 - 

Központi kezelésű előirányzatok 6 146,4 124,7- - - 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

a)  az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid bemutatása 

– A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 437/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a családpolitikával és a 
gyermek- és ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma feladat- és hatásköréből 2020. október 1-jei hatállyal a 
Miniszterelnökség feladat- és hatáskörébe kerültek. Ennek következtében a feladatok 
ellátását biztosító erőforrások fejezetek közötti tartós átrendezése a 2022. évi tervezés 
keretében valósult meg.  

– A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (8) bekezdését a 
szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító 
és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019. évi CXII. törvény 77. § (11) 
bekezdése 2020. január 1-jei hatállyal módosította, mely alapján az alternatív program 
szerint működő köznevelési intézmények nyilvántartásba vétel és működési engedély 
kiadás a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában foglaltak 
értelmében a feladat- és hatáskör a Miniszterelnökség irányítása alá tartozó Budapest 
Főváros Kormányhivatalától a kormány oktatásért felelős tagjaként az emberi 
erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe került. 

– A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal szakképzési államigazgatási szervként, továbbá a szakképzésért 
felelős miniszter által alapított szakképzési centrumok egyes irányítási feladatai 
tekintetében vett át új feladatköröket, többek között a Pest Megyei, a Hajdú-Bihar 
Megyei és a Komárom Esztergom Megyei Kormányhivataloktól. 

– Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 
2021. évi II. törvény egyebek mellett módosította a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvényt, amely alapján 2021. március 1. napjától létrejött a 
hulladékgazdálkodási hatóság a megyei kormányhivatali szervezeti rendszer keretein 
belül. A megyei kormányhivatalok feladatai egyrészt a jegyzőktől, kisebb részt a 
szabálysértési hatóságtól kerültek átvételre, de a körforgásos gazdaságra történő 
átállással összefüggésben jelentős számú, teljesen új, eddig nem létező feladat is 
keletkezett. A többletfeladatok ellátása érdekében a megyei kormányhivatalok 
alaplétszámába tartozó álláshelyeiről szóló 4166/2020. Korm. határozat alapján 
2021. január 1. napjától a megyei kormányhivatalok alaplétszámba tartozó 
álláshelyeinek száma 400 darabbal megemelésre került. 
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– Az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról szóló 476/2020. (X. 30.) 
Korm. rendelet módosította a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet, valamint az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó 
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendeletet, melyek alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és 
hatásköréből a szakpolitikai feladatok 2020. november 1-től átkerültek a 
Miniszterelnöki Kabinetirodához, az ezzel összefüggő tartós jellegű költségvetési 
előirányzatok átrendezése a 2022. évi tervezés keretében valósult meg. 

– A kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz 
kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 26 §-
a alapján 2020. december 16. napjától a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdése a 23. ponttal egészült ki, amely értelmében a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter a kormány kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események 
rendezéséért felelős tagja, amelynek keretében ellátja a Statútum rendelet 17. § (1) 
bekezdésének c)-d) pontjában meghatározott feladatokat. 

– A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének 4. pontja, valamint 18. §-a 
alapján 2021. január 1. napjától a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány 
európai uniós források felhasználásáért felelős tagja. Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezet és a Miniszterelnökség fejezet között a hatáskör váltásból adódó 
források átrendezése megtörtént. 

– Az egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról szóló 
94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 8. §-a úgy módosította a 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendeletet, hogy az örökbefogadás rendszerének ágazati irányításával kapcsolatos 
kormányzati feladatok ellátását 2021. március 1-jétől kezdődő hatállyal a családokért 
felelős tárca nélküli miniszter vette át az emberi erőforrások miniszterétől. A 
feladatellátással összefüggő források a két érintett fejezet között átrendezésre kerültek. 

b) az intézményrendszer összetétele, a címen belüli intézmények tételes felsorolása, a 
tervezett átlagos statisztikai állományi létszám feltüntetése 

1. cím Miniszterelnökség igazgatása 1 872 

3. cím Nemzetstratégiai Kutatóintézet 100 

7. cím Nemzeti Örökség Intézete 117 

12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási 
kormányhivatalok 

37 329 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2 013 

 Baranya Megyei Kormányhivatal 1 670 

 Békés Megyei Kormányhivatal 1 590 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 762 

 Budapest Főváros Kormányhivatala 5 513 

 Csongrád Megyei Kormányhivatal 1 694 

 Fejér Megyei Kormányhivatal 1 546 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 1 557 

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2 047 
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 Heves Megyei Kormányhivatal 1 258 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 1 616 

 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 1 114 

 Nógrád Megyei Kormányhivatal  989 

 Pest Megyei Kormányhivatal 3 320 

 Somogy Megyei Kormányhivatal 1 385 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 2 322 

 Tolna Megyei Kormányhivatal 998 

 Vas Megyei Kormányhivatal 1 187 

 Veszprém Megyei Kormányhivatal 1 522 

 Zala Megyei Kormányhivatal 1 226 

14. cím Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 020 

18. cím Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 44 

19. cím  Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 55 

c)  az intézményrendszer által ellátandó általános és 2022-es új feladatok bemutatása, az 
intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 

1. cím Miniszterelnökség igazgatása 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Miniszterelnökség 
igazgatása 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2021. évi törvényi 
előirányzat  

22 906,8 26,4 22 880,4 1 283 

Változások jogcímenként:     

Egyszeri feladatok kivétele 
miatti báziscsökkentés 

    

Elektronikus közbeszerzési 
rendszer 2018-2021. évi 
továbbfejlesztési 
feladataihoz kapcsolódó 
forrás 2021. évi ütemének 
kivezetése 
(1079/2018. (III. 13.) Korm. 
határozat 

-1 814, 0  -1 814,0  
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Paks II. projekthez 
kapcsolódó szerződésekhez 
kapcsolódó forrás 
kivezetése 
(1748/2018. (XII. 20.) 
Korm. határozat)  

-910,0  -910,0  

Fejezetek közötti 
átcsoportosítás 

    

A Miniszterelnöki 
Kabinetiroda és a 
Miniszterelnökség közötti 
költségvetési megállapodás 
az európai uniós programok 
végrehajtásával 
összefüggésben 
szakpolitikai feladatok 
átadása /KÖFOP/  

-1 019,5  -1 019,5 -112 

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a 
Miniszterelnökség közötti 
költségvetési megállapodás 
a versenysporttal 
kapcsolatos feladatok 
átvétele 

6,4  6,4 1 

A Pénzügyminisztérium és 
a Miniszterelnökség között 
a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság terhére forrás 
visszarendezése a 1027 Bp. 
Horváth utca 12-26. szám 
alatti irodával összefüggően 

23,0  23,0  

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a 
Miniszterelnökség közötti 
költségvetési megállapodás 
a családpolitikával és a 
gyermek- és 
ifjúságpolitikával 
kapcsolatos feladatok 
átvétele 

1 368,0  1 368,0 143 

Az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
és a Miniszterelnökség 
közötti költségvetési 
megállapodás az európai 
uniós források 
felhasználásáért 
feladatkörrel összefüggően  

2 310,4  2 310,4 273 
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Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a 
Miniszterelnökség közötti 
költségvetési megállapodás 
az örökbefogadás 
rendszerével kapcsolatos 
kormányzati feladatok 
jogutódlása 

35,0  35,0 4 

Fejezeten belüli 
átcsoportosítás 

    

30/1/31/1 fejezeti kezelésű 
előirányzati sorról 
előirányzat átrendezés a 
nemzetiségi feladatkörhöz 
kapcsolódó kifizetések 
teljesítése érdekében  

37,2  37,2  

30/1/20/5 fejezeti kezelésű 
előirányzatról átrendezés a 
család- és ifjúságügyi 
feladatkörhöz kapcsolódó 
kifizetések teljesítése 
érdekében 

3 620,6  3 620,6  

Báziscsökkentés     

Az igazgatási szervek 2%-
os előirányzat csökkentése 

-455,7  -455,7  

Többlet     

Gazdaságfejlesztési Zóna 
komplex fejlesztéséért 
felelős kormánybiztosok 
feladatainak ellátásához 
kapcsolódó 
4115/2020. Korm. határozat 

491,9  491,9 38 

Családokért felelős tárca 
nélküli miniszter 
hatáskörébe tartozó 
feladatok hatékonyabb 
ellátásához kapcsolódó 
4125/2020. Korm. határozat 

640,6  640,6 36 

A településeket és 
térségeket érintő 
fejlesztések érdekében 
szükséges szervezeti 
intézkedésekről szóló 
2142/2020. Korm. határozat 
és a 4117/2020. Korm. 
határozat szerinti forrás  

1 150,0  1 150,0 100 
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A kiemelt fejlesztési 
igények érvényesítésével 
kapcsolatos eljárásrendről 
szóló 2216/2020. Korm. 
határozat végrehajtásához 
kapcsolódóan és a 
4127/2020. Korm. határozat 
alapján 

115,2  115,2 10 

Magyarország Helyreállítási 
és Ellenállóképességi 
Tervének tervezési, 
végrehajtási és jogorvoslati 
feladatainak ellátása, a VOP 
Irányítási és Végrehajtási 
Főosztály létrehozása, 
valamint az Uniós Fejezeti 
Főosztály többlet-
feladatainak ellátása 
céljából a 4002/2021. 
Korm. határozat alapján 

1 124,7  1 124,7 76 

A XI. Miniszterelnökség 
fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításról és a Paksi 
Atomerőmű kapacitásának 
fenntartásához kapcsolódó 
feladatokhoz szükséges 
kötelezettségvállalásról 
szóló 1207/2020. (V. 8.) 
Korm. határozat szerinti 
többletforrás 

139,0  139,0  

Családpolitikával és a 
gyermek- és 
ifjúságpolitikával 
kapcsolatos feladatok 
átvétele miatt a 
PM/2327-16/2020. sz. 
intézkedés alapján az 
EMMI javára 2020. április 
15. napjától biztosított 15 
álláshelyhez kapcsolódó 
finanszírozás 

184,7  187,4  

A koronavírus világjárvány 
negatív gazdasági 
hatásainak 
ellensúlyozásával 
kapcsolatos intézkedések 
(3002/2021. Korm. 
határozat) 

660,0  660,0  

Bevételi előirányzatok 9,6 9,6   
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változása 

Álláshely változása     

4101/2020. Korm. határozat     -6 

4015/2021. Korm. határozat    5 

4170/2020. Korm. határozat    3 

4014/2021. Korm. határozat    8 

4105/2020. Korm. határozat    5 

4030/2021. Korm. határozat    1 

4032/2021. Korm. határozat    5 

4042/2021. Korm. határozat    -1 

2022. évi javasolt 
előirányzat 

30 623,9 36,0  30 587,9 1 872 

3. cím Nemzetstratégiai Kutatóintézet  

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
(a továbbiakban: NSKI) létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint az 
NSKI számára meghatározott feladatok elvégzését. Az NSKI feladatai a Kárpát-medence és a 
diaszpóra magyarságának kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos eredményeinek, 
hagyományainak, valamint társadalmi és gazdasági helyzetének, nemzeti erőforrásainak 
elemzése, kutatása, illetve ezen kutatások koordinációja. Az NSKI kiemelt szakmai célja a 
hazai, valamint a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki és a diaszpórában élő magyar 
közösségek, családok vonatkozásában a nemzeti kulturális, társadalmi és gazdasági 
összetartozás és összekapcsolódás elősegítése, a külhoni magyarsággal kapcsolatos 
tudásismeretek társadalmi, gazdasági és környezeti adatbázisának és tudásközpontjának 
fejlesztése, valamint a magyarországi társadalmi beavatkozások Kárpát-medencei léptékű 
kiterjesztése és az egységes magyar nemzetben való gondolkodás további népszerűsítése. 

millió forintban, egy tizedessel 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2021. évi törvényi előirányzat  1 302,8 - 1 302,8 100 

Változások jogcímenként:     

Báziscsökkentés     

Az igazgatási szervek 2%-os 
előirányzat csökkentése 

-26,0  -26,0  

2022. évi javasolt előirányzat 1 276,8 - 1 276,8 100 
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7. cím Nemzeti Örökség Intézete 

A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 
144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.), a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.), valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Ntv.) által meghatározott feladatok ellátását a 
Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI) részére.  

A NÖRI ellátja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működésének operatív és 
adminisztratív feladatait, a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív 
és ellenőrzési feladatokat, a nemzeti emlékhelyek használati terveinek előkészítésével és 
felülvizsgálatával, valamint a nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésével kapcsolatos 
feladatokat, a nemzeti sírkertbe sorolt országosan több, mint 6000 sír nyilvántartásával, 
gondozásával összefüggő, valamint a Fiumei úti temető értékeinek bemutatásával kapcsolatos 
feladatokat, továbbá a Ttv-ből eredő temető üzemeltetési és fenntartási feladatokat összesen 
66 hektár temetői területen, a Kötv-ből és a Ntv-ből eredő, műemléki védelem hatálya alá eső 
állami tulajdonú sírkertekkel, és a múzeumi vagyontárgyakkal összefüggő vagyonkezelői 
feladatokat. 

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

millió forintban, egy tizedessel 

Nemzeti Örökség Intézete Kiadás Bevétel Támogatás 

 Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2021. évi törvényi előirányzat  2 062,8 140,0 1 922,8 117 

Változások jogcímenként:     

Többlet     

A Fiumei úti Nemzeti Sírkert és 
Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni 
utcai zsidó temető, a Nemzeti 
Emlékezet Múzeuma és 
a Rákoskeresztúri Új Köztemető 
Nemzeti Gyászpark üzemeltetéséhez 
szükséges források biztosításáról 
szóló 1815/2020. (XI. 17.) Korm. 
határozat alapján 

100,0  100,0  

Bevételi előirányzatok változása 40,0 40,0   

2022. évi javasolt előirányzat 2 202,8 180,0 2 022,8 117 
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12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 

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

A fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek 
megfelelően részt vesz a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában, ennek keretében 
többek között hatósági, koordinációs, ellenőrzési, működtetési és felügyeleti, informatikai 
tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat lát el. 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségeiként járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
működnek, amelyek a kormánymegbízott irányítása mellett közreműködnek a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok számára meghatározott feladatok ellátásában. A járási (fővárosi 
kerületi) hivatalok a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának 
elősegítése érdekében ellátják a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, 
valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges 
koordinációs és kommunikációs feladatokat.  

millió forintban, egy tizedessel  

Fővárosi, megyei 
kormányhivatalok és járási 

kormányhivatalok 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő)  

2021. évi törvényi előirányzat  249 617,4 42 364,2 207 253,2 36 944 

Változások jogcímenként:     

Fejezetek közötti átcsoportosítás     

Az alternatív program szerint 
működő köznevelési 
intézmények nyilvántartásba 
vétele, és működési engedély 
kiadása feladat- és hatáskör 
átadásához kapcsolódó 
előirányzat átadás Budapest 
Főváros Kormányhivatala és 
Emberi Erőforrások 
Minisztériuma közötti 
költségvetési megállapodás 
alapján 

-26,9  -26,9 -4 

A kormányhivatalok által 
használt elhelyezési és 
rekreációs célú ingatlanok 
bérleti díjának fedezetének 
biztosítása a XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezet javára 

-1 722,7  -1 722,7  
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Bevételi előirányzatok változása -445,9 -445,9   

Álláshely változás     

Szakmai vizsgákhoz kapcsolódó 
ügyviteli, valamint egyes 
szakképzési feladatok 
hatáskörváltozása kapcsán a 
XVII. fejezet Innovációs és 
Technológiai - Minisztérium 
Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal részére 
4137/2020. Korm. határozat 

   -11 

Báziscsökkentés     

Az igazgatási szervek 2%-os 
előirányzat csökkentése 

-4 130,2  -4 130,2  

Egyéb csökkentés     

A minimálbér és a garantált 
bérminimum beépítésének 
korrekciója 

-129,4  -129,4  

Többlet     

A hulladékgazdálkodási hatóság 
felállítása a 2038/2021. Korm. 
határozat, valamint a Tiszta 
Ország Programhoz 
kapcsolódóan a területi 
hulladékgazdálkodási 
hatóságként eljáró megyei 
kormányhivatalok 
többletfeladataira 4166/2020. 
Korm. határozat alapján 

2 463,0  2 463,0 400 

A közúti gépjármű-közlekedési 
hatóságként eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalok által 
üzemeltetett műszaki 
vizsgálóállomások fejlesztéséhez 
szükséges intézkedésekről szóló 
1061/2021. (II. 19.) Korm. 
határozat alapján 

1 611,8  1 611,8  

2022. évi javasolt előirányzat  247 237,1 41 918,3   205 318,8 37 329 

14. cím Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

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

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiadás Bevétel Támogatás 

 Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2021. évi törvényi előirányzat  15 586,7 3 110,0 12 476,7 1 020 

Változások jogcímenként:     

Többlet     

A doktorandusz létszámemeléssel 
összefüggő többlet biztosítása  

67,8  67,8  

2022. évi javasolt előirányzat 15 654,5 3 110,0 12 544,5 1 020 

18. cím Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 

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

Az Intézet kutató-, fejlesztő-, szellemi központként a kormányzat, a felsőoktatási és egyéb 
kutató intézetek, valamint a vállalatok közötti együttműködés hatékonyságának javítása, 
valamint egyes állami tervezési és döntés-előkészítési feladatok ellátása céljából hozzájárul a 
nemzetközi interdiszciplináris kutatásokhoz való felzárkózást elősegítő kutatások 
szervezéséhez és megvalósításához a társadalomtudományok, a bölcsészet, a művészetek, 
műszaki és természettudományok, valamint az adattudományok terén, különös tekintettel a 
társadalmi újítás, a fenntarthatóság, a hálózatkutatás, a technikai innováció, a közép-európai 
regionális kutatások szempontjából kulcsfontosságú tématerületek átfogó elemzésével. 
Hozzájárul a nyugat-pannon régió irodalmának, történelmének, helytörténetének, 
művészetének, vallási életének kutatásához és bemutatásához, valamint összeurópai 
művészeti kezdeményezésekben vesz részt a Pannon Irodalom és Művészetek Háza 
működtetésével. A „Kreatív város – fenntartható vidék” kutatás feladatai keretében a „Kreatív 
város – fenntartható vidék” kutatást (KRAFT) mint a kreatív integratív fejlesztési koncepciót 
adaptálja Magyarország más határrégióira, nyomon követi a fejlesztések eredményeként 
jelentkező változásokat, és értékeli azok hatásait, továbbá közreműködik régiós 
együttműködések kialakításában, működtetésében, és koordinálja a Pannon Városok 
Szövetségének tevékenységét. A „Fenntartható társadalom - fenntartható környezet”, a 
környezeti fenntarthatóság és az ökológiai társadalom előmozdítását szolgáló, továbbá 
alkalmazott adattudományi kutatási feladatokat lát el. Gondoskodik a Hankiss Elemér 
bibliográfia összegyűjtéséről és a Hankiss Elemér életműve által érintett tudományterületeken 
kutatást végző Hankiss Elemér Kutatói Archívum működtetéséről. Kiadói feladatokat lát el a 
kidolgozott kutatási eredmények, elemzések nyilvánosságra hozatala és népszerűsítése 
érdekében, és online folyóirat- és egyéb adatbázisokat épít ki a kutatási munka támogatása 
céljából. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Kiadás Bevétel Támogatás 

 Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2021. évi törvényi előirányzat  649,9 65,4 584,5 40 

Változások jogcímenként:     

Bevételi előirányzatok változása 32,9 32,9  4 

2022. évi javasolt előirányzat 682,8 98,3 584,5 44 

19. cím Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (a továbbiakban: KINCS) feladatait a 
Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról szóló 371/2017. (XII. 8.) 
Korm. rendelet határozza meg. 

A KINCS a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet 143/C. § (2) bekezdés a)-b), valamint d)-i) és k) pontokban foglaltakkal 
összefüggésben részt vesz a népesedéspolitikai feladatok megvalósításában; koordinációs és 
másodelemzési tevékenységet folytat és javaslatokat dolgoz ki a kormány számára; különösen 
a hazai és nemzetközi migrációs folyamatokkal, valamint a határainkon túl élő magyarság 
demográfiai helyzetével kapcsolatban, az otthoni, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos 
feladatok hatékonyabb összeegyeztethetősége területén, a gyermeket vállaló és nevelő 
szülőket megillető támogatások rendszere és az otthonteremtés fejlesztési lehetőségei 
területén, a családi életre nevelés, a családi és intézményi szocializáció; valamint egyes 
társadalmi csoportok családügyi vonatkozásában és a lelki egészség témájában.  
A demográfiai trendek és a családpolitika alakításával, értelmezésével kapcsolatban kutatási 
és elemzési tevékenysége keretében módszertani fejlesztési és innovációs feladatokat lát el. 
Törekszik a nemzetközi szakmai kapcsolatok minél szélesebb körű kiépítésére; szakmai 
eredményeit a nyilvánosság elé tárja.  

A KINCS más szakmai műhelyek és intézetek elemzéseit is figyelembe véve tesz javaslatot, 
és végez további elemzéseket a kormány számára, a népesedési folyamatok /élveszületések, 
termékenység, házasságkötés és párkapcsolatok, válás és halandóság/ területén. A népesség 
strukturális jellemzőire vonatkozóan; a társadalmi szerkezet (rétegződés és társadalmi 
mobilitás), a társadalmi integráció, a szegregáció, felzárkózás, valamint a nemzeti 
kisebbségek helyzete témakörében; a népesedéssel, a párkapcsolatokkal, a gyermekvállalással 
kapcsolatos értékek, attitűdök, a társadalmi egyenlőtlenségek, a humántőke, a kulturális tőke 
és a szociális tőke, lelki egészség tekintetében, az informális nevelés, valamint annak 
intézményi vonatkozásai, a népesség egyes kiemelt csoportjai (különösen a nők, az idősek és 
a fiatalok) vonatkozásában. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Kopp Mária Intézet a Népesedésért 
és a Családokért 

Kiadás Bevétel Támogatás 

 Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2021. évi törvényi előirányzat  

(a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
alapján végrehajtott, címrendi besorolást is 
érintő átrendezést figyelembe véve) 

995,4 - 995,4 50 

Változások jogcímenként:     

Álláshely változása     

A családokért felelős tárca nélküli 
miniszter feladat- és hatáskörébe 
tartozó jogszabályok 
meghatározásáról és egyes 
kormányrendeletek módosításáról 
szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. 
rendelettel összhangban a 
többletfeladatokhoz (könyvtári 
szolgáltatások, esélyegyenlőség, 
romák társadalmi integrációja, 
Családügyi Innovációs Központ 
létrehozása) kapcsolódó álláshely-
változás 

   5 

2022. évi javasolt előirányzat 995,4 - 995,4 55 
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III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

30. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1. alcím Célelőirányzatok 

10. jogcímcsoport BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és 
szakmai feladatainak ellátása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  3 826,0 - 3 826,0 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés    

2016/2017. (XII.22.) Korm. 
határozat Kemény Ferenc 
Sportlétesítmény-fejlesztési program 
(13 pont b.) alpont) 2021. évi ütem 
kivezetése 

-100,0  -100,0 

Fejezeten belüli átrendezés:    

Átrendezés a XI/32/7/2 
Miniszterelnökség tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok működéséhez szükséges 
hozzájárulás előirányzatra - BFK 
Budapesti Fejlesztési Központ 
Nonprofit Zrt. működésének 
támogatására 

-3 726,0  -3 726,0 

2022. évi javasolt előirányzat - - - 

14. jogcímcsoport Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az alábbi feladatok finanszírozására szolgál. 

– Az országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése jogcím az 
egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatok megvalósításának finanszírozására, valamint az 
Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés d)-e) pontjaival összefüggésben az 
Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszerének fenntartásával és fejlesztésével 
kapcsolatban felmerült feladatok, illetve a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott 
egyéb feladatok megvalósításának finanszírozására szolgál. 

- Az építésügyi, építészeti és településügyi feladatok jogcím az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. § (2) bekezdésében meghatározott 
építésügyi feladatok, a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, továbbá a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
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eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 
alapján ellátott feladatok támogatására szolgál. 

– A Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése jogcím a 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel 
összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról 
és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozási tárgykörébe tartozó 
dokumentumgyűjtési, nyilvántartási, hasznosítási, kezelési és archiválási és az ezekkel 
kapcsolatos fejlesztési feladatok finanszírozására szolgál. 

– Az Okos város-fejlesztések jogcím a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § (2b) 
bekezdésében és az „okos város” szolgáltatások összehangolt bevezetését és működését 
támogató szervezeti és tudásplatform létrehozásáról és működtetésétől, valamint a teljes 
rendszer működésének monitoringjáról szóló 1024/2017. (I. 24.) Korm. határozatban 
rögzített feladatokkal összefüggésben az okos város-fejlesztések koordinálásával 
kapcsolatos fejlesztési módszertani, szemléletformáló és konzultációs feladatok ellátását, a 
településértékelés és monitoring rendszer működtetését és az ehhez kapcsolódó szakmai és 
koordinációs feladatok ellátását szolgálja. 

– A Településkép-védelmi feladatok jogcím a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény végrehajtását, azon belül a 2/A. §, az 5. § (2) bekezdésben, 
valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23/I. § (6) és 43/A. § (9) bekezdésében 
rögzített feladatok ellátására szolgál, biztosítva a fejlesztések megvalósítását, üzemeltetését 
és fenntartását. 

– A Területrendezési feladatok jogcím a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban Trtv.), a 
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 10/A. §-a, 
valamint a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 
283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésének végrehajtását, valamint a Trtv. 
88. § (2) bekezdésének e) pontja általi felhatalmazás alapján a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési Tervéhez kapcsolódó Balaton vízparti területeinek közcélú 
területfelhasználási terve elkészítésének és érvényesülésének nyomon követését és a 
rendszeres felülvizsgálat megalapozását szolgálja. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  839,1 - 839,1 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átrendezés    

A XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium és a XI. 
Miniszterelnökség fejezet közötti 
megállapodás „az UVATERV Zrt. 
privatizációja előtt készített 
tervanyagainak átvétele, 
feldolgozása és kezelése” körébe 
tartozó, a tervanyagok folyamatos 
tárolásával és üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatok átvétele 

61,0  61,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó 
kiadások ÁFA fizetése érdekében 
forrásátcsoportosítás a 32/8/1 
központi előirányzatra 

-1,0  -1,0 

Többlet    

A Ravasz László Emlékház, Egyházi 
Gyűjtemény és Rendezvényközpont 
létrehozását célzó beruházás és a 
bánffyhunyadi Ravasz László 
Emlékház felújításának 
megvalósításához szükséges forrás 
biztosítása (1159/2021. (III. 31.) 
Korm. határozat) 

117,0  117,0 

2022. évi javasolt előirányzat 1 016,1 - 1 016,1 

15. jogcímcsoport Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti 
emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az alábbi feladatok támogatására nyújt fedezetet: 

– A kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcím a kulturális örökség védelméről 
szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a kulturális örökség elemeinek védelmével, 
megóvásával, fenntartásával és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának 
támogatására szolgál. 

– A világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása jogcím elsődlegesen a 
világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 12. § (3) bekezdésében foglalt 
feladatok, továbbá a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos területek 
védelmével, megóvásával, kezelésével, fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatok 
(különösen világörökségi gondnokságok támogatása, világörökségi helyszínek védelme, 
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megóvása, bemutatása, ismertté tétele, világörökségi kezelési tervek elkészítése) 
ellátásának támogatására szolgál. 

– A nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása jogcím a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben, valamint a nemzeti emlékhelyek 
használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott, a 
nemzeti emlékhelyek fenntartható használatával és bemutatásával kapcsolatos állami 
feladatok ellátásának támogatására szolgál. 

– Az örökségvédelmi civil szervezetek támogatása jogcím a kulturális örökség védelmét, 
ismertté tételét, nemzetközi és határon túli feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi 
civil szervezetek támogatására nyújt fedezetet. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  212,9 - 212,9 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átrendezés    

A XI. Miniszterelnökség és a XVIII. 
Külgazdasági és 
Külügyminisztérium költségvetési 
fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 
1145/2020. (IV. 10.) Korm. 
határozat 3. pontja alapján a 
2021. évi költségek visszarendezése 
a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet terhére 

13,7  13,7 

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Átcsoportosítás a 30/1/57. Kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb 
feladatok ellátásának támogatása 
gazdasági társaságok részére 
jogcímcsoport terhére „a Budapest – 
a Duna-partok, a Budai Várnegyed 
és az Andrássy út” világörökségi 
helyszín, valamint „A római 
birodalom határai – A dunai limes 
magyarországi szakasza” 
világörökségi várományos helyszín 
gondnoksági feladatainak ellátására 

70,0  70,0 

2022. évi hiánycél elérése érdekében 
történő bázis csökkentés 

-3,7  -3,7 

2022. évi javasolt előirányzat 292,9 - 292,9 

16. jogcímcsoport Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A jogcímcsoport kiadási összege fedezetet nyújt nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és 
köztestületek működési, szakmai feladatainak, és társadalmi céljainak finanszírozására. 
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A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 
jogcím a versenyszféra országos munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetei, 
szövetségei és a kormány közötti megállapodás alapján biztosít forrást a Versenyszféra és a 
Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (a továbbiakban: VKF) feladatai ellátásához. A VKF 
fő feladata a kormányzati döntés-előkészítések folyamatában vélemény és javaslattételi jogkör 
gyakorlása. A VKF fő célkitűzése az együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés 
elősegítése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi 
párbeszéd versenyszférán belüli erősítése.  

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő 
szervezetek támogatása jogcím fedezetet biztosít az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető 
Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatására.  

A jogcímcsoporton biztosított forrásból kerülnek támogatásra a következő szervezetek: az 
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány, „Az Élet Menete” 
Alapítvány, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány, a Holocaust Dokumentációs 
Központ Emlékgyűjtemény Közalapítvány, a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, az Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért 
és Képzésért, a Károlyi József Alapítvány, a Habsburg Ottó Alapítvány, az AVICENNA Non-
Profit Kft., a Magyar Kormánytisztviselői Kar, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, a 
Tett és Védelem Alapítvány, a Szabadságharcosokért Közalapítvány, a Mathias Corvinus 
Collegium, a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  21 132,0 - 21 132,0 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés 

   

A 30 éve szabadon emlékév 
programjainak támogatása, az 
1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat 
alapján a 2021. évi ütem kivezetése 

-3 000,0  -3 000,0 

Egyéb csökkentés    

2022. évi hiánycél elérése érdekében 
történő bázis csökkentés 

-1 000,0  -1 000,0 

Többlet    

Az Újjászülető Millenáris fejlesztési 
koncepció keretében megvalósuló 
beruházáshoz, valamint a Millenáris 
Tudományos Kulturális Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság működési 
támogatásához szükséges forrás 
biztosításáról szóló 1623/2020. (X. 1.) 
Korm. határozat alapján 

100,0  100,0 

2022. évi javasolt előirányzat 17 232,0 - 17 232,0 
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20. jogcímcsoport Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások 

1. jogcím Nemzeti Tehetség Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 46. §-a 
alapján a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
közcélú felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján kijelölt előirányzat felhasználásának célja a Nemzeti Tehetség Program.  

Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program finanszírozását, a tehetségek segítésére 
fordított támogatások hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat felhasználásával 
biztosítható, hogy a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és szintjének megfelelő, 
folyamatos segítséget kapjanak tehetségük kibontakoztatásához, valamint a tehetség 
hasznosulásának támogatásához. 

A Nemzeti Tehetség Program egy olyan gazdasági, esélyjavító, társadalomépítő, stratégiai 
program, amelynek elfogadásáról és végrehajtásáról az Országgyűlés 2008-ban döntött. A 
Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat elfogadásával a 
Magyar Országgyűlés elkötelezettségét fejezte ki a tehetséges gyermekek, fiatalok hosszú 
távú segítésére, folyamatos fejlesztésére, valamint kiszámítható támogatására. A Nemzeti 
Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, 
valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének 
elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat részletesen tartalmazza a tehetségek 
segítését célzó Nemzeti Tehetség Program alapelveit, 2008-tól kezdődően húsz évre 
meghatározta a stratégiai és átfogó célokat, valamint a fejlesztési területeket. 

A Nemzeti Tehetség Program általános alapelvként a tehetségek segítésének alapvetői normái 
és követelményei között az értékek, hagyományok és a sokszínűség megőrzését, a hozzáférés 
esélyeinek egyenlőségét, a folyamatosság és átjárhatóság biztosítását, az önfejlesztés 
megkövetelését, a programok hatékonyságát, a tehetséges fiatalok fokozott társadalmi 
felelősségvállalását, a tehetségsegítők megbecsülését és a társadalmi támogatottság növelését 
határozza meg. A Nemzeti Tehetség Program összefogja az állami, önkormányzati és civil 
programokat, összehangolja az állami források és az Európai Unió fejlesztési forrásainak 
felhasználását. 

A tehetségek segítése és fejlesztése össznemzeti ügy, amely egyaránt szolgálja az innováció, 
valamint a kreativitás ösztönzését, illetve elterjedését, az esélyteremtést, a hátrányos helyzet 
leküzdését, az életpálya sikerességét, a társadalmi mobilitást, a gazdasági növekedést, a 
versenyképességet, valamint a közösségek és az egész társadalom kohézióját.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  

(a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet alapján végrehajtott, címrendi 
besorolást is érintő átrendezést figyelembe 
véve) 

3 597,5 – 3 597,5 

2022. évi javasolt előirányzat 3 597,5 – 3 597,5 
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2. jogcím Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény alapján Erzsébet táborokat az Erzsébet 
a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: EKGYA) szervezhet. 

Az EKGYA közfeladatként a jövő nemzedékének védelme érdekében gyermek- és ifjúsági 
programokban való részvétellel, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével összefüggő 
feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési, lebonyolítási, oktatási és 
képzésszervezési teendőket lát el. 

Az előirányzat támogatja az ifjúsági és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek-és 
ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó 
szervezési és lebonyolítási teendők ellátását, továbbá a gyermeküdültetéssel kapcsolatos 
infrastruktúra fejlesztését és működtetését. 

Az előirányzat célja az EKGYA részére közvetlen támogatás nyújtása a fenti feladatok 
ellátásához, és ezáltal az Erzsébet-táborok keretében szervezett táboroztatáshoz. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  

(a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet alapján végrehajtott, címrendi 
besorolást is érintő átrendezést figyelembe 
véve) 

4 375,6 – 4 375,6 

2022. évi javasolt előirányzat 4 375,6 – 4 375,6 

4. jogcím Wacław Felczak Alap fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A 2017. évi CLXVI. törvénnyel létrehozott, 2018. március 13-án bejegyzett Waclaw Felczak 
Alapítvány célja a magyar - lengyel szellemi együttműködés támogatása, a közép-európai 
országok összefogásának és sikerességének előmozdítása, és ennek révén Magyarország 
európai, nemzetközi presztízsének növelése. A Waclaw Felczak Alapítvány 2022. évi 
programjának előzetesen körvonalazható tartalma ösztöndíjak, ifjúsági csereprogramok 
létrehozása az oktatás, tudomány, kutatás, kultúra, turisztika, továbbá vállalkozási ismeretek 
és szakmai gyakorlatok területén. Ezen kívül várhatóan kulturális és egyházi tematikájú 
tevékenységeket is támogat a Waclaw Felczak Alapítvány. Az Alap éves támogatásának 
összegét a Waclaw Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges 
feltételek és forrás biztosításáról szóló 1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat rögzíti. 
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 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  

(a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet alapján végrehajtott, címrendi 
besorolást is érintő átrendezést figyelembe 
véve) 

356,6 – 356,6 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Árfolyamváltozás miatti többlet 4,3  4,3 

2022. évi javasolt előirányzat 360,9 – 360,9 

5. jogcím Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat az alábbi feladatok támogatására nyújt fedezetet: 

– Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok:  

Az előirányzat célja a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) OGY 
határozattal elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégiában rögzített feladatok megvalósítása, 
valamint e célok mentén ifjúsági szervezetek programjainak támogatása. A jogcím biztosít 
fedezetet az Európai Ifjúsági Párbeszéd Munkacsoport 2022. évi működésének 
támogatásához, valamint e forrás terhére részesül támogatásban több telefonos lelki 
elsősegély szolgálat is. E forrás terhére kerülnek finanszírozásra a szakterület felügyelete 
alá tartozó, a társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztéssel, oktatással, és a szakmai, 
tudományos tevékenységgel összefüggő feladatok, így különösen 

= szakmai támogatás nyújtása közép- és felsőfokú intézményekkel való együttműködés 
keretében pályakezdők részére az ifjúsági foglalkoztatás előmozdítása érdekében, 

= szerepvállalás a tehetségkutató tevékenység előmozdításában és a 
tehetséggondozásban, közreműködés a kreatíviparban rejlő országképformálás 
meghatározásában, a magyar állam stratégiai érdekei érvényesítésének elősegítése az 
érintett ágazatokban, a kreatívipari termékek megismertetésének támogatása, az 
innovatív művészeti és kulturális kezdeményezések megvalósításának támogatása, 
elősegítése. 

– Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap: 

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István 
Magyar-Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján a magyar és litván, 13-30 év közötti fiatalok 
közötti baráti együttműködés támogatása a fiatal nemzedékek közötti kapcsolatok 
kialakítását és baráti viszony építését célzó ifjúsági együttműködési programok, a magyar 
és litván fiatalok közötti kulturális együttműködést, a toleranciát és egymás jobb 
megismerését elősegítő információs programok, valamint a demokráciához, a 
demokratikus elvek alkalmazásához és az állampolgári neveléshez kapcsolódó programok 
és kezdeményezések jobb megismerését előmozdító ifjúsági és módszertani találkozók 
által. 
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– Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása: 

A jogcím a család- és ifjúságügyi rendezvények, rádiós műsorszám, sajtótermékek, 
tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, eszközök 
beszerzését is finanszírozza. 

– Családpolitikai programok: 

= Forrás biztosítása a családügy, valamint a férfiak és nők egyenlősége területén 
megvalósuló, a családokat erősítő, a házasság és a család értékének bemutatását, a 
generációk közötti együttműködés ösztönzését támogató programokhoz, a nők 
helyzetének javítását, a család és munka összeegyeztetését szolgáló cselekvési, 
modellkísérleti, a családbarát közgondolkodást erősítő szakmai programok és 
akciók végrehajtásához, valamint a családok egészségének megőrzését szolgáló és 
preventív egészségmegőrző programok, tájékoztatási feladatok megvalósításához, 
a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek, határon túli családszervezetek 
koordinálásával foglalkozó civil szervezetek támogatásához. 

= A jogcím fedezetet biztosít különösen az idősek aktivitását, egészségmegőrzését 
célzó, az idősekkel kapcsolatos társadalmi attitűdváltozást segítő programok 
támogatására, az idősebb generációt célzó pályázatok nyerteseinek díjazására, 
nemzedékek közötti és a tudástranszfert, a hagyományok átadását ösztönző 
programok támogatására. 

= A jogcím fedezetet biztosít különösen a gyermekek napközbeni ellátását érintő 
szakmafejlesztési célok és módszertani feladatok ellátásához a kijelölt 
szervezeteknek, valamint a férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló 
programokra, a családokat erősítő, a nők helyzetének javítását biztosító 
akcióprogramokra, a család és munka összeegyeztethetőségének támogatására, 
valamint a bölcsődei ellátást nyújtó költségvetési szervek működésének 
támogatására.  

= A jogcím fedezetet biztosít az örökbefogadással kapcsolatos szakmafejlesztési 
feladatok ellátásához, valamint az örökbefogadás elősegítését, az örökbefogadói 
tanfolyamokat, az örökbefogadás utánkövetését, a hiteles információk biztosítását 
és azzal kapcsolatos tájékoztatást szolgáló feladatok ellátásához. 

– Családpolitikai célú pályázatok:  

A jogcím pályázati úton támogatásban részesíti azokat a családok érdekében 
tevékenykedő, valamint a férfiak és nők egyenlőségével foglalkozó szervezeteket és 
munkáltatókat, amelyek a családok jólétét növelő, a nők helyzetén javító gyakorlati 
szolgáltatásaikkal és programjaikkal hozzájárulnak a családbarát foglalkoztatás és 
közgondolkodás népszerűsítéséhez, valamint a családbarát társadalom megteremtéséhez és 
fenntartásához.  

Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik jóllétét, a jóllétét fokozó, 
fejlesztési célú támogatás biztosítása a gyermekdiabétesz-centrumok részére.  

Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek, fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének és a 
diabétesszel élő gyermekek integrációjának, hiteles és pontos tájékoztatásának 
előmozdítása, biztosítása. 

– Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 

A jogcím rendeltetése a korábbi Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 
2020. évi szétválása után a névváltozást követően tovább működő Erzsébet Ifjúsági Alap 
Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai tevékenységének, és az ehhez kapcsolódó 
működésének biztosítása. Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. fő feladata 
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az 1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozattal elfogadott Új Nemzedék Jövőjéért 
Keretprogramban foglaltak megvalósulásának elősegítése. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  

(a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet alapján végrehajtott, címrendi 
besorolást is érintő átrendezést figyelembe 
véve) 

5 935,0 – 5 935,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás    

EMMI-ME költségvetési 
megállapodás alapján az 
örökbefogadás rendszerével 
kapcsolatos feladatok átvétele 

15,0  15,0 

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

32/7/2 jogcímcsoport javára történő 
átrendezés - a Nemzeti Tehetség 
Központ Nonprofit Kft. 
működésének támogatása 

-150,0  -150,0 

1. Miniszterelnökség igazgatása cím 
javára történő átrendezés a család- 
és ifjúságügyi feladatkörhöz 
kapcsolódó kifizetések teljesítése 
érdekében 

-3 620,6  -3 620,6 

Többlet    

Ingyenes örökbefogadói 
tanfolyammal összefüggő többlet 
biztosítása 

106,4  106,4 

Egyéb csökkentés    

2022. évi hiánycél elérése 
érdekében történő bázis csökkentés  

-241,4  -241,4 

2022. évi javasolt előirányzat 2 044,4 – 2 044,4 

7. jogcím Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, 
valamint a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § 
(1) bekezdése határozza meg. Az előirányzat biztosítja a határon túli ifjúsági szervezetek 
működésének támogatását is. 

Az előirányzat felhasználása a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa közreműködésével, 
a Gyermek és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról 
szóló 1995. évi LXIV. törvény, illetve a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális 
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Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján történik. Az 
előirányzat a pályázati kiírás függvényében fedezetet biztosíthat a gyermekek és fiatalok 
közösségeit és ifjúsági civil szervezeteket célzó fejlesztő tevékenységekhez, az ifjúsággal 
foglalkozó szakemberek képzéséhez, gyermekek és fiatalok táborainak megvalósításához és a 
határon túli ifjúsági szervezetek programjainak támogatásához. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  

(a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet alapján végrehajtott, címrendi 
besorolást is érintő átrendezést figyelembe 
véve) 

80,0 – 80,0 

2022. évi javasolt előirányzat 80,0 – 80,0 

9. jogcím Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat a 35 év alatti fiatalok, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok 
támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők első 
sikeres „B2” vagy „C1” szintű nyelvvizsgájának, vagy az ezzel egyenértékű első emelt szintű 
idegen nyelvből tett érettségi vizsgájának támogatásához a minimálbér 25%-ának erejéig 
biztosít fedezetet. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  

(a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet alapján végrehajtott, címrendi 
besorolást is érintő átrendezést figyelembe 
véve) 

1 983,3 – 1 983,3 

2022. évi javasolt előirányzat 1 983,3 – 1 983,3 

10. jogcím Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a 20 év alatti fiatalok, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok 
támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők vezetői 
engedélyének megszerzéséhez nyújt támogatást. Az előirányzat célja, hogy elősegítse a 
fiatalok számára a B kategóriás vezetői engedély megszerzését azzal, hogy a sikeres vizsgát 
követően, a jogosultság fennállása esetén biztosítsa az intézkedést megalapozó jogszabályban 
rögzített értékhatárig a vizsgázó felmerülő költségei visszatérítésének fedezetét, valamint a 
hatósági feladatok ellátásához szükséges forrást. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  

(a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet alapján végrehajtott, címrendi 
besorolást is érintő átrendezést figyelembe 
véve) 

1 137,2 – 1 137,2 

2022. évi javasolt előirányzat 1 137,2 – 1 137,2 

14. jogcím Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

Az előirányzat biztosítja a három- vagy többgyermekes családok megfelelő 
befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának elősegítése érdekében nyújtandó, vissza 
nem térítendő személygépkocsi-szerzési támogatáshoz szükséges forrást, továbbá a 
támogatással összefüggő hatósági feladatok ellátásához szükséges forrást. 

Az előirányzat a 2019. július 1-től a Családvédelmi Akcióterv részeként bevezetett 
nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásához kapcsolódó kiadásokra nyújt 
fedezetet. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) 
Korm. rendelet szerint a támogatás keretében a három vagy több gyermeket nevelő, vagy 
harmadik gyermeküket váró családok legalább hétüléses új személyautó vásárlásához a jármű 
vételára 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 2,5 millió forint összegű támogatást 
igényelhetnek a Magyar Államkincstárnál vagy a kormányablakoknál. 

Az előirányzat egyrészt a támogatási összegekre, másrészt a Magyar Államkincstárnál az 
ügyintézéssel kapcsolatban felmerülő személyi és dologi jellegű kiadásokra, a kincstári díj 
összegére, továbbá a lízingbevételhez nyújtott támogatás esetében a Kincstárat a járművön 
megillető zálogjognak a Központi Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba való bejegyzéséhez 
kapcsolódó díj megfizetésére nyújt fedezetet. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  

(a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet alapján végrehajtott, címrendi 
besorolást is érintő átrendezést figyelembe 
véve) 

14 993,2 – 14 993,2 

Változások jogcímenként:    

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés 

-2 500,0  -2 500,0 

2022. évi javasolt előirányzat 12 493,2    – 12 493,2    

16. jogcím GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben 
részletezett szabályok alapján a csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, 

479



 
 

gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő, vagy megváltozott munkaképességű 
személyek esetében a törlesztési kötelezettség szüneteltetése időszakában nyújtott célzott és 
teljes kamattámogatás fedezetéül szolgáló forrás. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  

(a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet alapján végrehajtott, címrendi 
besorolást is érintő átrendezést figyelembe 
véve) 

440,0 – 440,0 

2022. évi javasolt előirányzat 440,0 – 440,0 

17. jogcím Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az alábbi feladatok finanszírozására nyújt fedezetet. 

– Család, esélyteremtő és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtő programok támogatása 
jogcím: a 19 megyében és a fővárosban feladatot ellátó Család, Esélyteremtő és Önkéntes 
Házak működtetésének kötelezettségét 2017 óta az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény írja elő. 

A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak tevékenységükkel elősegítik a hátrányos 
helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportokkal szembeni előítéletek 
lebontását, szerepet vállalnak a családbarát intézkedések helyi szinten való 
megismertetésében és az önkéntesség kultúrájának széles körű elterjesztésében, a Nemzeti 
Önkéntes Stratégia célkitűzéseivel összhangban lévő helyi programok megvalósításában. 

– Az előirányzat nyújt fedezetet az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 
közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti 
időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1046/2020. (II. 18.) Korm. 
határozatban foglalt feladat megvalósításához, az emberkereskedelem áldozatai számára 
fenntartott védett szállások és félutas házak működtetéséhez. 

– Az előirányzat biztosítja a kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszer szakmai 
fejlesztését, a Közép-magyarországi régióban feladatot ellátó kríziskezelő ambulancia 
működését, a kapcsolati erőszak elleni küzdelemhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátását, 
valamint egyéb esélyteremtési programok megvalósítását. 

– Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása: 
Magyarországon a nap 24 órájában az ország bármely pontjáról, bármelyik szolgáltatón 
keresztül ingyen hívható Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat 
(továbbiakban: OKIT) nyújt segítséget a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem 
áldozatainak, szükség esetén koordinálja az áldozatok specializált intézményekben való 
azonnali elhelyezését. Az OKIT ezen felül fontos szerepet tölt be a kapcsolati erőszak 
elleni küzdelemben: az ellátórendszer egyfajta koordinátoraként elősegíti a szakmai 
tapasztalatátadást, közreműködik az ellátásba kerülő gyermekek iskolai jogviszonyának a 
rendezésében és az ellátórendszer hatékony működését biztosító szakmai protokollok 
felülvizsgálatában, átdolgozásában.  
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  

(a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet alapján végrehajtott, címrendi 
besorolást is érintő átrendezést figyelembe 
véve) 

379,7 – 379,7 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

30/1/20/19 jogcím terhére történő 
átrendezés 

125,0  125,0 

2022. évi javasolt előirányzat 504,7 – 504,7 

19. jogcím Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi 
és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat az alábbi feladatok finanszírozására nyújt fedezetet: 

Az előirányzat célja a kormányzat család- és népesedéspolitikájának, valamint gyermek- és 
ifjúságpolitikájának kialakításában végzett közreműködői tevékenységével összefüggésben a 
Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Kft. folyamatos alapműködésének biztosítása, 
továbbá a közfeladat-ellátásához kapcsolódó feladatainak végrehajtása és finanszírozása. A 
Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Kft. közreműködik továbbá a kormányzat 
gyermek- és ifjúságpolitikájának kialakításában, valamint a kapcsolati erőszak elleni hatékony 
fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok megvalósításában. 

Az előirányzat forrást biztosít a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (a továbbiakban: NOE) 
részére közhasznú tevékenysége körében ellátandó feladatai elvégzésére. Ezek a feladatok az 
anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a 
nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és 
segítő közösségekké szervezése. A NOE tevékenysége felöleli szinte az emberi élet minden 
területét, központjában többféle ingyenes tanácsadó szolgálat működik: általános jogsegély, 
otthonteremtés, családi és szociális ellátások, fogyasztóvédelem, gyermeknevelés. Fontos 
feladata továbbá a gyermekek és fiatalok közéleti nevelése. 

Az előirányzat nyújt fedezetet az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 
közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti 
időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozatban 
foglalt feladat megvalósításához. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  

(a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet alapján végrehajtott, címrendi 
besorolást is érintő átrendezést figyelembe 
véve) 

625,0 – 625,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

32/7/2 jogcímcsoport javára történő 
átrendezés - a Nemzeti Tehetség 
Központ Nonprofit Kft. 
működésének támogatása 

-100,0  -100,0 

30/1/20/17 jogcím javára történő 
átrendezés 

-125,0  -125,0 

2022. évi javasolt előirányzat 400,0 – 400,0 

28. jogcímcsoport Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

Az előirányzat az alábbi feladatok finanszírozására szolgál. 

Az előirányzat az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram 
támogatásán keresztül lehetőséget biztosít felsőfokú tanulmányok folytatására magyarországi 
képzési helyeken olyan keresztény fiatalok (18-30 év) számára, akik saját országukban vallási 
üldöztetésnek vagy fenyegetésnek vannak kitéve. Az előirányzat felhasználása részben az 
„Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. 
rendelet rendelkezései szerint történik. 

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a Hungary Helps Programmal összefüggésben történő 
nemzetközi humanitárius segítségnyújtás keretében, adomány formájában történő forrás 
biztosítására. Ennek célja, hogy közvetlen és azonnali segítségnyújtásra kerülhessen sor a 
szükséget szenvedő, üldöztetésnek kitett vagy humanitárius katasztrófák sújtotta területen élő 
emberek és közösségek részére, hogy segítse a helyben megmaradásukat támogató, a szabad 
vallásgyakorlás védelmét előmozdító projektek megvalósulását, különös tekintettel az 
üldözött keresztény és más vallási kisebbségek, továbbá veszélyeztetett közösségek 
értékmegőrzésére, helyben maradására. 

A Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. törvény értelmében a Hungary Helps 
Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) 
közhasznú jogállású, 100%-os állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság, amely 
közfeladatként látja el a Hungary Helps Program keretében odaítélt költségvetési 
támogatások, adományok nyújtásával kapcsolatos feladatokat. Az Ügynökség elvégzi a 
Program támogatáskezelését, az adományok során megvalósuló projektek ellenőrzését és 
külső források bevonását is. Az Ügynökség működési feltételeinek biztosításával lehetővé 
válik a nem kormányzati szektorban történő megjelenés és együttműködések kialakítása, a 
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bilaterális alapú nemzetközi fejlesztési tevékenység, valamint a közvetlen és azonnali 
segítségnyújtási tevékenység gyorsaságának és hatékonyságának javítása. Az előirányzat 
biztosítja az Ügynökség 2022. évi szakmai feladatainak ellátásához szükséges forrást. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  3 800,0 - 3 800,0 

Változások jogcímenként:    

Egyéb csökkentés    

2022. évi hiánycél elérése 
érdekében történő báziscsökkentés 

-580,0  -580,0 

2022. évi javasolt előirányzat 3 220,0 - 3 220,0 

29. jogcímcsoport Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 
alapján a civil szervezetek támogatásához, a civil szervezetek működési alapjainak 
megteremtéséhez, társadalmilag hasznos és közösségteremtő tevékenységük elismeréséhez, 
közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük támogatásához biztosít fedezetet. 

A Nemzeti Együttműködési Alap forrása biztosít fedezetet a pályázati rendszeren, valamint az 
egyedi támogatási kérelmeken keresztül a civil szervezetek működését és szakmai 
programjaik megvalósítását célzó támogatásokra. Az előirányzat a Civil tv. 58. § (5) bekezdés 
alapján kerül megállapításra, amely szerint a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben az 
Alap támogatásaként meghatározott összeg az adott költségvetési évet megelőző második 
évben a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
közcélú felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti 
kedvezményezetteknek felajánlható és ténylegesen kiutalt összeg különbsége. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  9 287,6 - 9 287,6 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Civil törvény szerinti determináció 1 581,6  1 581,6 

2022. évi javasolt előirányzat 10 869,2 - 10 869,2 

30. jogcímcsoport Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 

1. jogcím Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A jogcím tartalmazza a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 231/2019. Korm. 
rendelet) rendelkezései, valamint az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és 
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elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet (a továbbiakban: 5/2018. (XII. 21.) 
TNM rendelet) szerinti céltámogatásokat. 

A költségvetési törvénytervezet 1. sz. mellékletében, az egyes céltámogatásokra rendelkezésre 
álló keretösszegek a költségvetési törvénytervezet 11. sz. mellékletében kerülnek 
meghatározásra azzal, hogy azok felosztása, felhasználása és elszámolása változatlanul a 
fentiekben hivatkozott rendeletek alapján történik. 

Az Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények céltámogatása az Eftv. 7. § (1) 
bekezdése, továbbá az 5/2018. (XII. 21) TNM rendelet alapján az egyházi gyűjteményi 
feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi 
közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetménykiegészítésére, eszközbeszerzésre, 
az egyházi közművelődési intézmények általános működtetésére, valamint a szorosan ehhez 
kapcsolódó beruházásokra, felújításokra és fejlesztésekre biztosít fedezetet. A céltámogatás 
összege az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház 
magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány 
vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről 
szóló 1999. évi LXX. törvény (a továbbiakban: Szentszéki Megállapodás) I. fejezet 4. Cikk 
(2) bekezdés alapján, és az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a 
Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, 
valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás 
módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény (a 
továbbiakban: Szentszéki módosító Megállapodás) 3. cikke alapján került megállapításra, 
amely szerint a támogatás összegét évente valorizálni szükséges. 

A Hittanoktatás céltámogatása: az Ehtv. 19/A. § (1) és (3) bekezdése alapján az egyházi jogi 
személy az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott 
nevelési-oktatási intézményben és a 231/2019. Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés b) pontja és 
(3) bekezdése alapján a bevett egyház által közvetlenül vagy belső egyházi jogi személye által 
az óvodások, valamint a köznevelési és szakképzési intézmények nem felnőtt oktatásban, 
illetve képzésben részt vevő tanulói részére – törvényben meghatározott módon – hitéleti 
oktatást szervezhet (ide nem értve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
35/A. §-a szerinti hit- és erkölcstanoktatást).  Az Ehtv. 19/A. § (3) bekezdése alapján a hitéleti 
oktatás költségeit – ideértve az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően szervezett 
hitéleti oktatás költségeit is – a bevett egyházzal, a bejegyzett egyházzal vagy a 
nyilvántartásba vett egyházzal kötött megállapodás alapján az állam biztosítja. A 19/A. § (3) 
bekezdés vonatkoztatható a gyülekezeti, illetve a más egyházi fenntartó iskolájában végzett 
hitoktatásra is. 

A Magyarországon hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 
céltámogatás fedezetet biztosít a magyarországi településeken szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek – külön megállapodásban meghatározott és az egyház belső szabályai szerint 
felosztható – jövedelempótlékára, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási 
előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek 
tulajdonában álló lezárt zsidó temető fenntartásának, és – kivételesen – használatban lévő 
zsidó temetők felújításának támogatására, továbbá jelentős zsidó múltú magyarországi vidéki 
és külhoni települések zsidó kulturális életének reorganizációjára. Magyarország Kormánya – 
a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek egyházi személyeinek kiegészítő 
jövedelempótlékáról szóló 1266/2020. (V. 29.) Korm. határozat 4. pont a) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján történt felülvizsgálatot és a szükséges jogszabályi módosításokat 
követően – 2021. január-februárjában új megállapodást kötött határozatlan időtartamra 9 
bevett egyházzal (Magyar Katolikus Egyház képviseletében a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia, Magyarországi Református Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház, 
Magyarországi Baptista Egyház, Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerület, 
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Magyar Pünkösdi Egyház, Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi 
Orthodox Exarchátusa, Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és Magyarországi Román 
Ortodox Egyházmegye), valamint határozott időre (2021-től 2025-ig) egy vallási egyesülettel 
(Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület). Az újonnan megkötött megállapodások sorát 
egészítik ki a korábban megkötött megállapodások: egyrészt a Magyar Köztársaság 
Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között a teljes egészében lezárt 
zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, 
nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temető fenntartásának, és – kivételesen – 
használatban lévő zsidó temető felújításának támogatásáról szóló megállapodás megkötéséről 
szóló 1140/2001. (XII. 26.) Korm. határozat, másrészt a Magyarország Kormánya és az 
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás 
megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozat 
alapján az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) támogatása, a 
jelentős zsidó múltú magyarországi vidéki és külhoni települések zsidó kulturális életének 
reorganizációjához. 

A Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek céltámogatása fedezetet biztosít a 
határon túli magyar gyülekezetekben a határon túli egyházi jogi személyek vagy határon túli 
egyházi szervezetek magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyei 
feladatvégzésének támogatására, a 231/2019. Korm. rendelet rendelkezései, valamint az 
5/2018. TNM rendelet szerint. 

A Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve lelkigondozói szolgálatot 
végzők céltámogatása fedezetet biztosít a kórházakban és egészségügyi intézményekben 
lelkészi vagy lelkigondozói szolgálat végzésében részt vevő, a 231/2019. Korm. rendelet 37. § 
4. pontjában meghatározott személyek támogatására, és a kórházlelkészi tevékenységgel 
összefüggésben felmerülő dologi kiadásokra, valamint a kórházakban hitéleti tevékenység 
folytatására szolgáló helyiség kialakítására és felújítására a 231/2019. Korm. rendelet 
rendelkezései, valamint az 5/2018. TNM rendelet szerint. 

A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének céltámogatása fedezetet 
biztosít a külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatására a 
231/2019. Korm. rendelet rendelkezései, valamint az 5/2018. TNM rendelet szerint. 

A Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok támogatása fedezetet biztosít a Karitatív 
Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. 
rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti megbízólevéllel rendelkező, Karitatív Tanács 
tagszervezetei részére a Karitatív Tanács tagságból eredő, valamint egyéb felmerülő 
feladataik megvalósításának támogatására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  14 275,8 – 14 275,8 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Egyházi közgyűjtemények és 
közművelődési intézmények 
támogatása tekintetében a törvényi 
determináció (valorizáció)  

98,0  98,0 

2022. évi javasolt előirányzat 14 373,8 – 14 373,8 
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2. jogcím Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az Eftv. 4. § (1) bekezdése értelmében a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség 
jogosult – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározottak 
szerint – rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi 
jövedelemadó egy százalékára, amely a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség belső 
szabályában meghatározott módon használható fel. Az Eftv. 4. § (2) és (3) bekezdése 
biztosítja, hogy a bevett és a bejegyzett egyházakat megillető összeget – a jogszabályban 
meghatározott kritériumok alapján – ki kell egészíteni. A támogatás egy része (felajánlás) az 
Ehtv. hatályos meghatározása szerinti, bevett, bejegyzett és nyilvántartásba vett egyházként 
működő szervezetek, valamint vallási egyesületek részére, a támogatás másik része 
(kiegészítés) kizárólag a bevett és bejegyzett egyházak részére kerül átutalásra. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  16 400,0 – 16 400,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Törvényi determináció (valorizáció) 3 134,4  3 134,4 

2022. évi javasolt előirányzat 19 534,4 – 19 534,4 

3. jogcím Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az Eftv. 3. §-a alapján, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 
1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Etv.) hatálya alá tartozó, az egyház által nem 
természetben visszakért, számára át nem adott, vagy az Etv. 2. § (4) bekezdése szerint nem 
rendezett egyházi ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igény közös megegyezés esetében járadék 
forrásává alakítható, amely az egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszírozására 
használható fel. Azon egyházak, amelyek egykori ingatlanjaik természetbeni igényléséről 
járadék ellenében, közös megegyezéssel, a kormánnyal kötött megállapodásokban lemondtak, 
ún. ingatlanjáradékban részesülnek. A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi 
Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Baptista Egyház, 
zsidó felekezetek, valamint a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye kiemelt közfeladat 
átvállalásai miatt ún. kiegészítő járadékra is jogosultak, amelynek fedezetét az előirányzat 
biztosítja. 

Az előirányzat összege a Szentszéki Megállapodás II. fejezet 2. cikk (3) bekezdése alapján és 
a Szentszéki módosító Megállapodás 6. cikke alapján került megállapításra, amely alapján a 
támogatás összegét évente valorizálni szükséges. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  20 150,0 – 20 150,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

Törvényi determináció (valorizáció)  570,0  570,0 

2022. évi javasolt előirányzat 20 720,0 – 20 720,0 

31. jogcímcsoport Nemzetiségi célú költségvetési támogatások 

1. jogcím Nemzetiségi szakmai támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az alábbi feladatok finanszírozására szolgál. 

A nemzetiségi támogatások felhasználása kiterjed – a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján a roma nemzetiség kivételével – a nemzetiségi civil 
szervezetek működési támogatására, nemzetiségi táborok támogatására, a nemzetiségi 
intézmények kiegészítő működési és fejlesztési támogatására, a nemzetiségi kultúra, a 
nemzetiségi nevelés és oktatás támogatására, a Nemzetiségekért Díj átadására, a Nemzetiségi 
Tanulmányi Ösztöndíj forrásigényének fedezetére, a nemzetiségi szervezetek intervenciós 
támogatására, a nem tervezhető események miatt finanszírozási nehézségekkel küzdő 
nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi intézmények támogatására. Az előirányzat terhére 
nyújtott támogatások megítélésekor kiemelt prioritással jelennek meg a kisebbségi vegyes 
bizottságok jegyzőkönyveiben foglalt, a magyar fél által vállalt kötelezettségek. 

A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása fedezetet nyújt a hazai 
nemzetiségi közösségek identitásának megőrzése érdekében vállalt kulturális, köznevelési, 
tudományos, hitéleti és közösségépítő célok megvalósításának támogatására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 5 236,7 – 5 236,7 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Az 1. Miniszterelnökség igazgatása 
cím részére átrendezés a nemzetiségi 
feladatokkal összefüggő 
kötelezettségek teljesítése érdekében  

-37,2  -37,2  

2022. évi javasolt előirányzat 5 199,5 – 5 199,5 

2. jogcím Országos nemzetiségi önkormányzatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az országos nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi közfeladataik ellátására, hivatalaik 
működtetésére, valamint a nemzetiségi médiához kapcsolódó feladatok ellátására részesülnek 
működési támogatásban. 

Az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása biztosít 
fedezetet az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott, illetve átvett intézmények 
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nemzetiségi kulturális, oktatási intézmények működésének, fejlesztésének, valamint ezek 
kapcsán keletkezett feladatbővülés költségeire. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  2 864,6 – 2 864,6 

2022. évi javasolt előirányzat 2 864,6 – 2 864,6 

50. jogcímcsoport Határontúli műemlék-felújítási program fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat célja a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek 
feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) 
Korm. határozat végrehajtásának támogatása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  500,0 - 500,0 

Változások jogcímenként:    

Egyéb csökkentés    

2022. évi hiánycél elérése érdekében 
történő báziscsökkentés -250,0  -250,0 

2022. évi javasolt előirányzat 250,0 - 250,0 

52. jogcímcsoport Kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetében álló 
ingatlanokhoz kapcsolódó örökségvédelmi célú beruházások fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  569,4 - 569,4 

Változások jogcímenként:    

Egyéb csökkentés    

2022. évi hiánycél elérése érdekében 
történő báziscsökkentés -569,4  -569,4 

2022. évi javasolt előirányzat - - - 

57. jogcímcsoport Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának 
támogatása gazdasági társaságok részére fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat fedezetet biztosít az alábbi szervezetek által ellátott szakmai feladatainak, 
valamint azzal kapcsolatos általános költségeinek támogatásához: 

– Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.;  

– Helikon Nonprofit Kft.; 

– Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.;  
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– Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.;  

– Várkapitányság Nonprofit Zrt.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  10 095,1 - 10 095,1 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Átcsoportosítás a 30/1/15. Kulturális 
örökségvédelmi, világörökség 
törvényből adódó és nemzeti 
emlékhelyekkel kapcsolatos 
feladatok jogcímcsoport javára 

-70,0  -70,0 

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés    

A nagycenki Széchenyi-
kastélyegyüttes fejlesztéséről szóló 
1047/2017. (II. 3.) Korm. határozat 
szerint a 2021. évi ütem kivezetése 

-1,5 

 

-1,5 

Többlet    

A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi 
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság feladatainak 
ellátásához az 1833/2020. (XI. 20.) 
Korm. határozat alapján 

450,4  450,4 

A Várkapitányság Nonprofit Zrt. 
feladatainak ellátáshoz szükséges 
támogatás biztosítása az 
1218/2021. (IV. 29.) Korm. 
határozat alapján 

2 800,0  2 800,0 

2022. évi javasolt előirányzat 13 274,0 - 13 274,0 

58. jogcímcsoport HAYDNEUM - Magyar Régizenei Központ támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  990,0 - 990,0 

Változások jogcímenként:    

Egyéb csökkentés    

2022. évi hiánycél elérése érdekében 
történő báziscsökkentés -990,0  -990,0 

2022. évi javasolt előirányzat - - - 
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60. jogcímcsoport Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb 
feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat forrást biztosít a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai 
üzemeltetési feladataihoz, valamint a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság által a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére végzett informatikai 
üzemeltetési feladatainak ellátásához. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  - - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet    

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok informatikai 
üzemeltetési feladatainak ellátásáról 
szóló 1739/2020. (XI. 4.) Korm. 
határozat alapján 

4 280,0  4 280,0 

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok informatikai 
üzemeltetési feladatainak ellátásáról 
szóló 1739/2020. (XI. 4.) Korm. 
határozat alapján - Lechner 
Tudásközpont Nonprofit Kft. 
működése 

443,7 - 443,7 

2022. évi javasolt előirányzat 4 723,7 - 4 723,7 

88. jogcímcsoport Nemzeti Kastélyprogram fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja – különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti 
Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra – a Nemzeti 
Kastélyprogramhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek 
fenntartható működtetéséhez szükségesek, és európai uniós forrásból nem biztosíthatóak. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  188,2 – 188,2 

2022. évi javasolt előirányzat 188,2 – 188,2 

2. alcím Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások 
finanszírozására nyújt fedezetet. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  1 700,0 – 1 700,0 

Változások jogcímenként:    

Egyéb csökkentés    

2022. évi hiánycél elérése érdekében 
történő báziscsökkentés 

-900,0  -900,0 

2022. évi javasolt előirányzat 800,0 – 800,0 

3. alcím Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

A nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcím biztosítja a nemzetpolitikai szempontból 
kiemelt jelentőségű partnerek, programok és fejlesztési célok támogatását, illetve az e célra 
létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához biztosít anyagi 
forrásokat, amelyek a határon túli és a diaszpórában működő magyar szervezetek, közösségek 
fenn- és megmaradását biztosítják. A jogcím terhére a következő felhasználási célok 
bármelyikére nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás feladatfinanszírozás és 
az ahhoz kapcsolódó arányos működési költség támogatására Erdély, Felvidék, Délvidék, 
Kárpátalja, és a diaszpóra területén: 

– a külhoni magyarok magyar szervezetek, intézmények kiemelten fontos oktatási, egyházi, 
kulturális programjainak, a külhoni magyarság támogatásához kapcsolódó 
identitásmegőrző- és erősítő tevékenységeknek, programoknak támogatására, valamint a 
külhoni média vagy könyvkiadás támogatása céljából, 

– nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatására a Magyar Állandó Értekezlet 
iránymutatása alapján, 

– a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységek és fejlesztések 
támogatására, 

– a diaszpóra magyarsága vonatkozásában a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében olyan 
tevékenységek megvalósítására, amelyeknek a célja a diaszpórában élő magyar 
közösségek megerősítése, a hétvégi iskolák szakmai színvonalának emelése, a 
cserkészcsapatok munkájának segítése, a magyar néptánc és népzenei hagyományok 
ápolása, a magán- és közösségi gyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) 
anyagainak felméréséhez szakmai segítség nyújtása, az egyházi közösségek munkájának 
segítése, a diaszpóra történetét kutató munka végzése, a magyar identitás megőrzése, a 
többedik generáció bátorítása magyar gyökereik megismerésére, 

– a szórványmagyarság vonatkozásában a Petőfi Sándor Program célkitűzéseivel összhangban 
lévő tevékenységek megvalósítására, 

– a Mikes Kelemen Program keretében a program célkitűzéseivel összhangban lévő 
tevékenységek megvalósítására, 

– a határon túli szervezetek tevékenységeinek támogatására, amelyek elősegítik a magyar 
igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok 
oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil 
társadalmi, helyi önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, 
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valamint kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásait. A kárpátaljai magyar 
közösség szülőföldön való maradásának, boldogulásának, illetve szociális 
biztonságérzetének elősegítése céljából a magyar oktatási és kulturális életben részt 
vevő pedagógusok, művészeti iskolákban dolgozók, egészségügyi dolgozók, egyházi 
személyek, magyar nyelven tevékenykedő újságírók, színészek, kulturális intézmények 
munkatársai támogatására, valamint az óvodás és kisiskolás korú gyermekek 
étkeztetéséhez történő hozzájárulásra. 

– a Magyarság Háza nemzeti identitás kiállítása, látogató- és oktatás-módszertani központja 
kialakítása, valamint a Magyarság Háza egyéb járulékos felújítása céljából. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok jogcím célja a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladataival összefüggő kiadások fedezetének 
biztosítása az alábbiak szerint: 

– a Kárpátalján megvalósuló magyar nyelvű oktatás szervezésének támogatása és fejlesztése, 
valamint az erre irányuló átfogó programok kidolgozásának irányítása,  

– a Magyarország területén folyó ukrán nyelvoktatás és nyelvi képzések megvalósítása,  

– a Kárpátalján élő magyar közösségek szociális helyzetét megerősítő egészségügyi, 
családtámogatási, gyermeknevelési, gyermekétkeztetési, környezetvédelmi támogatási 
programok, illetve egyéb karitatív, egyházi és szociális programok támogatása,  

– a Kárpátalját érintő, az épített és természeti környezetre, a településekre gyakorolt esetleges 
közvetlen vagy közvetett környezetterhelő hatással járó beruházások és fejlesztési 
programok megvalósítása, 

– kapcsolattartás az Ukrán Országos Önkormányzattal, Kárpátalja önkormányzataival, 
valamint a Kárpátalján működő egyházak és civil szervezetek képviselőivel,  

– közreműködés az érintett minisztériumokkal együtt a Kárpátalját érintő katasztrófavédelmi, 
migrációs, honosítási, határfejlesztési, biztonságpolitikai, illetve rendészeti hatáskörbe 
tartozó feladatok ellátásában és az ebbe a körbe tartozó átfogó programok 
kidolgozásában,  

– a kárpátaljai kis- és középvállalkozások versenyképességének növelésének, valamint a 
kárpátaljai mezőgazdaság megerősödésének és fejlesztésének elősegítése. 

A Magyarország Barátai Alapítvány támogatása jogcím vonatkozásában az előirányzat terhére 
kerül sor a Magyarország Barátai Alapítvány (a továbbiakban: MBA) szakmai feladatainak és 
működésének nemzetpolitikai célú támogatására. A MBA célja a világon szétszórva élő 
magyarok, magyar származású személyek és azok közösségei, valamint Magyarországgal 
rokonszenvező személyek összefogásának, illetve a Magyarországhoz fűződő kapcsolatuk 
erősítésének elősegítése, továbbá a nemzetközi kapcsolatok építésének elősegítése az 
előzőekben említett személyekkel és közösségekkel, illetve a Magyarországgal 
rokonszenvezők közösségének külföldön történő megjelenítésének elősegítése. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  5 020,6 - 5 020,6 

2022. évi javasolt előirányzat 5 020,6 - 5 020,6 
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5. alcím Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat biztosítja a fővárosi és megyei kormányhivatallal vagy annak jogelődjével 
szemben hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség 
ellentételezését. Az előirányzat a kormány jóváhagyásával túlléphető. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  10,0 - 10,0 

2022. évi javasolt előirányzat 10,0 - 10,0 

III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

32. cím Központi kezelésű előirányzatok 

4. alcím Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása központi 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat összege a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési, 
valamint feladatalapú támogatására szolgál, amelynek felosztása, felhasználása és 
elszámolása a költségvetési törvénytervezet 10. sz. mellékletében kerül meghatározásra. 

7. alcím A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

2. jogcímcsoport Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás 

Az előirányzat a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok 
egyéb módon nem fedezett, nem szakmai jellegű, működési költségeinek finanszírozására 
szolgál. A tervezett 3 976,0 millió forintos összeg többek között a Nemzeti Tehetség Központ 
Nonprofit Kft. működésének támogatására, valamint a BFK Budapest Fejlesztési Központ 
Nonprofit Zrt. működésének támogatására nyújt fedezetet. 

8. alcím A Lechner Tudásközpont NKft. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
és kiadások 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 2019. január 1-jével hatályba lépett módosítása bevezette a 
nemzeti tervvagyon, mint építészeti alkotásoknak az állam és az önkormányzat tulajdonába 
tartozó építészeti-műszaki dokumentációi, valamint az azok vonatkozásában az államot és az 
önkormányzatot megillető vagyoni és szerzői felhasználási jogok összessége – fogalmát. Az 
1997. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésének naptól a nemzeti tervvagyonnak a nemzeti 
vagyonról szóló törvény szerint az állam tulajdonába tartozó része és az annak kezeléséhez 
szükséges eszközök vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az állam 100%-os tulajdonában 
álló Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
Lechner Tudásközpont) gyakorolja.  

1. jogcímcsoport Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások 

Az előirányzat a Lechner Tudásközpont által végzett nemzeti tervvagyon-kezelési 
feladatokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét foglalja magába. 

2. jogcímcsoport Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek 

Az előirányzaton a Lechner Tudásközpont által végzett nemzeti tervvagyon-kezelési 
feladatokból adódó bevételek, jogdíjak kezelése történik. 
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III.4. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

millió forintban, egy tizedessel 

Program, 
beruházás 
fejlesztés 

megnevezése 

Időtartam 
2022. 

Támogatás 
2023. 

Támogatás 
2024. 

Támogatás 
2025. 

Támogatás 

További 
évek 

Támogatás 
Összesen 

Rómer 
Flóris Terv 

2019-től 
folyamatosan 

250,0 500,0 500,0 500,0  1 750,0 

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

A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett 2022. évben technikai segítségnyújtási 
projektben vesz részt, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (a 
továbbiakban: KÖFOP) keretében.  

A KÖFOP 3. prioritási tengelyének a célja az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív 
programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosítása az alábbi három 
fő területet érintően: 

– a partnerek és a lakosság széles körű bevonása a programok végrehajtásába, 

– az operatív programok szabályszerű végrehajtása érdekében a végrehajtási 
intézményrendszer működési feltételeinek biztosítása, 

– az operatív programok eredményes és hatékony végrehajtásához szükséges feltételek 
biztosítása. 

A Miniszterelnökség 2022. évben az alábbi projekt végrehajtásában érintett: 

A KÖFOP-3.2.7-15-2015-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment 
feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség közbeszerzési 
szabályossági ellenőrzési feladatainak ellátásánál” elnevezésű projekt, amely a 2014-2020. 
évek programozási időszakban a Miniszterelnökség központi közbeszerzési szabályossági 
ellenőrzési feladatellátását teszi lehetővé az európai uniós finanszírozású fejlesztésekhez, az 
európai uniós fejlesztéspolitikai programokhoz és projektekhez kapcsolódóan. 

A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett a fent megjelölt projektet, többek között külső 
szakértők igénybevételével, továbbá a humán erőforrás szakmai képzéseinek és 
továbbképzéseinek finanszírozásával valósítja meg. 

Építészeti, építésügyi és örökségvédelmi szakterület 

A 2014-2020 programozási időszakban a GINOP 7.1.1. program keretében 40,1 milliárd 
forint kerül biztosításra a Nemzeti Kastély és Nemzeti Várprogram végrehajtására, mely az 
1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatban megjelölt helyszínek turisztikai célú fejlesztésére 
szolgál. 

Területi közigazgatás működtetéséért felelős szakterület 

A Kormányhivatalok költségvetési forrásának nagy része az Európai Uniós pályázatokból 
tevődik össze. E pályázatok érintett területei döntően a középületek kiemelt épületenergetikai 
fejlesztései, a meglévő ingatlanok energia megtakarítását eredményező beruházásai, a 
munkaerőpiacra való visszatérés elősegítése, a humánerőforrás fejlesztése, a kormányhivatali 
informatikai infrastruktúra- és a kormányhivatalok által használt szakrendszerek fejlesztése, 
valamint a hátrányos helyzetűekkel való gondoskodás. A kormányhivatalok például KEOP, 
GINOP, KEHOP, KÖFOP, TÁMOP, TOP, VEKOP, EFOP stb. pályázatokban érdekeltek, 
amely forrásokkal folyamatosan elszámolnak az irányító hatóságok és a támogató szervezetek 
felé.  
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Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos irányítása alatt álló szakterület 

A Modern Városok Program keretében megvalósuló projektek esetében számos esetben 
többcsatornás finanszírozási mód érvényesül. A projektek megvalósítása során, amennyiben 
ennek feltételei fennállnak és a szakpolitikai felelős által a Modern Városok Program részére 
benyújtásra kerülő előterjesztésben a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 
250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontban foglaltak szerint 
ismertetésre kerül, úgy a hazai költségvetési forrásokon felül a 2021-2027 programozási 
időszakban megjelenő pályázatok által elnyerhető források (TOP, VEKOP, GINOP, KEHOP, 
IKOP stb.) bevonására is sor kerül.  

Család- és ifjúságügyi ügyekért felelős szakterület 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kiemelt célja a kormányzat családpolitikai 
döntéshozatalának megalapozását szolgáló kutatások, módszertani fejlesztések elvégzése, 
képzések megvalósítása, valamint a családok krízishelyzetbe kerülésének megelőzése, a 
koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése, a munka és a családi élet 
összeegyeztetésének elősegítése. 

A hazai költségvetésben megjelenő, kifejezetten ifjúságpolitikai célok elérését szolgáló 
források kiegészítését jelentik az uniós keretből finanszírozható, különösen az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Programba tervezett ifjúsági célú beavatkozások.  

A tehetséggondozás területén az EFOP keretében sor kerül a tehetségszűrés, -azonosítás 
rendszereinek, komplex eszközeinek fejlesztésére, a beazonosított hazai és nemzetközi jó 
gyakorlatok bővítésére, a tutori szolgáltatás és a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek 
hálózatának kialakítására, valamint a tehetségsegítés regionális rendszereinek fejlesztésére. A 
program szakmai elemeinek megvalósítását a Közép Magyarországi Régió területeken a 
Nemzeti Tehetség Program forrásainak bevonása biztosítja. 

A bölcsődefejlesztés vonatkozásában kiemelt szerep jut az uniós források felhasználásának. A 
2021-2027 közötti fejlesztési időszakban további pályázati források állnak majd 
rendelkezésre. Az említett fejlesztési időszakban a kapacitásbővítés (területi lefedettség 
növelése) mellett a bölcsődei ellátás komplex fejlesztése keretében a bölcsődei 
dokumentációs rendszer digitalizálása, valamint a bölcsődében dolgozó szakemberek 
ösztönző rendszerének kidolgozása is megtörténhet. A családok támogatása érdekében a 
családok munka-magánélet egyensúlyának elősegítésére a munkahelyhez közeli/vagy helyileg 
megegyező területen található munkahelyi bölcsődék létrehozására nyílhat lehetőség.  

Az EFOP-1.9.9-17 Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése: 0,2 
milliárd forint keretösszegű felhívás célja a bölcsődei szolgáltatások bővítése a 
szakemberállomány szakmai fejlesztésével, ezen belül kiemelkedően a zenei nevelés 
kultúrájának fejlesztésével, valamint a széleskörű kompetenciafejlesztő képzéseken való 
részvétellel, melyek a mozgásfejlesztő tevékenységek szélesebb körű elterjesztését teszik 
lehetővé a bölcsődei szolgáltatásokban. A felhívás célja továbbá, hogy a jelenleg középfokú 
végzettséggel rendelkező bölcsődei kisgyermeknevelők felsőfokú végzettséghez jutását 
elősegítse. 
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II.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében 

millió forintban egy tizedessel 

Fejezeti 
kezelésű 

előirányzat 
besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat 

megnevezése 
Finanszírozott feladat megnevezése* 

2022. évi 
tervezett 
kiadás 

30/1/20/2 
Erzsébet gyermek- 
és ifjúsági táborok 
támogatása 

 

Táboroztatási feladatok ellátása 
500,0 

30/1/29 
Nemzeti 
Együttműködési 
Alap 

A Civil tv. 59. § (4) alapján: Határon túli civil 
szervezet önállóan lehet támogatás 
kedvezményezettje a civil szervezeteket érintő 
évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli 
rendezvények támogatása támogatási cél esetén. 

A határon túli civil szervezet Magyarországon 
nyilvántartásba vett civil szervezettel együttesen 
lehet támogatás kedvezményezettje az alábbi 
támogatási célok esetében: 

– civil szervezeteket, határon túli civil 
szervezeteket érintő szakmai programok, 
különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és 
határon túli rendezvények, valamint a programok 
megvalósításához közvetlenül kapcsolódó 
költségek támogatása;  

– civil szférával kapcsolatos szolgáltató, 
tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve 
esélyegyenlőséget és akadálymentességet 
elősegítő tevékenység és intézmények 
támogatása; 

– civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus 
és írott szakmai sajtó támogatása; 

– civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása. 

500,0 

30/1/30/1 

Egyházi 
közfeladat-
ellátáshoz 
kapcsolódó 
céltámogatások és 
karitatív feladatok 
támogatása 

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
támogatása – Határon túli egyház és annak belső 
egyházi jogi személye jogcím céltámogatás 

840,0 

A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti 
tevékenységének céltámogatása 500,0 

30/1/50 
Határontúli 
műemlék-felújítási 
program 

Határontúli műemlék-felújítási program  250,0 

30/3 

Nemzetpolitikai 
tevékenységek és 
határon túli 
magyarok 
támogatása 

Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli 
magyarok támogatása 

5 020,6 

*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását szolgálja, elegendő az 
adott előirányzat megnevezését beírni. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

Az Agrárminisztérium (AM) fő feladata az agrárium, az agrár-vidékfejlesztés, az élelmiszer-
feldolgozás, a fenntartható hal- és vadgazdálkodás, az erdőgazdálkodás, a földügy- és agrár-
vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészet, a természet- és környezetvédelem 
támogatása és szabályozása, valamint az élelmiszerlánc holisztikus felügyelete, az élelmezés-
biztonság megteremtése és fenntartása, a lakossági szemléletformálás, és végső soron a 
vásárlók biztonságos, minőségi és hazai termékekkel való ellátása. 

A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
(Statútum rendelet) alapján az agárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozik az agár-
vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása, kivéve a kifizetések végrehajtásával 
és a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.  

A 2022. év során a tárca kiemelt célja a tudásalapú, fenntartható és nemzetközi szinten 
versenyképes mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés, a stabil és minőségi élelmiszer-
előállítás, egyúttal az élhető vidék felvirágoztatásához szükséges intézkedések meghozatala és 
azok támogatása. A rendelkezésre álló támogatási lehetőségek kihasználásával a tárca olyan 
programot kíván megvalósítani, amely a változó igényekhez és külső feltételekhez igazodóan 
elősegíti a mezőgazdaságban a környezeti, a klímapolitikai és a versenyképességi célok 
összehangolását, a generációváltást, a jövedelmezőség növekedését, és alkalmazkodik a tájak 
eltérő természeti adottságaihoz. Továbbá biztosítja a megtermelt mezőgazdasági termékeket 
legnagyobb arányban feldolgozó és a hozzáadott érték szempontjából jelentős élelmiszeripar 
versenyképességét, elősegíti a tisztességes kereskedelmi feltételeket, környezettudatos és 
figyelembe veszi a termelés és feldolgozás gazdaságosságának folyamatos fenntartásával 
kapcsolatos alapelveket, valamint a gazdálkodási tradíciókat, továbbá az egyéni és családi kis- 
és középbirtokok meghatározó szerepére épül.  

 

Alapvető célkitűzés, hogy a fiatalok perspektívát, jövőképet találjanak a mezőgazdaságban, a 
vidéki életformában, ezáltal a vidéki fiatalok helyben maradása is biztosítható. Kiemelt 
kormányzati cél az állattenyésztési és egyéb munkaigényes ágazatokban (kertészet, 
állattenyésztés) a foglalkoztatottság növelése, melyhez mind uniós, mind nemzeti forrásból 
jelentős összegű támogatás nyújtható. Általános célkitűzés a mezőgazdasági ágazatok 
szervezettségének és önszabályozó képességének növelése, annak érdekében, hogy az ellátási 
láncokban a viselt kockázatok és a megtermelt értékek arányosan oszoljanak meg, így 
erősíteni kell a termelői szerveződések szerepét, egyrészt az európai piacokon is mind 
nagyobb és összefogottabb, teljes termékláncot lefedő integrált cégcsoportokkal való verseny 
miatt, másrészt pedig valamennyi piacunkon is szükségletként jelentkező biztonságos, 
minőségi és mennyiségi árualap biztosítása érdekében. Ösztönözni kell az egyes ágazatokban 
a szakmaközi szervezetek létrejöttét, valamint azok önszabályozási eszközeiben rejlő 
potenciál kihasználását. Törekedni kell arra, hogy minél több friss és feldolgozott hazai 
alapanyag kerüljön be a közétkeztetésbe és vendéglátásba. 

A tárca nemzetstratégiailag is kiemelt célja, hogy az általa működtetett és folyamatosan 
megújuló programjai révén, a határon túli magyar agrártársadalmat minél szélesebb körű 
összefogásra ösztönözze, érdekképviseleti szervezeteiket egységes kapcsolati hálóba 
szervezze, és ezáltal a külhoni magyar gazdák szülőföldön való boldogulását elősegítse. 

A tárca további célja hazánk GMO-mentességének fenntartása, a környezet állapotának 
javítása, a természeti erőforrások fenntartható használatának előmozdítása és a biológiai 
sokféleség védelme, az ökoszisztéma szolgáltatások igénybe vétele mellett. Emellett további 
támogatásra, és egy védjegy bevezetésével terméktanúsítási rendszerrel is előmozdításra kerül 
a GMO-mentes élelmiszer-előállítás. 
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Az agrárgazdaság versenyképességének növeléséhez és kiegyensúlyozott fejlődéséhez 
nélkülözhetetlen a tudásátadás fejlesztése, amelynek része a szakképzés és a felnőttképzés, 
valamint a szaktanácsadás. 

A hazai agrárágazat hosszú távú fenntartható fejlődésének meghatározó tényezője a kutatás és 
a gyakorlat közötti együttműködés kiterjedtsége és erőssége, a kihívások és válaszok közös 
meghatározására való törekvés. 

Az állattenyésztési ágazatokban elsődleges cél a hazai állatállomány növelése és a termelés 
versenyképességének a javítása. Hangsúlyos cél az exportszerkezeten belül a feldolgozott 
termékek arányának növelése. A kertészeti ágazat versenyképességének javítása érdekében 
kiemelt cél az öntözött területek arányának növelése, a hatékony vízfelhasználás, a 
víztakarékosság és az energiahatékonyság javítása, valamint a modernizáció ösztönzése 
(többek között üvegházak építése, ültetvények telepítése). 

 

Összhangban a kormány agrárpolitikai célkitűzéseivel a közösségi agrármarketing, mint 
közfeladat elősegíti az agrárium és az élelmiszergazdaság nemzetközi szintű 
versenyképességét, termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését. Célja, hogy belpiacon 
segítse a hazai termékek piaci részesedésének visszaszerzését, ezzel a vállalkozások 
stabilitásának, életben maradásának megőrzését, erősítse a tudatos és elkötelezett fogyasztói 
magatartást. Külpiacon pedig támogassa a hazai termelők és feldolgozók piacra jutását, a 
magyar élelmiszerek megismertetését, erősítse piaci pozíciójukat és jó hírnevüket, támogassa 
a tudatos fogyasztói magatartás és az egészséges táplálkozás elterjesztését, a környezettudatos 
termékválasztást, növelje a hazai élelmiszertermékek preferenciájának, valamint a 
hagyományos és kézműves termékek ismertségét és kedveltségét, részt vállalva a hazai 
gazdaság versenyképességének és munkahelyteremtő képességének erősítésében. 

 

A Közös Agrárpolitika (KAP) reformjának elhúzódása miatt 2022 is átmeneti év 

A KAP működését jelentő uniós szakpolitikai szabályok elfogadására még nem került sor, így 
2022 is átmeneti évként fog működni. A KAP átmeneti időszakára vonatkozó végleges 
technikai szabályok 2020-ban megjelentek. Az átmeneti rendelkezések értelmében a jelenlegi 
feltételrendszer (SAPS, zöldítés, fiatal gazda, kisgazdaságok támogatása, valamint a 
termeléshez kötött támogatások) keretében lehet a támogatásokat igényelni a 2021-2022-es 
kérelmezési évben. A pénzügyi fedezetet azonban már az új többéves pénzügyi keret (MFF) 
fogja biztosítani. Az MFF-re vonatkozó uniós szintű politikai konszenzus 
2020 második félévében született meg. 

Az átmeneti időszakra vonatkozó szabályozás fontos eleme, hogy az átmeneti nemzeti 
támogatást alkalmazó tagállamoknak továbbra is lehetősége lesz arra, hogy ezeket a 
támogatásokat 2020-as szintű összeggel tovább működtessék 2021-2022-ben, sőt még az új 
KAP első évében, 2023-ban is. 

A területalapú támogatás (SAPS), valamint a termeléshez kötött támogatások meghatározott 
jogcímeinél tárgyévi előleg, illetve részfizetés alkalmazására kerül sor. Így 2022. évben a 
2021. évi keret második részlete, valamint a 2022. évi keret első részlete kerül kifizetésre. 

 

Érzékeny ágazatok nemzeti támogatásai 

Számos nemzeti támogatás segíti a mezőgazdasági termelőket, amelyek egy része az uniós 
finanszírozású közvetlen támogatásokhoz kapcsolódik, más része notifikált és az Európai 
Bizottság által jóváhagyott támogatás, csoportmentességi támogatás, valamint csekély 
összegű támogatás formájában működik. Az állattenyésztés részére kiemelt jelentőséggel 
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bírnak az átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) jogcímei (szarvasmarha, juh, tejágazat), a sertés 
és baromfi állatjóléti támogatások, valamint az állatbetegségek megelőzéséhez kapcsolódó 
költségek támogatása vagy az állati hulla megsemmisítésének támogatása. 

Számos csekély összegű támogatás kerül évente meghirdetésre, amelyeken keresztül a 
mezőgazdasági ágazat széles körű finanszírozása valósul meg. Ezen, a támogatási cél elérése 
szempontjából igen hatékony jogcímek kedvezményezettei közé tartoznak olyan, a magyar 
mezőgazdaságban különleges értéket képviselő ágazatok, mint a szarvasmarha, a juh, a 
kecske, a méhészet, a nyúl, a hal, a húsgalamb, a gyümölcs, a szőlő, a dohány, a fűszerpaprika 
és a különféle szárítmányok. 

A termelők vagyonbiztonságának megteremtése érdekében a tárca támogatja a mezőőri 
szolgálatok folyamatos megalakítását és működtetését is. 

 

Állategészségügy 

Az állategészségügyi intézkedésekre, ezen belül az állatbetegségek megelőzésének és 
leküzdésének, valamint az állati hulla elszállításának és megsemmisítésének támogatására is 
jelentős forrásokat különít el a tárca, ami az ország élőállat és állati termék 
exportképességének megőrzését és javítását is szolgálja. 

Az afrikai sertéspestis magyarországi vaddisznóállományban való megjelenése szükségessé 
teszi azoknak a támogatási lehetőségeknek a felülvizsgálatát, kidolgozását és megnyitását, 
amelyek segítségével a kisebb sertéstartók is a biológiai biztonság növelését célzó 
fejlesztéseket tudnak végrehajtani a telepeiken a betegség házi sertés állományokba történő 
behurcolásának megelőzése céljából (sertéstelepek körbekerítése, fertőtlenítés a telep 
bejáratánál, stb.). 

 

Agrárgazdasági hitelek 

A tárca fontos célkitűzései között szerepel 2022. évben is az agrárgazdaság finanszírozási 
feltételeinek kedvezményes hitelezési eszközökkel történő javítása, az elérhető kedvezményes 
konstrukciók továbbvitele és fejlesztése. A kisebb üzemméretű gazdaságok forgóeszköz 
finanszírozásában fontos szerepet betöltő, 2011. évben indult, immár 200,0 millió forint 
összegű Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez elérhető költségvetési kamattámogatás, 
valamint a kezességvállalási díjhoz kapcsolódóan nyújtott költségvetési támogatás a 
továbbiakban is biztosításra kerül. Ugyancsak költségvetési kamattámogatásban részesülnek 
az MFB Zrt. refinanszírozásával működő, az agrárgazdaság számára dedikált forgóeszköz 
hitelprogramok is. Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően, a tárca az általános mértéket 
meghaladó 100%-os kamat-, kezességi díj támogatásban és a hitelek felvételéhez-, 
fenntartásához kapcsolódó költségtámogatásban részesíti a kedvezőtlen időjárási-, piaci 
körülményekkel érintett vállalkozásokat. A finanszírozók kockázatának csökkentése, a kis- és 
középvállalkozói (kkv) szektor hitelezésének elősegítése érdekében változatlanul fennmarad a 
2013. év második félévétől bevezetett kezességvállalási díjtámogatás, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendeletnek megfelelően.  

 

Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer 

Az agrárkár-enyhítési rendszerből és a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatásból álló 
kétpilléres mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer 2012. évtől indult, amelynek alapját a 
mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 
2011. évi CLXVIII. törvény teremtette meg. A törvény célja a termelői kockázatközösségek 

501



kialakítása és fenntartása, a termelők öngondoskodói felelősségének megerősítése és a 
hatékonyabb állami szerepvállalás. A mezőgazdasági kockázatkezelési eszköztár 
2018 májusától egészült ki a harmadik pillérrel, az országos jégkármérsékléssel, amelynek 
éves működtetési forrásait a Kárenyhítési Alap biztosítja, de az önkéntes befizetések 
lehetősége is nyitva áll. A 2018. május 1-jével elindult rendszer meteorológiai kiszolgálását 
az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) végzi, amely saját infrastruktúráját is 
folyamatosan fejleszti („szuperszámítógép”, új időjárási radar beszerzése) az országos 
rendszer hatékony kiszolgálása érdekében. Magyarország a 2021. év elején indította el – az 
EU-ban elsőként – a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer (MKR) negyedik pillérét, a 
mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszert, amely a termelők jövedelem-kiesését kompenzálja 
a termelők hozzájárulásából és vidékfejlesztési támogatásból álló kölcsönös kockázatkezelési 
alapból. 

 

Tenyésztésszervezési feladatok támogatása 

A támogatás célja a hazai tenyészállat-állomány genetikai alapok minőségének fenntartása és 
javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése. A kedvezményezettek azok 
a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek a törzskönyvezéshez, a teljesítményvizsgálat 
végzéséhez, a tenyészérték megállapításához kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe veszik a 
tenyésztőszervezeteiktől és más intézményektől.  

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

 

Élelmiszeripar 

Nemzetgazdasági, sőt adott esetben nemzetbiztonsági cél, hogy a magyar lakosság elsősorban 
a hazai előállítású termékeket keresse és vásárolja. Különösen így van ez az élelmiszerek 
esetében, mert nem csupán munkát ad a szektorban dolgozók számára, hanem – különösen 
veszélyhelyzetben – ellátási biztonságot is teremt. A Magyarországon előállított termékek 
egyúttal magasabb biztonságot jelentenek a lakosság számára is.  

Jelenleg az élelmiszeripar még mindig versenyhátrányban van a többi ágazathoz képest, 
melynek oka, hogy a rendszerváltást követő időszakban alapvetően az alapanyag-termelés 
támogatása volt preferált, – ez ugyan a 2014-2020-as időszakra kedvező irányba változott, 
azonban hatása csak hosszabb távon értelmezhető/mérhető. 2010 óta a kormány az 
élelmiszeriparra kiemelt figyelmet fordít, tekintettel arra, hogy mind kibocsátás, mind 
foglalkoztatás és az itt realizált árbevétel tekintetében is a legjelentősebb feldolgozóipari 
ágazatok között szerepel, valamint a mezőgazdaság által előállított termékek feldolgozása 
révén megkerülhetetlen iparág, továbbá a hazai szükségletet meghaladó magasabb hozzáadott 
értékű élelmiszer-termékek exportjával javítja a nemzetgazdaság helyzetét, és munkahelyeket 
teremt az ellátásbiztonság fokozása mellett.  

Ennek köszönhetően a kormány stratégiai ágazattá minősítette az élelmiszeripart, helyzetének 
javítása és hosszú távú fejlesztése érdekében pedig 2015 májusában elfogadta Magyarország 
2014-2020 időszakra vonatkozó közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiáját, 
2021-ben ennek teljesülését vizsgáljuk. Emellett az élelmiszerek minőségének emelését, a 
vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelését 
szolgáló intézkedésekről szóló 1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat is elfogadásra került. 
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A hazai élelmiszeripar kettős kihívás előtt áll, egyrészt a hazai piacra fókuszáltan egyes 
termékkörök esetében annak visszaszerzése és megtartása, más termékköröknél pedig az 
értékesítés fokozása a külföldi termékek rovására jelent kihívást és feladatot, mint az egyik 
stratégiai cél, másrészt az exportpiacok felfedezése, a bekerülés és tartós kapcsolatok 
kiépítése. A két cél más és más vállalati méretet preferál. Az exportpiacoknál megfelelő 
mennyiségű, állandó minőséget képviselő homogén termékekre van a leginkább igény, melyet 
legkönnyebben a közepes és a nagyvállalatok tudnak prezentálni, míg a hazai piacok 
ellátásánál a mikro- és kisvállalkozások, őstermelők és családi gazdaságok létjogosultsága 
sem kérdőjelezhető meg. Az elmúlt években a fejlesztés elsősorban a családi gazdaságokra, 
őstermelőkre és mikro vállalkozásokra fókuszált, most a közepes és nagyvállalatok kerültek 
fókuszba. Itt a cél a technológiai fejlesztés, az innováció, a modernizáció/robotizáció 
fokozása, ezáltal hatékonyságnövelés. Ehhez szükség van az innovatív élelmiszeripari 
vállalkozások egyedi támogatására. Az élelmiszeripar szereplői számára mind EU-s (a 
jelenlegi támogatási időszakban elsősorban Vidékfejlesztési Programban (VP) és 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP)), mind több, a központi 
költségvetést terhelő forrás is rendelkezésre áll (pl.: részben a Pénzügyminisztérium által 
kezelt nagyvállalati beruházási támogatás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium által kezelt 
beruházás ösztönzési célelőirányzat is). Szükség van arra, hogy célzottan az ágazat számára, 
mérettől függő feltételekkel álljon rendelkezésre forrás a következő támogatási időszakban, 
mind EU-s pénzből (a 2021-2027-es tervezés során az élelmiszeripar finanszírozása – a 
korábbi gyakorlathoz hasonlóan – több operatív programban és a vidékfejlesztésben is 
érintett), mind hazai forrásból.  

Az ipar szereplői számára fontos, hogy egyértelmű szabályozás megteremtésére kerüljön sor; 
ebben kiemelt szerepe van az élelmiszerláncról szóló törvényben is megerősített Magyar 
Élelmiszerkönyvnek. A Magyar Élelmiszerkönyv a hazai forgalmazású élelmiszerekre 
vonatkozó előírások, irányelvek gyűjteménye, amely lehetőséget biztosít olyan nemzeti 
előírásokra, amelyet az uniós jog még nem fedett le. Alapvetően az élelmiszerek minőségét 
szabályozza úgy, hogy figyelembe veszi az egészséges táplálkozás szempontjait. 
Folyamatosan bővül, illetve folyamatos felülvizsgálata szükséges.  

Egyik legfontosabb célkitűzése a tárcának, hogy a magyar fogyasztók biztonságos, jó 
minőségű, az egészség megőrzését támogató élelmiszerekhez jussanak hozzá, és ezen 
élelmiszerek minél nagyobb részét a magyar élelmiszeripar állítsa elő a magyar 
mezőgazdaság által megtermelt alapanyagokból. 

Az élelmiszeripar elsődleges törekvése, hogy biztonságos, magas minőségű élelmiszerrel 
lássa el a lakosságot, lehetőleg magyar alapanyagból. Ennek teljesüléséhez azonban szükség 
van arra, hogy a hazai előállítású termékek hiteles vállalatoktól származzanak, illetve a 
fogyasztók a megfelelő információk birtokában felelős döntést tudjanak hozni vásárláskor, 
erre alapozottan pedig elköteleződjenek az egészséges táplálkozás és a környezettudatos 
viselkedés mellett. A fogyasztói edukáció már az Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégia és az 
élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági 
tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről szóló 
1519/2017. (VIII. 14.)  Korm. határozat esetében is központi elem volt, de az eredményesség 
csak hosszútávon mérhető.  

A magas minőségű termékek fogyasztásának és a tudatos táplálkozásnak a preventív szerepe 
is meghatározó, a legnagyobb egészségügyi kockázatot jelentő területeken (pl.: magas 
vérnyomás, méhnyak-és vastagbélbetegségek) a tömegsport és az egészséges táplálkozás 
népszerűsítése a lakosság széles rétegei körében kulcsfontosságú. Hosszú távon ezek hatása 
az egészségügyi kiadások csökkenése révén is mérhető, illetve – általános szemléletformálás 
révén több évről beszélünk – a minőségi, hazai termék mellett elkötelezett, egészségtudatos és 
remélhetőleg egészségesebb fogyasztói társadalom a cél. 
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Élelmiszerlánc-biztonság 

A nemzeti élelmiszerellátási lánc legmagasabb szintű védelme, a biztonságos és jó minőségű 
élelmiszerhez való jog biztosítása stratégiai kérdéssé vált. Minőségi és biztonságos 
élelmiszer-előállítás pedig nem képzelhető el hatékony élelmiszerlánc-felügyelet nélkül. Ezt 
alapul véve döntött úgy a kormány az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia elfogadásával, hogy 
az értéklánc erősítése és védelme kiemelt feladat. A lokális szereplők nagy száma és a 
globális összefonódás miatt az értéklánc kitettsége, sérülékenysége jelentős, a benne 
jelentkező hibák (különösen állat- és növényjárványok; élelmiszerbotrányok) hatásai 
sokrétűen jelentkeznek, általában egyidejűleg generálnak gazdasági, egészségügyi, környezeti 
és politikai kockázatokat. Ezeket a kockázatokat meg kell ismerni, törekedni kell a 
megelőzésükre, ugyanakkor fel kell készülni a minél gyorsabb és hatékonyabb kezelésükre. A 
hatékony kockázatkezelés érdekében a tárca a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) közreműködésével kiemelt figyelmet fordít az élelmiszerlánc szereplőivel, 
élelmiszervállalkozásokkal, kereskedelmi láncokkal való folyamatos kapcsolattartásra. 
Különösen a kereskedelemben azonnali intézkedésre van szükség annak megakadályozására, 
hogy a nem biztonságosnak bizonyult élelmiszerek a fogyasztók asztalára kerüljenek. A 
kifogásolható termékek kiszűrését segítik elő a tagállami riasztó rendszerek, melyek kezelése 
állandó készültséget, azonnali reagálást igényel.  

A magyar élelmiszerlánc-felügyelet nélkülözhetetlen eleme a megfelelő szakmai jártassággal, 
tanúsítással (akkreditációval) rendelkező központi hatósági laboratórium, mely által 
kibocsátott vizsgálati eredmények képezik az alapját az igazgatási eljárásoknak, valamint 
adatot szolgáltatnak a kockázatelemzés és a termékminősítés valamennyi lépéséhez. Az 
ellenőrzések és létesítmény-minősítések elvégzéséhez, a hamisítások visszaszorításához a 
nemzeti önrendelkezés megtartását figyelembe véve a piaci érdekektől független, állami 
kézben lévő, központosított hatóságot kell fenntartani, valamint laboratóriumi rendszert 
létrehozni és működtetni a NÉBIH keretein belül. A megvalósításhoz nem csupán 
infrastrukturális beruházás szükséges, hanem a hozzá kapcsolódó folyamatok racionalizálása, 
valamint informatikai egységesítése is. A központi hatósági feladatellátást kiegészíti a 
nyilvánosság folyamatos tájékoztatása, a létesítmény minősítések eredményeinek közzététele. 

Az élelmiszerbiztonság garantálásához az ellenőrzések mellett a termelők, előállítók és 
forgalmazók, valamint a fogyasztók megfelelő ismeretekkel való ellátása is hozzájárul, 
amelyek mind a NÉBIH kiemelt céljai közé tartoznak. 

A kapcsolódó hatósági feladatellátás egyszerűsítése, valamint az ügyfél oldali folyamatok 
elektronizálása érdekében a meglévő hatósági rendszerek optimalizálása, korszerűsítése, 
továbbfejlesztése szükséges, mely révén egy átfogó informatikai alapokon nyugvó, láncszintű 
elemezhetőséget biztosító rendszer valósulhat meg. Az ágazati adatintegráció megvalósulása, 
az adatok közötti kapcsolatok feltárása, elemzése, az adatok újrahasznosítása, valamint a 
tartalomszolgáltatási funkciók megerősítése nem csak az állami stratégiai döntéshozatalt 
segíti, de a vállalkozók részére is hasznos információt tud biztosítani. Az 
élelmiszervállalkozók valós, gyakorlatban is érezhető adminisztratív terheinek csökkentése 
érdekében az államnak meg kell bíznia a tisztességes vállalkozókban, míg a tilosban 
tevékenykedőkre és a kritikus tevékenységekre erőteljesebben kell fókuszálnia. 

Kiemelt cél továbbá a növénytermesztés termésbiztonsága növelése érdekében a 
klímaváltozás, a globális felmelegedés, a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a megváltozott 
környezethez alkalmazkodni tudó, növényi biológiai alapok biztosítása. 

Magyarország célja a GMO-mentes élelmiszerlánc kialakítása, amely felöleli a vetőmagtól a 
takarmányozás kérdéskörén túl az állati termék előállítást is. Ennek biztosításához is 
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szükséges az ellenőrzések, mintavételek elvégzéséhez és a hamisítások visszaszorításához 
kapcsolódó hatósági feladatellátás erősítése és a meglévő hatósági rendszerek fejlesztése. 

Legfontosabb cél a 2022. évben is az, hogy minél több család asztalára, valamint a 
közétkeztetésbe és vendéglátásba biztonságos, kiváló minőségű magyar élelmiszer kerüljön. 
Ezt egyrészt az esetenként külföldi, nem megfelelő minőségű élelmiszerek fokozatos 
kiszorításával, másrészt az álőstermelők kiszűrésével, tényleges őstermelői tevékenység 
végzésének támogatásával érhető el. Hangsúlyozandó továbbá a nemzeti élelmiszerlánc-
minősítési és eredetvizsgálati rendszer létrehozása és működtetése, hiszen fontos szempont, 
hogy a minősítések mögött ki áll és milyen ellenőrzési rendszer biztosítja annak hitelességét. 
A hazai piac védelmének, valamint a minőségi élelmiszerek kivitelének növelése érdekében 
egy hatóság által garantált, állami védjegyet kell létrehozni. A rendszer célja a 
nyomonkövetéssel megtámogatott ellenőrzések kiterjesztése, valamint a termékek és 
szolgáltatások piaci érdektől független, hatóság általi minősítésének megvalósítása. Az 
eredetvédelmi rendszer jogi és intézményi megerősítése minőségi garanciát nyújt a 
fogyasztóknak. Az Európai Unió több év után felismerte és elfogadta a „kettős minőség” 
jelenség meglétét az Egységes Piacon. Ennek felméréséhez szükséges laboratóriumi vizsgálati 
program kidolgozásában aktívan vett részt a hivatal. 

Folytatni kell a már megkezdett tematikus programokat, mint az „Ételt csak okosan” vagy a 
„Szupermenta” termékteszt, a közétkeztetési ételek érzékszervi minősítését, a mozgó 
bírálóállomás üzemeltetését, és az eredmények folyamatos közzétételét, a NÉBIH 
szervezésében megvalósuló hasonló programok (Bor és Pálinka Országkóstoló-rendezvények 
és kiadványok) megvalósítását, a fogyasztók felé történő közérthető kommunikáció 
biztosítását, a tudatos fogyasztó hiteles információkkal történő ellátását, elektronikus 
tudástárak megvalósítását. Mindezek miatt szükséges az ügyfélbarát, szolgáltató 
kockázatkommunikációs tevékenység és a kockázatkezelés erősítése, melynek keretében már 
az általános iskolás gyermekek élelmiszerlánc-biztonsági ismereteinek bővítésére is kiemelt 
hangsúlyt kell fektetni. 

Az eddigieknél is erőteljesebb fellépés szükséges a hamisítás, élelmiszerbűnözés és az 
álőstermelők ellen, és meg kell tenni minden szükséges lépést a feketekereskedelem 
visszaszorítására, a tisztességes piaci magatartás kialakítására. Ennek érdekében az 
ellenőrzések még nagyobb hányadát kell központi, illetve regionális szinten végezni, míg 
területi szinten a támogatói funkciókat indokolt erősíteni. Egy regionális szintű központi 
ellenőrzési rendszer során, jóval kisebb ellenőrzési szám mellett (évi kb. 10.000 alatti szám) is 
egy hiteles, hatékony élelmiszerlánc-biztonsági rendszer valósulhatna meg. Az ellenőrzések 
két fontos területre fókuszálnának. Egyrészt a hibafeltáró - élelmiszerlánc termékek 
hamisítására, nem nyomon követhető és súlyos higiéniai, technológiai szabálytalanságokra-, 
illetve a szürke- és feketegazdaság visszaszorítására. Másrészt a nemzetbiztonsági okokból 
kiemelt létesítmények központi ellenőrzésére és védelmére. Azon engedélyezett üzemek (pl.: 
logisztikai központok), nemzetközi állatszállításban érintett telepek központi engedélyezését 
végeznék a regionális központok, mely létesítmények kulcspozíciót töltenek be egyrészt az 
áruházakon keresztül a fogyasztókhoz jutó élelmiszerek biztonságát illetően, másrészt az 
ország exportlehetőségeinek védelmében. 

A hazai állati eredetű élelmiszer-előállítók megnövekedett harmadik országi export 
igényeinek és azok sikeres teljesítésének elősegítése érdekében továbbra is szükséges 
folytatni a vállalkozások segítő felkészítését. Ennek során a jelentkező vállalkozásoknál már a 
helyszínen ismertetni kell az adott harmadik országi exporttal kapcsolatos különleges 
követelményeket annak érdekében, hogy a vállalkozás dönteni tudjon, hogy képes-e vállalni 
az ehhez kapcsolódó feltételek megteremtését, fenntartását és a követelmények teljesítését. 
Ehhez a vállalkozások és a létesítmény felügyeletét végző hatóság szakemberei számára 
útmutatók kiadása és központilag szervezett képzések tartása szükséges az AM és a NÉBIH 
szakemberei által. Kiemelten fontos a harmadik országi export követelmények folyamatos 
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fenntartásához a vállalkozásoknál a hatósági személyzet (állatorvos, szaksegéd) számának 
biztosítása. 

A COVID-19 vírushelyzet ellenére is biztosítani kell az élelmiszerlánc-biztonsági felügyeleti 
rendszer működését. Ez a rendszer teszi lehetővé, hogy a magyar vásárlók asztalára 
biztonságos, jó minőségű termékek kerüljenek. Továbbra is fokozottan fel kell lépni a 
hamisított termékek piacra kerülése, a nem megbízható alapanyagok felhasználása ellen. 
Ugyanakkor szem előtt kell tartani azt az elvet, hogy a hatóság minél kevésbé avatkozzon be 
feleslegesen a gazdasági folyamatokba és azt a tényt, hogy a járvány meghátrálásra késztetheti 
az európai élelmiszerbiztonsági-hatóságokat. Ebben az időszakban fokozott jelenléttel, 
hatékony, hatósági ellenőrzésekkel, támogató auditokkal lehet segíteni a vállalkozásokat, 
munkájukat leginkább úgy lehet támogatni, ha a hatóság a helyszínen felméri a rossz 
gyakorlatokat és szükség esetén szakmai tanácsot ad azok felszámolására. 

 

Mezőgazdasági genetikai erőforrásaink megőrzése  

Cél a mezőgazdasági, erdészeti és élelmezési célú genetikai erőforrások hatékony megőrzése, 
védelme. 

 

Génmegőrzési Stratégia 

A mezőgazdasági termelés és élelmiszerellátás alapjait képező genetikai erőforrásaink 
felkutatása, begyűjtése, megőrzése és fenntartható használata kiemelt állami feladat, 
nemzetbiztonsági, valamint élelmezés- és élelmiszerbiztonsági stratégiai kérdés, ezáltal tudjuk 
csökkenteni a külföldi szaporítóanyagok iránti kiszolgáltatottságunkat és megteremteni a 
magyar mezőgazdaság függetlenségét. Emellett régi magyar növényfajtáink és őshonos 
haszonállataink nemzeti örökségeink, közkincseink, és nemzeti identitásunk részei és 
Magyarország szimbólumai is. 

A kormányprogramban a genetikai erőforrások megőrzése mind a vadonélő, mind a 
mezőgazdasági haszonállataink és növényeink területén kiemelt szerepet kapott. A 
génmegőrzési tevékenységben, illetve a génmegőrzési feladatokban való állami szerepvállalás 
növelésére irányuló kormányzati szándék megvalósítása érdekében a tárca által készített 
génmegőrzési stratégiát a kormány 2018-ban az egyes génmegőrző intézmények 
fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról szóló 1049/2018. (II. 20.) Korm. 
határozattal fogadta el. A génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak 
több éven át tartó támogatása 2019-ben kezdődött el. 

 

Növénygenetikai erőforrások 

Adott növényfajok, fajták, tájfajták és változatok, valamint vadrokon fajaik genetikai 
erőforrásai, amelyek a természetes szelekció és az értékteremtő nemesítő munka 
eredményeként jöttek létre, és amelyek a jövő gazdasági és környezeti változásaihoz 
alkalmazkodva, alternatív fejlesztési irányt jelenthetnek. A növényi génerőforrások 
természetes előfordulásukban vagy mesterségesen létrehozott gyűjteményekben megőrizve 
biztosítják a genetikai sokféleséget, a biodiverzitás fenntartását, az agrártermelés 
folyamatosságát és a génmódosított szervezetektől mentes mezőgazdaság feltételeit. A 
klímaváltozás, a globális felmelegedés, a szélsőséges időjárási viszonyok miatt új, a 
megváltozott környezethez alkalmazkodni tudó, szárazságtűrő és betegség rezisztens fajtákra 
van szükség, amelyhez a növényi génbankok jó kiindulási lehetőséget szolgáltatnak. Ez 
fontos élelmezés- és élelmiszerbiztonsági stratégiai kérdés, hiszen ezáltal csökken a külföldi 
szaporítóanyagok iránti kiszolgáltatottság és megteremthető a magyar mezőgazdaság 
függetlensége.  
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Biztosítani szükséges a hazai nemesítési programokban előállított növény fajtaújdonságok 
szellemi tulajdonjogainak hatékony védelmét, oltalmazását és a jogérvényesítést hazai és 
nemzetközi szinten. Fontos kérdés továbbá a genetikai erőforrások hasznosításából származó 
előnyök méltányos megosztása. Az eredetvédelmi rendszer alá tartozó termékek 
előállításának és forgalmazásának ellenőrzése további eszközt jelentenek az agrárgazdaság 
számára a magyar termékek védelmének és piacra jutásának tekintetében. 

Fontos a korszerű ismeretek megosztása a kiskerti termesztés, házi kerti mozgalom számára 
is. Az egyedi, különleges értékeket hordozó hagyományos termékek előállításában tevékeny 
szerepet vállaló családi, házi gazdaságok támogatása is hangsúlyt kap a biztonságosabb és 
hatékonyabb élelmiszer előállításban.  

 

Állatgenetikai erőforrások 

Az élelmezési és mezőgazdasági célú genetikai erőforrások, történelmi állatfajok, fajták 
védelme az egész világon, így hazánkban is kiemelt állami feladat, amelyet konkrét 
kötelezettségeket tartalmazó nemzetközi egyezmények is rögzítenek. Az állatgenetikai 
erőforrások napjainkban a meg nem újítható, meg nem újuló természeti erőforrások között 
egyre nagyobb jelentőséget nyernek. Egy adott fajta eltűnése adott esetben egyúttal a 
tulajdonságait meghatározó génállomány örökre történő elvesztésével jár, amely többé nem 
rekonstruálható és mással nem pótolható. A génbankokban tárolt génkészleteknek a 
fontossága a közvetlen és közvetett felhasználók körében, mind a biológiai sokféleség 
védelme szempontjából, mind az állattenyésztés és -nemesítés, az állati szaporítóanyag 
kereskedelem, valamint speciális tulajdonságokkal rendelkező termékek előállítása 
szempontjából rendkívüli mértékben megnőtt. 

Az őshonos és réghonosult állatfajták, valamint a termelésből kiszoruló veszélyeztetett fajták 
megőrzése kiemelt feladat, hiszen ezek a fajták csak az eredeti termelési, tartási környezetben, 
az eredeti szelekciós szempontok folyamatos alkalmazásával, szigorú törzskönyvi 
nyilvántartásra alapozva őrizhetők meg. Amennyiben a fajta létszáma a kritikus szint alá 
csökken vagy az eredetitől eltérő tenyésztési célok és tenyésztési környezet miatt a fajta 
nagymértékben megváltozik, az eredeti tulajdonságok már nem állíthatók helyre. 

A fajták fenntartása az eredeti tartási termelési környezetben in situ módon, valamint a 
szaporítóanyagok begyűjtésével és mélyhűtve tárolásával történik. A lótenyésztés területén 
kiemelt szerepe van az állami méneseknek, melyek a leginkább veszélyeztetett hagyományos 
lófajták megőrzésének bázisát adják. Magyarország sajátos történelem-földrajzi helyzetéből 
adódóan idetartoznak a Kárpát-medencében szórványban fellelhető, fajtaelismeréssel nem 
rendelkező, régi magyar mezőgazdasági állatfajták állományainak begyűjtésével és 
rekonstrukciójával kapcsolatos feladatok is. 

 

A mezőgazdaság biológiai alapjainak fejlesztése 

A fenntarthatóság jegyében a genetikai anyagok megőrzésén túl a legkorszerűbb növényfajták 
állami elismerésével, a vetőmagok, vegetatív szaporítóanyagok és ültetési anyagok 
minőségének felügyeletével az AM hozzájárul a magyar mezőgazdaság és a biztonságos 
növényi élelmiszer-előállítás sikeréhez. Az élelmiszerlánc első elemeként a hazai vizsgálatok 
alapján köztermesztésbe kerülő növényfajták jelentik a garanciát arra, hogy a termelők, 
gazdálkodók gazdaságosan, a környezetet és az egészséget kímélő fajtákat termesszenek, 
amely a minősített vetőmaggal együtt az alapja annak, hogy egészséges, jóízű élelmiszerek 
kerüljenek a fogyasztók asztalára. Továbbra is feladatként jelenik meg a magyar ebfajták 
genetikai állományának fenntartása, a tenyésztési alapadatok molekulárbiológiai tesztekkel 
történő megalapozottság vizsgálata. 
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Állattenyésztéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása 

Az AM számára kiemelten fontos a hazai állatitermék-előállítás biológiai alapjainak 
megőrzése és fejlesztése, versenyképességének fenntartása, a magyar állatfajtákból készülő 
hazai termékek piaci pozíciójának megerősítése. 

Őshonos állatfajtáink (mangalica sertés, racka juh, magyartarka marha, magyar hidegvérű ló 
stb.) esetében a szaporodóképes alapállományok fenntartása és az ezekre épülő árutermelő 
állományok termeltetése nem csupán a hagyományos élelmiszerek előállítása szempontjából 
fontos, hanem a családi- és kisgazdaságok működőképessége, a helyi piacok fenntarthatósága 
szempontjából is elengedhetetlen.  

A nagyüzemi jellegű állatitermék-előállítás szempontjából a meglévő fajták korszerűsítése, 
illetve a világ vezető fajtáinak meghonosítása kiemelt feladat, hiszen ezek hozzájárulnak az 
állattenyésztés versenyképességének fenntartásához. A szakmai feladat nehézségét az adja, 
hogy egyszerre kell megfelelni a nagy mennyiségű és javuló minőségű árualap megteremtése 
mellett a környezetvédelmi elvárásoknak, a kórokozókkal szembeni rezisztencia és a 
klímaváltozáshoz való adaptációs képesség megteremtése szakmai igényének.  

Elérni kívánt cél a szarvasmarha-, sertés-, juh-, baromfi- hal- és házinyúlállományok genetikai 
bázisának felmérését, megőrzését és fejlesztését hivatott kutatás-fejlesztési tervek, 
génmegőrző programok támogatása, különös figyelemmel a legkorszerűbb molekuláris 
biológiai eszközökre. 

Fontos feladat a környezeti károsanyag-kibocsátás csökkentése, a körforgásos gazdaság 
lehetőségeinek kihasználása, kommunikációs és marketing programok támogatásával a 
termékek piacra juttatásának elősegítése, informatikai fejlesztések megvalósítása, valamint a 
sertéságazati felügyeleti hálózaton keresztül szakmai támogatás biztosítása a sertéstenyésztők 
számára. 

 

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. 

 

Zártkerti Program 

A kormány a Zártkerti Program létrehozásáról szóló 1578/2017. (VIII. 28.) Korm. 
határozatban döntött arról, hogy az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott 
ingatlanokon meglévő genetikai sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken 
folytatott szőlő- és gyümölcstermesztés fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás 
érdekében mielőbbi célzott beavatkozás szükséges. Továbbra is szükséges a zártkert 
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, valamint infrastrukturális 
hátterét biztosító fejlesztések támogatása. 
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Osztatlan földtulajdon megszüntetése 

A föld- és birtokrendezés célja az 1990-es években végrehajtott részarány földkiadás során 
keletkezett osztatlan közös földtulajdonok megszüntetésének, a megosztást kérelmező 
tulajdonosok részére történő önálló ingatlanok kialakításának, és a tulajdonosok birtokba 
helyezésének végrehajtása, ezáltal az termőföldek használatának, adásvételének, 
megkönnyítése. 

 

Mezőgazdasági vízgazdálkodás 

Nemzetpolitikai szempontból kiemelkedően fontos cél a mezőgazdasági termelés, valamint a 
vízgazdálkodás egymást nem veszélyeztető, összehangolt fejlesztése. Cél a mezőgazdaság 
környezeti szempontból is fenntartható vízgazdálkodásának fejlesztése, a biztonságos 
élelmiszertermelés fenntartása. Hazánkban az öntözött területek aránya jelentősen elmarad 
mind a rendszerváltozás előtti szinttől, mind az európai átlagtól. A kormányzat ennek 
megoldására célul tűzte ki, hogy 2024-ig további 100,0 ezer hektár területet von be az 
öntözésbe. Ennek érdekében az öntözésfejlesztést számos döntésével támogatta. 
2018 szeptemberében a kormány úgy döntött, hogy a gazdálkodók számára elérhető öntözővíz 
mennyiségének növelése érdekében 2020 és 2030 között – várhatóan – összesen 
170,0 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít az öntözéshez kapcsolódó víz keresleti és 
kínálati oldal fejlesztésére, amely több tárca együttműködésében valósulhat meg. 
Kormányzati szándék alapján 2019. évben létrehozásra kerül az öntözési igazgatási szerv a 
vízkeresleti oldal erősítése és a termelők öntözési tevékenységének szakmai támogatása 
érdekében. Az öntözési igazgatási szerv feladatait a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól 
szóló 158/2019 (VI. 28.) Korm. rendelet, valamint az öntözéses gazdálkodásról szóló 
2019. évi CXIII. törvény határozza meg.  

Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény alapvető célja, hogy a felszíni 
vízből való öntözést támogassa. A legtöbb problémát ma a légköri aszály, a légköri szárazság 
okozza. A megfelelő felszíni vizek odavezetésével csökkenteni lehet a klímaváltozás káros 
hatásait.  

Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény és intézkedési csomag révén elhárulnak a hazai 
mozaikos birtokszerkezetből adódó, termelői öntözésfejlesztési beruházások megvalósítását 
és működtetését akadályozó tényezők.  

Fontos új elemek jelentek meg a jogi szabályozásban, hiszen a beruházások biztonsága 
érdekében a vízjogi engedéllyel rendelkező termelők az öntözővíz átvezetése érdekében – 
megfelelő kártalanítás mellett – öntözési szolgalmat alapíthatnak mindazon más tulajdonában 
álló földrészleteken, amelyek területek felhasználása a víz átvezetése érdekében szükséges 
öntözési tevékenységükhöz. 

 

Fenntartható erdőgazdálkodás 

A tárca nagy hangsúlyt fektet a Nemzeti Erdőstratégiában foglalt célok teljesítésére, az 
erdővagyon megőrzésére és gyarapítására, valamint a természetközeli erdőgazdálkodási 
módszerek fejlesztésére. Emellett fokozott figyelmet fordít az erdők védelmére, ellenálló- és 
alkalmazkodóképességének javítására, elsősorban a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak 
mérséklésére. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének kiemelt célja a közérdek 
szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása a jövő 
nemzedékek szükségleteinek figyelembevételével. A megfogalmazott célok elérése érdekében 
elrendelt erdőgazdálkodási tevékenységek költségvetési forrásból történő támogatása kiemelt 
feladat. 
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A társadalom igényei jelentősen növekednek az erdők sokrétű szolgáltatásai iránt, ezért a 
tárca a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektet az erdők gazdasági, védelmi és közjóléti 
szolgáltatásainak fejlesztésére, továbbá az ember és az erdő viszonyának javítása érdekében is 
a környezeti nevelésre, valamint az erdő rekreációs szerepének erősítésére. Ehhez 
elengedhetetlen az erdészeti ágazat kormányzati képviseletének megszilárdítása, fokozása, 
kiegészítése a magán erdőgazdálkodással. Továbbra is kiemelt feladat a társadalom 
tájékoztatása és a magán tulajdonosok által igénybe vehető támogatások kidolgozása. 

 

Vadgazdálkodás  

Valamennyi vadon élő állatfaj hazánk megújuló természeti erőforrásainak, valamint a 
biológiai életközösségnek pótolhatatlan része. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény szem előtt tartja a biológiai sokféleség 
megőrzését és a fenntartható vadgazdálkodást. A hazai vadállományt önmagáért is meg kell 
őrizni, de mivel megújuló természeti erőforrásról van szó – amely a nemzeti vagyon része – 
gazdálkodni is kell vele. Ezen célok megvalósulását tovább szolgálja a tájegységi rendszer 
bevezetése, amely egységes kezelési szemlélettel rendelkezik, és ennek révén a 
vadgazdálkodási tervezés és végrehajtás során az eddigieknél is jobban figyelembe lehet 
venni a vadászterületek egymástól eltérő helyi adottságait, természetföldrajzi jellemzőit, 
természetesen a vadászható fajok ökológiai és etológiai sajátosságaira is tekintettel. A 
vadgazdálkodási ágazat kiemelt feladata és célja a vadgazdálkodási kutatások, valamint a 
hagyományos vadászati módok, a vadászati hagyományok ápolása, népszerűsítése és 
támogatása.  

 

Halgazdálkodás és halvédelem 

Az állat- és növényvilág természetes sokféleségének fenntartása, folyamatos megújulása, a 
halgazdálkodási jog hasznosításának és a haltermelésnek a piacgazdaság követelményeivel, 
valamint a vízi élővilág és a vizek természeti környezete védelmével összhangban való 
gyakorlása, továbbá a természetes vízi ökoszisztémák halállományának megóvása, 
fenntartható hasznosítása és a haltermelés fejlesztése, valamint a horgászat, mint sport és a 
halfogyasztás szintjének emelése kiemelt ágazati cél.  

 

„Zöldebb Magyarország”, a települési életminőség és a települési környezetminőség 
javítása 

A lakosság életminőségének javításához, az egészséges környezethez való alkotmányos jog 
érvényesítéséhez, a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez kulcsfontosságú feltételeket jelent 
a természeti erőforrások hosszútávon fenntartható használata, a környezet minőségének 
javítása, a természeti örökség megőrzése és a környezeti biztonság megerősítése, melyek a 
környezetvédelmi szakterület legfőbb cselekvési területeit képezik.  

Az AM a tervek szerint egyrészt folytatja a korábbi években megkezdett programok 
megvalósítását, biztosítja a hazai, EU-s és nemzetközi jogszabályokból adódó kötelezettségek 
teljesítését, másrészt számos területen tervez előrelépést a Nemzeti Környezetvédelmi 
Program (NKP) céljainak elősegítése és megvalósítása érdekében.  

Kiemelt célként jelenik meg a környezeti tudatosság fejlesztését és a környezeti nevelést 
szolgáló, több éve folyó és 2022-ben is folytatódó programok lebonyolítása, úgy mint az 
Országos Iskolakert-fejlesztési Program, Zöld Óvoda program, Biotikus Index a Középiskolai 
Oktatásban (BISEL), Ments meg egy kertet!, Ökoiskola Program, erdei óvoda és erdei iskola 
programok, valamint ismeretterjesztő és szemléletformáló akciók és kampányok. Elkészült a 
2015–2020 közötti időszakra szóló 4. NKP végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint a 
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2021-2026 közötti időszakra szóló 5. NKP, amelynek elfogadása folyamatban van. Aktuális 
feladat a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia legutóbbi két évének kormányzati 
beszámolója is. 

A tárca további feladata a szennyezett területek kezelését meghatározó Országos Környezeti 
Kármentesítési Program megújítása, az alulhasznosított barnamezős területek fejlesztési 
lehetőségeinek megalapozása, a környezettechnológiai előrelépések ösztönzése, valamint a 
környezet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, 
értékelő- és információs rendszer összehangolása is. 

Az AM további kiemelt feladata a levegőminőség javításával és a zajterhelés csökkentésével 
összefüggő intézkedések megvalósítása. Fő célkitűzés a környezeti levegő minőségének 
javítása, az emberi egészséget és a természeti környezetet veszélyeztető légszennyezettség 
kialakulásának megelőzése. A levegőminőség tekintetében kiemelt feladat elsősorban a 
kisméretű szálló por (PM10, PM2,5), az ammónia és a nitrogén-oxidok kibocsátásának 
csökkentése, melyek fő forrásai a lakossági tevékenységek, a mezőgazdaság és a közlekedés. 
A levegőminőségre vonatkozó hosszú távú célok teljesítése érdekében Magyarország 
megalkotta az uniós irányelvben előírt légszennyezőanyag kibocsátás csökkentésére irányuló 
intézkedési tervét, amely 2020 májusában lépett hatályba, Országos Levegőterhelés-
csökkentési Program (OLP) elnevezéssel. A közlekedés, az ipar, az energiatermelés, a 
mezőgazdaság és a lakosság által kibocsátott részecskeszennyezés csökkentésére szolgáló 
intézkedések célja az emberi egészség és az ökoszisztémák megóvása, a környezet védelme, a 
gazdaság működése és fejlődése, a társadalom anyagi-szellemi fejlődésének hosszú távú 
biztosítása mellett. Az új program minden lényeges légszennyező anyag kibocsátásának 
csökkentésére országos célértékeket tűz ki, melyek elérése érdekében intézkedéseket 
fogalmaz meg. Az OLP-hez kapcsolódó új feladatként az ökoszisztémára gyakorolt hatások 
változását is évente értékelni kell monitoring mérések, vizsgálatok elvégzésével. A levegő 
minőségének változását az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat monitorozza. A 
kibocsátások nyomon követési és hatás-monitoring vizsgálatai az OLP végrehajtása 
értékelésének az alapját jelentik. Fentieken túl, azokkal összefüggésben szükséges az 
Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat folyamatos fejlesztése. Ennek keretében 
beazonosításra kerülnek azok az elavult műszerek, amelyek cseréje elengedhetetlen a 
levegőminőségi adatok uniós előírásoknak való folyamatos megfeleléséhez. A műszerek 
joghatással járó hatósági mérést végeznek, így mérési pontosságuk nem lehet 
megkérdőjelezhető. A fejlesztés eredményeként pontosabb képet kaphatunk az ország 
levegőminőségéről, amely birtokában hatékonyabb intézkedések előkészítése és végrehajtása 
is lehetővé válik.  

A zajvédelem tekintetében kiemelt jelentőségű feladat az elkészült zajtérképek 
felhasználásának elősegítése és nyomon követése, továbbá a stratégiai zajtérképek új 
számítási módszerének bevezetéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása. További kiemelt 
feladat az elmúlt évek tapasztalatai alapján a hazai zajvédelmi szabályozás teljes 
felülvizsgálata, korszerűsítése, valamint az uniós zajvédelmi szabályozás változásainak hazai 
jogszabályi környezetbe való átültetése. 

 

A természeti értékek megőrzése 

Az AM kiemelt feladata a védett természeti területek és értékek állapotának megőrzése és 
javítása, a Natura 2000 területek állapotának megőrzését szolgáló intézkedések megvalósítása. 
A természetes, természetközeli élőhelyek és az ökológiai kapcsolatok fenntartása, fejlesztése, 
az ökoszisztéma szolgáltatások védelme és helyreállítása érdekében is kiemelt fontosságú, 
amely a védett természeti területeken túlmutatva, a nem védett természeti területeken is 
szükségessé teszi a biológiai sokféleség és a természeti értékek megőrzését és helyreállítását, 
valamint a természeti értékek és azok élőhelyének folyamatos nyomon követését. 
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A tárca kiemelt szakmai feladata a védett és védelemre tervezett természeti területek 
védettségi szintjének helyreállítása, megőrzése, mely egyben törvényi kötelezettség 
végrehajtását is szolgálja.  

Hazánk természeti értékeinek jelentős hányada kötődik közvetlenül mezőgazdasági művelés 
alatt álló területhez, illetve erdőhöz. Ezek fenntartásában kiemelt szerepe van a 
természetkímélő gazdálkodásnak. 2022. évben is kiemelt feladat a nemzeti park 
igazgatóságok (Igazgatóságok) természetvédelmi és térségfejlesztő szerepének erősítése, az 
értékőrzés elsődlegessége mellett a természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységük 
ellátása, a természeti értékek bemutatása, az ismeretterjesztés lehetőségeinek bővítése. 
Folytatódik a fajmegőrzési tervek és fajvédelmi beavatkozások végrehajtása, valamint az 
élőhely-rekonstrukciók megvalósítása, melyek jelentős része uniós támogatások 
felhasználásával történik. A 2021-2027 pénzügyi időszak európai uniós forrásainak minél 
szélesebb körű felhasználása, a támogatott projektek befejezése kiemelt cél. További szakmai 
feladat az élettelen természeti értékeink megőrzése és védelme. Mindezekkel összefüggésben 
folyamatosan működik a Természetvédelmi Információs Rendszer és annak alközpontjai.  

A hazai természeti értékek megőrzése elképzelhetetlen nemzetközi összefogás nélkül, ezért, 
valamint a biológiai sokféleség globális védelme érdekében az AM kiemelt feladatának 
tekinti a nemzetközi természetvédelmi egyezmények munkájában, azok célkitűzéseinek és 
munkaprogramjának kidolgozásában és végrehajtásában való aktív részvételét, illetve az 
egyezményekből, valamint az Európai Bizottságnak az Európai Zöld megállapodásban 
előirányzott, a természet megőrzését és helyreállítását célzó új Biológiai Sokféleség 
Stratégiájából (European Biodiversity Strategy for 2030, COM (2020 380) fakadó hazai 
feladatok megvalósítását.  

Az uniós kötelezettségek közül megemlítendő még a természeti értékek megőrzése érdekében 
az idegenhonos inváziós fajok visszaszorítási, terjedésének megelőzési kötelezettsége. 

 

A fenntartható fogyasztás és termelés elősegítése 

Az AM – összhangban a kormány klíma- és természetvédelmi akciótervében foglaltakkal – 
2022-ben is törekszik arra, hogy a környezettudatos hazai és külföldi gyártók, forgalmazók és 
szolgáltatók hatékonyabban és eredményesebben érvényesüljenek a piacon a termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó uniós ökocímke, valamint a hazai Környezetbarát Védjegy, mint 
nemzeti ökocímke forgalomnövelő hatású, versenyeszközként történő alkalmazásával. 
Kiemelt figyelmet fordít a tárca továbbá az EU környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerének (EMAS) hatékony hazai működésére is. Támogatja e rendszerek 
népszerűsítését, mivel a fenntartható fogyasztás és termelés megvalósításában is alapvető 
szerepet játszik a tájékoztatás és szemléletformálás. 

 

Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 

Az Országgyűlés döntése alapján az AM látja el a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (hungarikum törvény) által létrehozott 
Hungarikum Bizottság működtetésével kapcsolatos titkársági feladatokat. 

A hungarikum törvény alapvető célja, hogy széles társadalmi összefogás kialakításával 
azonosítsa, rendszerezze, közzétegye mind az országhatáron belül, mind a határon túl 
megtalálható nemzeti értékeinket. A hungarikum törvény elfogadása óta eltelt időszakban a 
hungarikum mozgalom, az értékgyűjtés és népszerűsítés kiszélesedett, és a mozgalom elindult 
a határon túli nemzetrészekben is. Több mint ezer helyi szintű értéktár alakult meg, amelyek 
közel tízezer értéket tartanak számon. További feladat a számba vett nemzeti értékek és 
hungarikumok még szélesebb körű megismertetése, a nemzetkép építésének elősegítése, az 
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értékek megőrzése és védelme. Mindez fontos részét képezi a társadalom nemzeti azonosság-
tudatának, öntudatának, összetartozásának erősítésével kapcsolatos kormányzati politikának. 

A tárca támogatási pályázatok kiírásával, illetve egyedi támogatási döntésekkel segíti, 
bátorítja az értékek azonosítását, gyűjtését, bemutatását, valamint az értékek kiemelkedő 
voltának jobb megismerését és megőrzését segítő helyi kezdeményezéseket, tevékenységeket. 

A folyamatosan bővülő hungarikumok és nemzeti értékek gyűjteményének megismerését a 
már kialakított és ismert arculati elemek felhasználásával, hazai és külföldi promóciós 
tevékenységekkel tervezi a tárca tovább erősíteni. A fiatal generáció figyelmének felkeltése 
érdekében a nekik szóló rendezvényeken, fesztiválokon jelenik meg a tárca, és az 
érdeklődésük fenntartása érdekében szorgalmazza, hogy nemzeti értékeink bemutatása 
szerves részét képezze a közoktatásnak. További kiemelt feladat, hogy újszerű pályázatokon, 
időszerű projekteken keresztül kerüljenek bevonásra a fiatalok az értékgyűjtésbe, ezáltal 
népszerűsítve nemzeti értékeinket. Kiemelt cél a határon átnyúló együttműködések erősítése 
és újabb kapcsolódási pontok keresése a szomszédos országok magyarságával.  

 

Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása 

A határon túli magyarság jelentős része, mintegy 70%-a vidéki térségben, s hozzávetőlegesen 
30%-a mezőgazdasági tevékenységből, valamint az ahhoz kapcsolódó feldolgozó iparból, 
illetve szolgáltató szektorból él. Ezért az Alaptörvényben megfogalmazott azon elvárásnak, 
mely szerint „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva 
felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását 
és fejlődését, támogatja a szülőföldön való boldogulásukat”, az agrárium tud a legjobban 
eleget tenni.  

Az agrártárca 2012 óta kialakította és működteti azon folyamatosan bővülő létszámú civil 
szervezetekből álló kapcsolati hálóját, amelyek ellátják több tízezer külhoni magyar 
gazdálkodó érdekképviseletét, és amely az agrárium teljes területét átfogóan naprakész 
információáramlást tesz lehetővé tagjai között. 

A kormány nemzetpolitikájának köszönhetően a kultúra és oktatás mellett a gazdaság 
területén is kedvező folyamatok indultak el a határon túli magyarlakta területeken, így az 
agrárágazatban is. A gazdasági ösztönzőkkel párhuzamosan az agrártárca kiépítette a 
hatékony és naprakész információáramlást biztosító, és ugyancsak a külhoni magyar agrár-
érdekképviseleti szervezetekre épülő intézményrendszerét, a Kárpát-medencei falugazdász 
hálózatot. A tárca a hálózat révén az egyes gazdálkodókat, a Schams Ferenc terv 
megvalósításával pedig speciálisan a borászokat kívánja integrálni, és kiszolgáltatottságuk 
csökkentése érdekében ösztönzi széleskörű összefogásukat, valamint közösségi gazdálkodás 
irányába történő elmozdulásukat. 

Ugyancsak stratégiai cél a határon túli magyar nyelvű agrárképzést folytató közép- és 
felsőfokú oktatási intézmények támogatása, mivel az agráriumból élők utánpótlásának 
biztosításához, a fiatal generáció szülőföldön való megmaradásra ösztönzéséhez meg kell 
teremteni a képzési lehetőségeket a szakképzés, a közép- és felsőfokú képzés, valamint a 
felnőttképzés területén egyaránt. Napjainkban egyre kevésbé jelent perspektívát a fiatal 
generáció számára a mezőgazdaság, nem értelmezik azt kitörési pontként. A tárca ezért 
folyamatosan olyan ösztönzők kialakításán dolgozik, amelyek vonzóbbá teszik az 
agrárszakképzéseket, és az agráriumból való megélhetést a fiatalok körében. 
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Vidékfejlesztési és Halászati Programok 

Vidékfejlesztési Program  

Az EMVA 2014-2020 programozási kerete Magyarország számára az 1305/2013/EU rendelet 
alapján 3430,6 millió euró, melyhez átlagosan 18% nemzeti társfinanszírozás társul. Ez 
összességében mintegy 1413,8 milliárd forint összegű közpénz felhasználását teszi lehetővé. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2020. december 23-i (EU) 2020/2220 rendelete alapján 
Magyarország az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) forrásaiból további 
két évre (2021, 2022) átmeneti forrásokban részesül, amelyhez a kormány döntése alapján 
80%-os társfinanszírozás kapcsolódik. Így a VP 2014-2022 között felhasználható 
keretösszege eléri a 2 941 100 millió forintot. 

A VP hangsúlyos elemét képezi a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, azzal 
összefüggésben a környezetkímélő, fenntartható gazdálkodás, agrár-környezetgazdálkodás, 
kiemelt szempontja és beavatkozási területe a vidéki térségek és közösségek lehetőségeinek 
bővítése, a vidéki gazdaság és helyi közösségek fejlesztése. A VP beavatkozásai a 
kormányzati tervek szerint szorosan kapcsolódnak a többi Operatív Program intézkedéseihez, 
a vidékfejlesztés szempontját érvényesítve azokkal szinergiában valósulnak meg, mind a 
központi intézkedéseket, mind a helyi és térségi programokat tekintve.  

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott Magyar Halgazdálkodási Operatív 
Program támogatási rendszere Magyarország esetében 4 uniós prioritás köré épül. 
Magyarország számára a halgazdálkodás fejlesztésére valamivel több, mint 
16 000,0 millió forint áll rendelkezésre, amelynek keretében kiemelt cél a Halászati Operatív 
Program (HOP 2007-2013) által megteremtett termelői bázisok és a halgazdálkodási kkv-k 
fejlesztése, a hagyományos tógazdasági haltermelés versenyképességének növelése, valamint 
a biodiverzitás megőrzése vagy növelése mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív 
energiaforrások használatával, illetve a környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása.  

A program további fontos célja az új fajok termelésbe vonásának segítése, az intenzív, 
innovatív technológiákat alkalmazó haltermelés fejlesztése és a halfeldolgozás támogatása. A 
halfogyasztás ösztönzése érdekében a MAHOP Irányító Hatóság folytatja az előző 
programozási időszakban megkezdett Kapj rá! halfogyasztást népszerűsítő marketing 
kampányt. 

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP+) 

A MAHOP+ kiemelt célja a Halászati Operatív Program által megteremtett termelői bázisok, 
a halgazdálkodási kkv-k fejlesztése, a hagyományos tógazdasági haltermelés 
versenyképességének növelése, valamint a biodiverzitás megőrzése vagy növelése mellett az 
akvakultúra fenntarthatóságának alternatív energiaforrások használatával, illetve a 
környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása. 
A 2021-2027-es programozási időszak új halgazdálkodási operatív programjának (MAHOP+) 
első felhívásai 2021. első félévében meghirdetésre kerülnek. Ezek kiválasztási folyamata az 
Irányító Hatóság tervei alapján 2021. évben lezárul, az első kifizetések 2022. évben 
tervezettek, elsősorban támogatási előlegként közel 1000,0 millió forint értékben. 

A VP, a MAHOP és a MAHOP+ a költségvetés XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós 
Fejlesztései fejezetében kerültek megtervezésre. 

Tekintettel arra, hogy az AM által kezelt előirányzatok egy része a XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezetben került megtervezésre, jelen dokumentum csak a XII. 
Agrárminisztérium fejezetben tervezett előirányzatok részletes indoklását tartalmazza, míg a 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetben megtervezett előirányzatok részletes indoklása 
és levezetése az adott fejezetnél található. 
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben 

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
Intézmények 79 820,1 25 326,1 54 494,0 8 232 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  39 815,8  6 400,0  33 415,8  - 
Központi kezelésű előirányzatok 13 000,0 0,0 0,0 - 

*Kit.(2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról) hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított 
álláshelyek száma együttesen. 
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

1. cím Agrárminisztérium igazgatása 

Az AM igazgatása a hatályos Statútum rendelet alapján a kormány agrárpolitikáért, agrár-
vidékfejlesztésért, élelmiszerlánc-felügyeletért, élelmiszeriparért, erdőgazdálkodásért, 
földügyért, halgazdálkodásért, környezetvédelemért, természetvédelemért, földügyi és agrár-
vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért, valamint vadgazdálkodásért 
felelős tagjának a munkaszervezete, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához 
szükséges hivatali feladatokat látja el. 

Az AM 2020. október 1-jétől a Nemzeti Állatvédelemi Program megújításáért és 
végrehajtásáért felelős miniszteri biztost foglalkoztat a Kit. alapján. A feladatok ellátásához 
szükséges fedezet bázis jelleggel került biztosításra a 2022. évi költségvetésben. 

A kormány döntése értelmében 2021. január 1-jétől a mezőgazdasági öntözési célú, felszín 
alatti vízkivétellel kapcsolatban az AM másodfokú szakhatóságként került kijelölésre. A 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól (BM OKF) átvett 
feladatokkal összefüggésben az AM részére 4 álláshely és a rendelkezésre álló éves kiadások 
fedezete bázis jelleggel átvételre került a XIV. Belügyminisztérium fejezet terhére. 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) rendelkezései alapján az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium felügyelete alá tartozó Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal (NSZFH) részére a 2020. évben egyes szakképzéssel kapcsolatos feladatkörök 
átadásra kerültek az AM-től. Az átadott feladatokkal összefüggésben 1 álláshely és a hozzá 
kapcsolódó kiadási és költségvetési támogatási előirányzat kerül bázis jelleggel átadásra az 
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára. 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tekintetében a tanúsító szervi 
feladatok, valamint az EMVA és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) 
tekintetében az illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti 
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges, a hatályos szerződés 2021. évben lejár, így a 2021. évre 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a tanúsító szervi feladatok, 
valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalap tekintetében az illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs 
és felügyeleti vizsgálatok elvégzése kapcsán forrás biztosításáról szóló 
1377/2017. (VI. 15.) Korm. határozat alapján biztosított források kivezetésre kerülnek. A 
feladatok ellátása azonban folyamatos, ezért 2021. évben új szerződés kerül megkötésre, 
amelynek finanszírozásához az az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a Kifizető Ügynökséggel kapcsolatos 
tanúsító szervi feladatok, valamint az illetékes hatósági közreműködés keretében az 
akkreditációs felügyeleti és monitoring vizsgálatok elvégzéséhez szükséges forrás 
biztosításáról szóló 1742/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján többletforrás került 
biztosításra. 

Egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból beépítésre került az azokhoz kapcsoló, de az 
intézmény költségvetésében rendszeresen, minden évben felmerülő kiadások fedezete 
(szakértői díjak, bizottsági tagok tiszteletdíja). Az AM igazgatása 2021. évre tervezett 
állományi létszáma 724 fő volt. A Kit.-hez kapcsolódó létszámváltozásokkal és a fenti 
feladatváltozással összefüggésben az AM igazgatása alaplétszámához tartozó álláshelyeinek 
száma összességében 2022. évre 729 álláshelyre módosult. 
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millió forintban, egy tizedessel 

1. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2021. évi eredeti előirányzat 8 765,0 134,0 8 631,0 724 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

    

Mezőgazdasági öntözési célú 
vízilétesítmények 
engedélyezésével kapcsolatos 
szakhatósági feladatok ellátása 
(BM OKF) 

24,6  24,6 4 

Egyes szakképzéssel 
kapcsolatos feladatkörök 
Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal részére 
történő átadása  

-6,0  -6,0 -1 

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

    

20/05 Ágazati szakmai és 
társadalmi szervezetek 
támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat (Hungarikum 
feladatok ellátása, 

69,0  69,0  

20/2/3 Erdő-, vad- és 
halgazdálkodási feladatok 
fejezeti kezelésű előirányzat 
(Országos Halgazdálkodási 
Tanács tagjainak tiszteletdíjai) 

15,1  15,1  

20/1 Környezet- és 
természetvédelmi feladatok 
fejezeti kezelésű előirányzat 
(Life projektek koordinációja, 
génmegőrzési feladatok 
ellátása) 

41,8  41,8  

20/3/2 Mezőgazdasági szakmai 
feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat (Lóversenyzést 
felügyelő tagjainak 
tiszteletdíjai) 

11,2  11,2  

egyéb változások (egyszeri 
feladat kivétele, stb.) 

    

EMVA tekintetében a tanúsító 
szervi feladatok, valamint az 

-53,3  -53,3  
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EMVA és az EMGA 
tekintetében az illetékes 
hatósági közreműködés, annak 
keretében akkreditációs és 
felügyeleti vizsgálatok 
elvégzéséhez szükséges 2021. 
évi források kivétele 
(1377/2017. (VI. 15.) Korm. 
határozat) 

2022. évi hiánycél elérése 
érdekében történő bázis 
csökkentés 

-172,7  -172,7  

Többlet (jogcímenként)     

EMVA tekintetében a tanúsító 
szervi feladatok, valamint az 
EMVA és az EMGA 
tekintetében az illetékes 
hatósági közreműködés, annak 
keretében akkreditációs és 
felügyeleti vizsgálatok 
elvégzéséhez szükséges 2022. 
évi források (1742/2020. Korm. 
határozat) 

455,6  455,6  

Nemzeti Állatvédelmi Program 
miniszteri biztos és munkatársai 
bérének fedezete 

53,9  53,9  

Működési kiadások 
finanszírozása 

200,0  200,0  

2021. évi létszámváltozások 
átvezetése 

   2 

2022. évi javasolt előirányzat 9 404,2 134,0 9 270,2 729 

 

2. cím Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 

 

A NÉBIH a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. 
rendelet alapján az agrárminiszter irányítása alá tartozó központi hivatal, amely feladatát 
országos illetékességgel látja el.  

NÉBIH fő feladatai közé tartozik:  

 az élelmiszerlánc biztonságának szavatolása annak minden területét érintően 
(termőföldtől az asztalig); 

 küzdelem a csalás, a hamisítás ellen, a feketegazdaság felszámolása; 
 támogatás, szakmai tanácsadás a tisztességes vállalkozások számára (példaként 

említhető a Jó Higiéniai Gyakorlati Útmutató – GHP, valamint a létesítmény auditokra 
történő felkészítés); 
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 tudásmegosztás, szemléletformálás annak érdekében, hogy felvértezzük a lakosságot a 
kockázatok kiszűrésére és elkerülésére (például: oktatási programok, szemléletformáló 
kampányok); 

 közreműködés az egységes védjegyrendszer (Kiváló Minőségű Élelmiszer, KMÉ) 
kidolgozásában; 

 egységes információmenedzsment: információ gyűjtése, feldolgozása egy átfogó, 
informatikai alapokon nyugvó élelmiszerlánc-felügyeleti rendszer kialakításával; 

 kockázatkezelés, válságkoordináció; 
 szoros együttműködés társhatóságokkal, valamint szakmai és szakmaközi 

szervezetekkel; 
 komplex laboratóriumi hálózat működtetése. 

2019 nyarán az AM kezdeményezésére az Országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, 
amely lehetővé teszi az élelmiszer-hamisítást elkövető személyekkel szembeni büntetőjogi 
fellépést. Az új rendelkezés értelmében ezután fellelőségre vonhatóak azok a természetes 
személyek is, akik eddig egyes vállalkozások mögé bújva folytattak élelmiszerhamisításnak 
minősülő illegális tevékenységet. A személyes felelősségre vonás tehát lehetővé teszi, hogy 
aki a bűncselekményt elköveti, ne tudjon a gazdasági társaság felelőssége alapján a személyes 
felelősség alól mentesülni vagy esetleg egy újabb cég létrehozása után ismét a piacon 
működni. Az élelmiszer-hamisítás a bűncselekmény súlyától függően akár 5 év 
szabadságvesztéssel is büntethető. A NÉBIH a kiemelt ellenőrzések eredményességének 
további növelése érdekében 2020. évtől regionális kirendeltségeket is működtet. 

A NÉBIH ellátja a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatokat is az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hivatal hazai partnerintézményeként, emellett kijelölt nemzeti 
kapcsolattartó pont az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors 
vészjelző rendszerében (RASFF). Együttműködik a World Health Organization-vel (WHO) és 
a Food and Agriculture Organization of the United Nations-vel (FAO), részt vesz a Codex 
Alimentarius munkájában. 

A NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum 
Nonprofit Kft., ami közreműködik az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzéseknél; 
mintavételt, mintaszállítást és a hatósági feladatok ellátását támogató, kisegítő tevékenységet 
végez; részt vesz az állami laboratóriumok és a laboratóriumi hálózat, valamint a vetőmag-
minősítéshez elengedhetetlen fajtakísérleti állomások működtetésében, kísérleti vizsgálatok 
végzésében és közreműködik az élelmiszerláncot érintő nemzeti és uniós 
minőségrendszerekkel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

A kormány által elfogadott közegészségügyi stratégia alapján szükség van az élelmiszerláncot 
érintő kritikus kérdésekben a vásárlói tudatosság erősítésére, már gyermekkortól a fogyasztók, 
továbbá az élelmiszergyártók és forgalmazók szemléletformálására közérthető formában. 
2019-től indult el a KMÉ védjegy-program. A KMÉ védjegyrendszer célja, hogy 
megkülönböztesse a kiváló minőségű, elsősorban hazai élelmiszereket a kereskedelmi kínálat 
egyéb termékeitől, és ehhez állami garanciát is nyújtson. 

A NÉBIH-ben működik az Országos Járványvédelmi Központ, amely koordinálja az 
állategészségügyi járványok pl. afrikai sertéspestis vagy a madárinfluenza elleni védekezést. 

A NÉBIH működteti, illetve fejleszti az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert 
(FELIR-t), amely tartalmazza a legális élelmiszerlánc-szereplők és tevékenységeik 
nyilvántartását és kiszolgálja az élelmiszerlánc-felügyeletben résztvevő területi szerveket, 
továbbá lehetővé teszi az ügyfelek elektronikus ügyintézését. A FELIR, amely nem csak 
gyűjti, hanem elemzi is az élelmiszerlánccal kapcsolatos adatokat, komoly értéket képviselhet, 
az ágazati adatintegráció megvalósulásában és az adatok újrahasznosításában. Az elmúlt 
években szisztematikusan kiépített IT architektúra a későbbiekben elemenként tovább 
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bővíthető, újabb élelmiszerlánc-biztonsági szakterületekre is kiterjeszthető. A NÉBIH 
széleskörű, az agrárium valamennyi szegmensét (állategészségügyi és állatvédelmi, 
növényegészségügyi és növényvédelmi, állattenyésztési, élelmiszerlánc-biztonsági, 
élelmiszerfogyasztási, környezeti monitoring stb.) lefedő mennyiségi és minőségi adatot tárol 
már jelenleg is. Ezáltal a nemzeti vagyonelem egyik meghatározó elemeként hatékonyan 
hozzájárulhat, kulcs fontosságú szerepet kaphat a közös ágazati adattér létrehozásának 
megvalósításában. 

millió forintban, egy tizedessel 

2. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2021. évi eredeti előirányzat 15 971,0 10 437,6 5 533,4 871 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

    

Központi költségvetési szervek 
elhelyezési célú ingatlanok 
bérleti díja (MNV Zrt.) 

-24,1  -24,1  

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

    

PRRS szakmai feladatok 
ellátása 20/4. 
Élelmiszergazdasági és 
élelmiszerlánc-felügyeleti 
feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat javára 

-200,0  -200,0  

egyéb változások (egyszeri 
feladat kivétele, stb.) 

    

2022. évi hiánycél elérése 
érdekében történő bázis 
csökkentés 

-99,2  -99,2  

Források átrendezése -100,0  -100,0  

Többlet (jogcímenként)     

2022. évi javasolt előirányzat 15 547,7 10 437,6 5 110,1 871 

 

4. cím Ménesgazdaságok 

 
A cím 2 intézményből áll: 
 Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad 
 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok 

 
Az intézmények alapfeladatuk keretében ellátják: 
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 a jelentős nemzeti kincset jelentő shagya arab, lipicai, gidrán továbbá arab telivér, angol 
telivér ménesek fenntartását, 

 az őshonos lófajták génmegőrzési célú tenyésztését azért, hogy a fajták megfeleljenek a 
rájuk jellemző tradicionális jellegnek és használatnak, így biztosítva a hazai állomány 
fajtára jellemző értékmérő tulajdonságainak megőrzését, 

 egyes lófajták sportcélú tenyésztését, hogy a fajták megfeleljenek a modern kori ló- és 
lovassport támasztotta nemzetközi igényeknek; 

 a fajták fenntartásához szükséges mén-előállítási és ménnevelési feladatokat, a hazai 
populáció fenntartása és nemesítése érdekében; 

 termékenyítő állomások működtetését; 
 a fajták teljesítményvizsgálatához szükséges, mén- és kancavizsgák megszervezését, 

lebonyolítását; 
 a magyar lótenyésztés idegenforgalmi célú bemutatását, 
 az állomány fenntartásához szükséges takarmány előállítását, 
 a tenyésztési cél eléréséhez, illetve a génfenntartáshoz szükséges nagy genetikai értékű 

mén és kanca egyedek beszerzését, 
 fajták hazai nemesítése érdekében szükséges tenyészállat és szaporítóanyag cserét és 

importot, 
 a tenyésztés eredményének hazai és nemzetközi összehasonlító versenyeken történő 

vizsgálatát, 
 lótenyésztési és lovas szakember képzés terén szükséges gyakorlati feladatokat; 
 a nemzetközi és hazai versenyek szervezését, lebonyolítását, 
 a lovassport, lovasélet hagyományait ápoló múzeum és kiállítások fenntartását, 
 a fajtához kapcsolódó lovas hagyományok ápolását, népszerűsítését, 
 a műemlék épületegyüttesek állagmegőrzését.   

millió forintban, egy tizedessel 

4. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2021. évi eredeti előirányzat 3 869,6 3 029,6 840,0 183 

Változások jogcímenként:        

Intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

       

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri 
feladat kivétele, stb.) 

    

Többlet (jogcímenként)     

Minimálbér és garantált 
bérminimum 2021. évi 
emelésének többlete és a 2020. 
évi emelés korrekciója 

3,9  3,9  

2022. évi javasolt előirányzat 3 873,5 3 029,6 843,9 183 
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6. cím Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 

 

Az AM fenntartása alá a 2020/2021-as iskolai tanévben összesen 5 Agrárszakképzési 
Centrum tartozik, amelyek 58 feladat ellátási helyen végeznek képzést.  

A szakképzési rendszer alapvető változása alapján a 2020/2021-es tanévtől az oktatás az 
Szkt., valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. 
rendelet (Szkr.) alapján történik. Az Országos Képzési Jegyzéket a szakmajegyzék váltja fel, 
amely a Szkr. 1. mellékletében található. Az Szkt. 27. §-a (1) a) pontja alapján az állam 
képviseletében eljárva szakképző intézményt az agrárpolitikáért felelős miniszter, az 
erdőgazdálkodásért felelős miniszter, az élelmiszeriparért felelős miniszter, illetve a 
halgazdálkodásért felelős miniszter alapíthat és gyakorolhatja a fenntartót megillető jogokat, 
amelyek az Szkr.-ben meghatározottak szerint szakképzési centrum részeként működnek. 

Az új szakképzési rendszerben új szemléletű oktatást vezettek be. Ezen struktúra alapelve 
szerint az iskolai rendszer feladata, hogy széles ágazati szakmai alaptudást és a foglalkoztatók 
által elvárt kompetenciákat adjon. A további szakmai ismereteket a felnőttképzés, valamint a 
vállalati továbbképzés rendszerében lehet elsajátítani, teret engedve a valós munkaerőpiaci 
igényeket kielégítő rövidebb idejű képzéseknek. 

A szakképzési rendszer átalakításával az iskolai rendszerű képzésben az új szakképzési 
rendszert 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben került bevezetésre. Az átalakítás 
részeként az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) helyét a Szakmajegyzék váltja fel, amelyben 
25 ágazathoz tartozó 174 alapszakma szerepel. Alapszakmákat a jövőben kizárólag iskolai 
rendszerben lehet oktatni. 

Az AM kompetenciájába 3 ágazat tartozik: 

- Mezőgazdaság és erdészet (9 alapszakma és 12 szakmairány) 

- Élelmiszeripar (18 alapszakma) 

- Környezetvédelem és vízügy (2 alapszakma és 4 szakmairány). 

Az AM a teljes országot lefedő iskolahálózattal rendelkezik, ahol a 2020/2021-es tanévben 
megközelítőleg 16 000 diák tanul.  

A centrumokban koordináltan, egységes elvek alapján folyik a képzés, amely igazodik a 
munkaerőpiaci igényekhez. Az agrárképzések során elsajátítható ismeretek azok, amelyek 
egyben a vidék megtartó erejét hivatottak szolgálni, ezzel biztosítva jövő generációjának 
helyben maradását. A gyakorlatorientált képzések a vidék jövője szempontjából kiemelt 
fontosságúak. Az egységes és országos szinten koordinált ágazati szakképzés ugyanis 
kiszolgálja a gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók igényeit, alapját adja a szakmai 
műveltség terjesztésének, a közép- és felsőoktatásnak, a tudományos kutatásnak is. A vidéki 
lakosság művelődésének, a polgárosodás megvalósításának alapfeltétele a fiatalok felkészítése 
a vidéki, a mezőgazdasági tevékenység végzésére. A kormány nemzeti programjában a 
vidékfejlesztés, az élelmiszergazdaság fejlesztése, valamint az ennek érdekében 
megvalósítandó oktatás, képzés fejlesztése továbbra is elengedhetetlen feladat.  

2020. július 1-jével a szakképzésben foglalkoztatottak esetében jelentős béremelésre került 
sor, illetve a közalkalmazotti jogviszonyból a Munka Törvénykönyve hatálya alá kerültek át a 
dolgozók. Ezen béremelés hatása a 2022. évi költségvetésben bázis jelleggel érvényesítésre 
került. 

A nagykátai Damjanich János Szakiskola fenntartói joga 2020. július 1-jétől a Ceglédi 
Tankerülethez került átadása, ezzel egyidejűleg a feladat ellátásához szükséges források bázis 
jelleggel átcsoportosításra kerültek. 
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millió forintban, egy tizedessel 

6. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2021. évi eredeti előirányzat 25 604,7 5 085,2 20 519,5 4 203 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

    

Damjanich J. Szakiskola 2020. 
július 1-jétől a átadása a 
Ceglédi Tankerület részére 

-270,8 -6,0 -264,8 -55 

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri 
feladat kivétele, stb.) 

    

Többlet (jogcímenként)     

Minimálbér és garantált 
bérminimum 2021. évi 
emelésének többlete és a 2020. 
évi emelés korrekciója 

-23,6  -23,6  

Szakképzésben 
foglalkoztatottak béremelése 

3 899,7  3 899,7  

2022. évi javasolt előirányzat 29 210,0 5 079,2 24 130,8 4 148 

 

7. cím Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 

 

Az intézmény egyedülálló, országos feladatot tölt be 2022. évben is az ország 
agráremlékeinek megőrzésében, a hungarikumok bemutatásában, a hagyományok ápolásában. 

A közművelődésben betöltött szerepe túlmutat az ágazat érdekein, a nemzeti múlt, a vidék és 
a mezőgazdaság történelmének bemutatása mellett a tudományos kutatás, az információs 
rendszer szélesítésének elengedhetetlen intézményét alkotja. Nemzetközi kapcsolataival, a 
külföldi tudományos lapok, kiadványok terjesztésével a termelés fejlesztésének fontos bázisa. 

Modern kiállítási koncepcióval, a jelenlegi aktuális kutatási eredmények beépítésével, a 
látogatóknak élményt nyújtó megoldásokkal ezeket a kiállításokat a szabadidő kulturált 
eltöltése, az élethosszig tartó tanulás, a nemzeti identitás fejlesztésének kiváló eszközévé 
teszi. 

2020. november 1-jével a kulturális foglalkoztatottak esetében béremelésre került sor, illetve a 
közalkalmazotti jogviszonyból a Munka Törvénykönyve hatálya alá kerültek át a dolgozók. 
Az intézmény 2022. évi költségvetésébe beépítésre került bázis jelleggel a kulturális 
foglalkoztatottak miatti béremelés összege.  
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millió forintban, egy tizedessel 

7. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2021. évi eredeti előirányzat 696,4 155,0 541,4 146 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

    

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri 
feladat kivétele, stb.) 

    

Többlet (jogcímenként)     

Minimálbér és garantált 
bérminimum 2021. évi 
emelésének többlete és a 2020. 
évi emelés korrekciója 

0,2  0,2  

Kulturális foglalkoztatottak 
béremelése 

38,3  38,3  

2021. évi javasolt előirányzat 734,9 155,0 579,9 146 

 

10. cím Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (NBGK) 

 

A tárca 2019. június 1-jével a Haszonállat-génmegőrzési Központ Növényi Diverzitás 
Központba való beolvasztásával létrehozta a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési 
Központot. Ezzel egy olyan központi intézmény jött létre, amely mind a növényi, mind a 
haszonállat génmegőrzés terén meghatározó, és amelynek kiemelt feladata egyrészt 
génmegőrzési program és stratégia végrehajtása), ezáltal az állami szerepvállalás jelentős 
megerősítése a genetikai erőforrások megőrzésében, másrészt a hazai génmegőrzési feladatok 
országos szintű szakmai koordinációja, mindezzel párhuzamosan az állami génbanki hálózat 
kialakítása. 

Az NBGK feladatai: 

Magyarország legnagyobb mezőgazdasági génbanki gyűjteménye található az NBGK -ban. 
A nemzetközi szinten is elismert szakmai munkát végző intézmény mintegy 53 000 unikális 
génbanki tétel, 130 000 génbanki minta megőrzését biztosítja és ezzel a világ 13. 
legjelentősebb mezőgazdasági génbankjaként tartják számon. Az intézmény feladata az 
országos szántóföldi és zöldségnövény génbanki gyűjtemények fejlesztése, emellett az 
intézmény új feladata a növényi génmegőrzési tevékenységek szakmai koordinációja, illetve 
egy új növényi génbanki hálózat kialakítása. 

Az intézmény fontos feladata ugyanakkor a régi tájfajták köztermesztésben való újbóli 
elterjesztése. Mivel ezek nem nagyüzemi, hanem kisüzemi, illetve családi vállalkozások 
számára jelentenek ideális választékot, több kézimunkával, de lényegesen kevesebb 
vegyszerhasználattal termelhető fajták, termesztésbe vonásuk többek között elősegíti a 
minőségi élelmiszerellátást, a biogazdálkodást és munkahelyeket teremt, csökkentheti 
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falvainkban a munkanélküliséget. Mindemellett a hazai kultúrflóra takarmányozásra 
alkalmas növényi genetikai erőforrásait felhasználva hozzájárul a hazai GMO-mentes 
takarmányozás alapjainak megteremtéséhez. 

A háromszintű (génvédelem, génmegőrzés, génmentés) haszonállat-génmegőrzési rendszer 
biztonságos és gazdaságilag is hatékony működtetéséhez – a hatósági, nyilvántartási 
feladatokon túl – szükséges a szakmai koordináció, amely költségvetési keretek közt 
működő háttérintézmény létrehozásával volt megvalósítható. Az említetteken túl, önálló 
költségvetési szervként szerepe van az egyes alrendszerek (génbankok, tenyészetek, 
termelő állományok) létrehozásában, működtetésében, a régi magyar haszonállatfajtákkal 
kapcsolatos oktatási, kutatási és bemutatási feladatok ellátásában, termelési célú 
mintaintegrációk, helyi, kistérségi vagy nagyobb régióra kiterjedő haszonállat-
génmegőrzési programok szervezésében, továbbá hazai és nemzetközi kapcsolatok 
kialakításában és ápolásában. 

Az intézmény kutatási és tenyésztési feladatai mellett egyes régi magyar fajták 
megőrzésének központi intézménye, a kezdetektől mind a mai napig. Tevékenységéhez 
tartozik a kárpát-medencei haszonállat-tájfajták génmentési programjának szervezése és 
nukleusz állományaik kialakítása (Géngyűrű program), regionális génmegőrzési központ 
kialakítása (Kecskemét), a haszonállatok és a mézelő méh GMO-mentes takarmányozási 
feltételeinek kutatása, fejlesztése és gyakorlati alkalmazása, hazai kultúrnövény-fajták és 
takarmány-alapanyagok felhasználásával. 

millió forintban, egy tizedessel 

10. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2021. évi eredeti előirányzat 1 644,6 185,3 1 459,3 230 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

    

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri 
feladat kivétele, stb.) 

    

Többlet (jogcímenként)      

Minimálbér és garantált 
bérminimum 2021. évi 
emelésének többlete és a 2020. 
évi emelés korrekciója 

5,2  5,2  

2022. évi javasolt előirányzat 1 649,8 185,3 1 464,5 230 

 

12. cím Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 

 

Az OMSZ az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 
2. és 3. §-aiban rögzített feladatok és hatáskör alapján végzi munkáját. Ennek keretében 
földfelszíni, magas légköri és távérzékelési meteorológiai mérő-, észlelő-, távközlési és 
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adatfeldolgozó rendszert üzemeltet, tart fenn és fejleszt, a mért adatokat adatbázisában tárolja, 
archiválja. 

A saját meteorológiai alapadataiból és nemzetközi megállapodások alapján átvett adatokból, 
számításokból – ideértve a klimatológiai tevékenységet is – további számításokat, 
elemzéseket és előrejelzéseket készít. 

A Kárpát-medence területére nagy tér- és időbeli felbontással modell előrejelzéseket készít, 
elsősorban a meteorológiai veszélyjelzési feladatok ellátása érdekében, és az ehhez 
kapcsolódó időjárás-előrejelző modelleket, valamint a szükséges informatikai infrastruktúrát 
fejleszti és működteti. 

Élet- és vagyonvédelmi előrejelzéseket ad ki, árvíz- és belvízvédelmi célokra részletes 
meteorológiai előrejelzéseket készít, repülésmeteorológiai előrejelzéseket és időjárási 
veszélyjelzéseket ad a közforgalmi polgári repülés részére.  

Együttműködés keretében meteorológiai szolgáltatást biztosít a Magyar Honvédségnek. 
Nemzetközi megállapodások alapján a mért és észlelt adatokat a meteorológiai 
szervezeteknek átadja és tőlük átveszi. 

Az OMSZ a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 
46/2001. (XII. 27.) BM rendelet alapján április 1-jétől október 31-ig a balatoni, a velencei-
tavi és a tisza-tavi viharjelzések meteorológiai kiszolgálására vihar-előrejelző szolgálatot 
üzemeltet. 

Felelős a Paksi Atomerőmű meteorológiai kiszolgálásáért, ideértve a mérést, mérőeszköz 
karbantartást, az általános előrejelzést és a vészhelyzeti meteorológiai biztosítást is. 

Az OMSZ végzi az országos jégkár-mérséklő rendszer meteorológiai kiszolgálását, 
jégvalószínűség figyelmeztetést és előrejelzést készít a rendszert működtető Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (Agrárkamara) részére.  

Rendszeres tájékoztatást nyújt interneten keresztül a legfontosabb meteorológiai adatokról, 
rövid-, közép- és hosszú távú előrejelzésekről. Időjárási veszélyhelyzetekkel összefüggésben 
az élet-, egészség-, vagyon-, katasztrófavédelmi és egyéb kárelhárítást érintő kérdésekben 
azonnal tájékoztatja a lakosságot, illetve az ilyen irányú intézkedésekre feljogosított 
szerveket. Üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásnál hatósági 
feladatokat gyakorol.  

Az Európai Unió rendeletben döntött a Copernicus földmegfigyelési program létrehozásáról 
és végrehajtásáról. A szolgáltatások között szerepel egy átfogó, globális környezeti 
adatbázishoz való ingyenes hozzáférés, amely lehetővé teszi a szisztematikus, operatív adatok 
elérhetőségét az európai nemzetállamok, ezen belül Magyarország és állampolgárai, 
vállalkozásai számára. A Copernicus program keretében – a 1159/2013. számú uniós 
direktíva értelmében – a tagállamok meteorológiai adatai ingyenesen elérhetővé válnak (ún. 
nyílt adatpolitika). 

A 2021. évtől Magyarországon is megvalósult, a meteorológiai adatok, információk hatékony 
felhasználását lehetővé tevő, széleskörű és ingyenes adatelérést biztosító információs rendszer 
kiépítése, amely hiteles meteorológiai adatokkal segíti a mindennapi termelő tevékenységet.  

Az OMSZ ellátja az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat minőségirányítási és 
adatközponti feladatait. Nemzetközi szerződésekből eredő jelentési kötelezettségének 
teljesítése érdekében előkészíti a környezeti levegő minőségének állapotára vonatkozó 
adatokat, légszennyező anyagokra vonatkozóan emissziós leltárt készít és vezet.  
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millió forintban, egy tizedessel 

12. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2021. évi eredeti előirányzat 1 817,8 202,7 1 615,1 188 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

    

Központi költségvetési szervek 
elhelyezési célú ingatlanok 
bérleti díja (MNV Zrt.) 

-7,6  -7,6  

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri 
feladat kivétele, stb.) 

    

2022. évi hiánycél elérése 
érdekében történő bázis 
csökkentés 

-32,3  -32,3  

Többlet (jogcímenként)     

2022. évi javasolt előirányzat 1 777,9 202,7 1 575,2 188 

 

14. cím Nemzeti park igazgatóságok 

 

A címhez tíz nemzeti park igazgatóság tartozik: 

 Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság  
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  
 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság  
 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  
 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság  
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
 Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság  
 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság  
 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján az Igazgatóságok feladat- és 
hatásköre rendkívül összetett: tevékenységük tervezéssel, irányítással, kezeléssel és 
fenntartással kapcsolatos feladatokra egyaránt kiterjed. Ellátják a természetvédelmi kutatással 
és az élőhelyek és élettelen természeti értékek fenntartásával, rehabilitációjával kapcsolatos 
hazai és nemzetközi kötelezettségből adódó feladatokat. Felelősek az országos jelentőségű 
védett természeti területek és a Natura 2000 területek természetvédelmi kezeléséért, elkészítik 
az országos jelentőségű védett természeti területek kezelési terv dokumentációját, a Natura 
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2000 területek fenntartási terveit. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok 
megkeresés esetén közreműködnek a természetvédelmi hatósági, szakhatósági, valamint 
természetvédelmi szakkérdéseket érintő eljárásokban és együttműködnek a kulturális 
örökségvédelmi hatóságokkal.  

Véleményezési jogkörük van a működési területüket érintő területfejlesztési koncepciók, 
programok, a területrendezési tervek, a településképi arculati kézikönyveket, a helyi 
településképi rendeleteket, valamint a településrendezési eszközöket illetően. A 
településrendezési eszközök, továbbá a megyei területi tervek esetében adatszolgáltatási 
feladatkört is ellátnak. Közhatalmi jogkörrel rendelkeznek a Természetvédelmi Őrszolgálat 
működtetésére, a védett természeti értékek és területek őrzésére, az erdővagyon és a 
természetvédelmi szempontból értékes növény- és állatvilág, valamint a földtani 
képződmények védelmére. Megállapítják az egyedi tájértékeket és gondoskodnak a 
nyilvántartásba vételükről is. Az Igazgatóságok által működtetett 262 fős Természetvédelmi 
Őrszolgálat területi illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére, hatásköre 
pedig a természeti örökség védelmére is. Kiemelt feladata közel 850 000 hektár egyedi 
jogszabállyal létesített országos jelentőségű védett természeti terület, az ezzel átfedésben levő 
2 millió hektár Natura 2000 terület őrzése, megóvása, károsításának, veszélyeztetésének 
megelőzése. 

Fentieken túlmenően ellátják a rájuk bízott állami vagyonnal kapcsolatos kezelői feladatokat. 
Az őshonos és régen honosult állatfajták, illetve veszélyeztetett állatfajták és ezek 
génkészleteinek védelmében, jelentős szerepet vállalnak ezen mezőgazdasági állatfajok és -
fajták és a hazai ebfajták megőrzésében.  

Az Igazgatóságok a 2022. évben is folytatják a vagyonkezelésükben lévő erdőterületeken és a 
vadászatra jogosultságuk alá tartozó vadászterületeken az erdők- és a vadállomány 
természetvédelmi célú kezelését, valamint továbbra végezik az inváziós fafajok irtását. 

Az Igazgatóságok ellátják továbbá a természetvédelmi kutatással, az élőhelyek kialakításával 
és fenntartásával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, rehabilitációjával 
kapcsolatos feladatokat, vezetik a működési területükön lévő védett természeti területek és 
természeti értékek nyilvántartását, gondoskodnak a természetvédelmi célú nyilvántartások 
vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működtetik a 
feladatkörükkel összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködnek 
más információs és ellenőrző rendszerekkel.  

Fentieken túl az Igazgatóságok a természetvédelmi célok és eredmények bemutatása 
érdekében egyre hangsúlyosabb feladatokat látnak el a természetvédelmi bemutató, 
ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint ökoturisztikai létesítmények fenntartásával és 
működtetésével.  

Az Igazgatóságok működése a legtöbb esetben a gazdaságilag elmaradott vidéki térségekre 
koncentrál, ezeken a területeken esetenként egyedüli munkaadók. Mérhető gazdasági 
hozadéka és népességmegtartó ereje van az általuk elnyert forrásokból történő 
fejlesztéseknek. A 2020. évtől megújult az Igazgatóságok működése, hatályba lépett a 
Szervezeti és Működési Szabályzatuk, amelyeknek hatására az egyes tájegységek 
feladatellátása bővült. 

A 2022. évre nem terveztek bevételi változást, az előző évhez hasonlóan az 
agrártámogatásokból, az egyes szolgáltatások nyújtásából (ökoturisztikai látogatóhelyek 
bevételei, amelyet jelentősen befolyásol a jelenlegi pandémiás helyzet), valamint a 
vagyonkezelt területek bérbeadásából származnak bevételeik. 
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millió forintban, egy tizedessel 

14. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2021. évi eredeti előirányzat 13 461,7 6 071,1 7 390,6 1 330 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

    

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri 
feladat kivétele, stb.) 

    

2022. évi hiánycél elérése 
érdekében történő bázis 
csökkentés 

-147,8  -147,8  

Minimálbér és garantált 
bérminimum 2021. évi 
emelésének többlete és a 2020. 
évi emelés korrekciója 

0,1  0,1  

Források átrendezése -100,0  -100,0  

Többlet (jogcímenként)     

2022. évi javasolt előirányzat 13 214,0 6 071,1 7 142,9 1 330 

 

17. Cím Nemzeti Földügyi Központ (NFK) 

 

A kormány az NFK létrehozásáról döntött a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásáról szóló 
1150/2019. (III. 25.) Korm. határozatával. Az NFK a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
általános jogutódjaként 2019. július 1-jével jött létre, a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit 
Kft. megszűnésével és feladatai NFK általi ellátásával, az erdészeti igazgatási feladatok 
NÉBIH-től átvételével, valamint a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési 
javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő 
intézkedésekről szóló 1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 3. pontja szerinti öntözési 
ügynökségnek az NFK szervezetén belüli létrehozásával.  

A Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról 
szóló 1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat alapján 2019. október 15-től látja el a 
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
Amelynek forrása korábban a Magyar Államkincstár költségvetésében állt rendelkezésre. A 
feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a 2022. évtől ezen források bázis jelleggel 
beépítésre kerültek az NFK költségvetésébe. 

2020. március 1-jétől a Nemzeti Földügyi Központ körzeti erdőtervezési feladatainak 
megkezdéséhez szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló 29/2020. (II. 28.)Korm. 
rendelet alapján a körzeti erdőtervezési feladatok az erdészeti hatáskörben eljáró 
megyeszékhely szerinti járási hivataloktól átkerültek az NFK-hoz.  

529



A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI.28.)Korm. rendelet 3.§ j) 
pontja, illetve a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (2a) bekezdése 
értelmében 2021. január 1. napjától kezdődően az NFK a mezőgazdasági öntözési célú, 
felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény esetében országos illetékességgel vízügyi 
hatóságként, vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként jár el, mint öntözési 
igazgatási szerv, emellett teljes körűen ellátja a 2020. évi CLXXV. törvényben foglalt 
mezőgazdasági öntözési célú kutakkal kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint az ezen 
hatósági feladatokhoz kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységet. 

Az NFK közreműködik az agrár-vidékfejlesztésért felelős és a földügyért felelős miniszter 
feladatainak megvalósításában. 

Az NFK a feladatait a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 
158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet alapján látja el. 

Az NFK – a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvényben meghatározott 
tulajdonosi joggyakorló szervezetként való működése mellett – a kormány által kijelölt  

 földügyi és agrár-földmérési, térinformatikai igazgatási szervként, 
 birtokrendezési eljárásokat koordináló szervként, 
 öntözési igazgatási szervként,  
 erdőgazdálkodási igazgatási szervként jár el. 

Az NFK 2021. évre tervezett alaplétszámához tartozó álláshelyeinek száma 403 fő volt. A 
fent bemutatott öntözési feladat átvételével 2022. évre 407 álláshelyre módosult az intézmény 
alaplétszáma. 
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millió forintban, egy tizedessel 

17. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2021. évi eredeti előirányzat 3 531,0 31,6 3 499,4 403 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott 
feladat (tételesen) 

    

Mezőgazdasági Parcella 
Azonosító Rendszer 
működtetése (Magyar 
Államkincstár) 

1 074,8  1 074,8  

Mezőgazdasági öntözési célú 
vízilétesítmények 
engedélyezésével kapcsolatos 
szakhatósági feladatok ellátása 
(BM OKF) 

24,6  24,6 4 

Központi költségvetési szervek 
elhelyezési célú ingatlanok 
bérleti díja (MNV Zrt.) 

-152,3  -152,3  

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat (tételes felsorolás)  

    

egyéb változások (egyszeri 
feladat kivétele, stb.) 

    

2022. évi hiánycél elérése 
érdekében történő bázis 
csökkentés 

-70,0  -70,0  

Többlet (jogcímenként)     

2022. évi javasolt előirányzat 4 408,1 31,6 4 376,5 407 
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III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

 

20/1 Környezet- és természetvédelmi feladatok alcím 

 

Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása 

Magyarország és Szlovákia közös monitoring rendszert és adatcserét működtet a 
Szigetközben és a Csallóközben a két ország között 1995. április 19-én létrejött 
megállapodásban rögzített vízmegosztás ellenőrzésére és a környezeti hatások 
megfigyelésére. 

A monitoring tevékenység folytatása a bős–nagymarosi jogvita keretében a szlovák–magyar 
szigetközi környezeti monitoring működtetése és finanszírozása érdekében szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló 1941/2017. (XII. 11.) Korm. határozat alapján történik. A 
közös monitoring fő célja, hogy kölcsönösen rögzítse és értékelje a hatásterület környezeti 
állapotában bekövetkező változásokat. A szigetközi monitoring keretén belül történő 
adatcsere célja pedig az, hogy a két fél kölcsönösen tájékoztassa egymást a mérési 
eredményekről, a monitorozásba bevont paraméterek alakulásán keresztül a környezeti állapot 
alakulásáról. 

A tárca biztosítja a magyar oldalon lévő hatásterület környezeti monitoringjának 
működtetését, az adatcserét és a monitoring felelősök éves találkozóján a két ország közti 
párbeszédet.  

A szlovák-magyar megállapodás, illetve a kapcsolódó szabályzat szerinti feladatok az 
alábbiak: 

 hidrogeológia, 
 a Szigetköz felszínborítási viszonyainak monitoringja, 
 talajnedvesség-mérések és a gyomok monitoringja, 
 az erdők monitoringja, 
 botanikai monitoring, 
 hidrobotanikai monitoring, 
 hidrobiológiai monitoring, 
 zoológiai monitoring, 
 koordináció és szintézis. 
 

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak 
támogatása 

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet szerint a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző 
Nonprofit Kft. (Nonprofit Kft.) feletti tulajdonosi joggyakorló az AM.  

A Nonprofit Kft. közhasznú feladatokat lát el a Világörökség részét képező Hortobágyon, 
jelenleg közel 8000 hektár földterület természetvédelmi kezelésének felelőse. A Nonprofit 
Kft. őshonos háziállat fajok és fajták állományával látja el az általa hasznosított területek 
természetvédelmi célú kezelését. Hazánkban a Nonprofit Kft. az egyik legnagyobb ökológiai 
gazdálkodást folytató szervezet. Fenntartja továbbá az 1671. óta létező Mátai Ménest, a 
legnagyobb nóniusz ló törzsállománnyal. Jelentős egyedszámban magyar szürke 
szarvasmarhát, bivalyt és racka juhot tart, amellyel természetvédelmi kezelési feladatokat lát 
el. Emellett más őshonos fajokat és fajtákat is bemutat a Pusztai Állatparkban. 
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A Nonprofit Kft kiemelt feladatai: 

 a kincstári tulajdonú védett természeti értékek és műemlékek megőrzése, szükség 
szerint helyreállítása, fenntartása, fejlődésük biztosítása, 

 a tájra jellemző természeti rendszerek megóvása, a tájképi elemek fennmaradásának 
biztosítása, 

 kipusztulás által veszélyeztetett, védett őshonos háziállatok génbankjának in situ 
megőrzése, 

 a kulturális örökség, a pásztorhagyományok óvása, feltárása, megőrzése, 
 természetvédelemmel harmonizáló gazdálkodási módok kialakítása, népszerűsítése. 
 

Környezetvédelmi pályázatok támogatása 

A támogatás nyújtásának szakmai célja a nemzetközi nyertes, környezetvédelmet megcélzó 
pályázatok támogatása, azon belül is kiemelten az önrész és a társfinanszírozás biztosítása, az 
árfolyamkockázatok kezelése, a pályázat lezárása utáni időszakra előírt feladatok ellátása, 
valamint a pótlólagosan felmerült költségekhez történő hozzájárulás nyújtása.  

A támogatás nyújtásának előzménye a LIFE integrált és hagyományos projektek 
megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 
1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat (1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat), melynek 
értelmében a 2017. évi pályázati időszaktól kezdődően lehetőség nyílik állami hozzájárulás 
igénylésére az Európai Bizottság által kiírt LIFE pályázatok önerejéhez. Az 
1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat tárgyát olyan kiemelkedő jelentőségű természetvédelmi, 
környezetvédelmi és klímavédelmi fejlesztések képezik, amelyek nagyrészt európai uniós, 
kisebb részében pedig hazai források felhasználásával valósulhatnak meg, de a tagállami 
szakpolitikák végrehajtásához is jelentős mértékben hozzájárulnak. A fejlesztések 
megvalósulása – azok közvetlen szakmapolitikai, illetve európai uniós tagállami 
kötelezettségeink teljesítése tekintetében jelentkező hasznukon túl – jelentős összegű európai 
uniós többletforrás mozgósítását eredményezi.  

Az 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat 2. pontjának megfelelően, az Európai Bizottság által 
elfogadott LIFE integrált projekt részletes előterjesztését a kormány az 
1683/2018. (XII. 15.) Korm. határozat által elfogadta, mely biztosítja a központi költségvetési 
forrást a 2019-2026 közötti időszakra a környezetvédelmi LIFE integrált projekt 
végrehajtásához. 

 

Természeti értékek védelme  

A támogatás felhasználásának célja a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és az 
Európai Unió madárvédelmi, valamint élőhelyvédelmi irányelveinek rendelkezései alapján: 

 a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokhoz, illetve a 
védett állatokhoz, vagy azok megóvásához kapcsolódó igények és feladatok, valamint 
az azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek finanszírozása, 

 a védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez 
kapcsolódó adatgyűjtési és adatkezelési, költségek finanszírozása 

 a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések megalapozásához és 
végrehajtásához szükséges költségek finanszírozása, 

 a természetvédelmi fejlesztési célok, prioritások, valamint a fejlesztési irányok 
megvalósításával kapcsolatos feladatok finanszírozása.  
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Természetvédelmi pályázatok támogatása 

Ezen támogatási formának a természetvédelmi szakterületet érintően van kiemelkedő szerepe. 
Ez alapján valósul meg az uniós és egyéb nemzetközi források minél szélesebb körű 
kihasználása, tekintettel arra, hogy a legtöbb nemzeti park igazgatósági fejlesztés csak uniós 
források bevonásával jöhet létre. 
A támogatás elsősorban a nyertes pályázatok (európai uniós alapok: LIFE, LIFE+, 
INTERREG, KEHOP, VEKOP, GINOP) finanszírozását szolgálja, kiemelten az 
önrész/társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása 
utáni időszakra előírt feladatok ellátását, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának 
megteremtését. Főbb kedvezményezettek az Igazgatóságok, de emellett néhány pályázat 
esetében más költségvetési szervek, megfelelő minősítésű természetvédő társadalmi 
szervezetek és közalapítványok, illetve gazdasági társaságok is lehetnek. 
 
Az 1683/2018. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, a jogcímhez kapcsolódó önrész 
felhasználásával 2019. évben elkezdődött „A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú 
távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai 
intézkedéseinek megvalósításával” című LIFE integrált projekt megvalósítása. A projekt 
átfogó célja hazánk természeti tőkéjének kiemelkedő elemét képviselő természetes és 
természetközeli gyepek közösségi jelentőségű természeti értékeinek országos léptékű 
megőrzése, helyreállítása konkrét területi beavatkozásokkal, társadalmi ismertségük és 
elfogadottságuk javítása, illetve az érintett Natura 2000 területeken gazdálkodók és más 
szereplők bevonása az értékek megőrzésébe. A 8 évig futó, 5423,0 millió forint költségvetésű 
projekthez a teljes költségvetés 40%-áig terjedő önrészt a magyar állam biztosítja évről-évre 
külön meghatározott összegben a projektgazda Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a 
partnerként résztvevő Igazgatóságok, más költségvetési szerv, megfelelő minősítésű 
természetvédő társadalmi szervezetek, illetve állami tulajdonú gazdasági társaság részére. 

 

Környezeti elemek védelme 

Szintén ezen alcímen megtervezett támogatásból kerül finanszírozásra a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti környezetvédelemmel 
kapcsolatos állami feladatok közül számos olyat feladat, amely uniós vagy hazai jogszabályi 
kötelezettségeken alapul (pl.: a környezetet alkotó elemek védelméhez kapcsolódó 
intézkedések megvalósítása a levegőt, a vizet, a talajt, az élővilágot vagy a művi környezetet 
érintő feladatok esetében). Mindezek mellett ezen jogcím olyan környezetvédelmi célokra is 
fedezetet nyújt (pl.: a környezeti tudatosság, a jövő generációinak környezeti nevelése, a 
környezetkímélő technológiák térhódításának elősegítése és minden, a szakterületet érintő 
megjelenés), amely lehetőséget teremt arra, hogy a jövőbeni fejlesztési célok, prioritások és 
stratégiai irányok megvalósításra kerüljenek.  

 

A Mátészalkai Ipari Parkban az innovatív kutatás-fejlesztési technológia megvalósítása 

Az alcím fedezetet nyújt „a mátészalkai ipari parkban innovatív kutatás-fejlesztési 
technológia megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 
1681/2019. (XII. 5). Korm. határozat” alapján az illékony klórozott szénhidrogén 
szennyezettség hatékony kármentesítési beavatkozását célzó innovatív technológiai eljárás 
kidolgozására, valamint kutatás-fejlesztési feladatok elvégzésére az egykori Magyar Optikai 
Művek mátészalkai gyáregységének területén. A kidolgozandó új technológia olcsóbbá és 
hatékonyabbá teheti a hasonló szennyezettségű területek környezeti kármentesítését. 
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Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és a levegőminőség 
javításával kapcsolatos kiadások 

Az egyes légköri szennyező anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről szóló uniós 
irányelvből eredő új kötelezettségek teljesítésére a kormány elfogadta az OLP-t. Az új 
program minden jelentős légszennyező anyag vonatkozásában országos kibocsátási 
célértékeket határoz meg, melyek elérése érdekében több szektorra vonatkozóan 
intézkedéseket tartalmaz. A korábbi PM10 Program folyamatban lévő intézkedései az új 
program részévé váltak, így ezek mellett az OLP új intézkedései tárcánk feladatkörébe tartozó 
feladatainak végrehajtását is finanszírozza. 

A közlekedés, az ipar, az energiatermelés, a mezőgazdaság és a lakosság által kibocsátott 
levegő-szennyezőanyagok csökkentésére szolgáló intézkedések célja az emberi egészség és az 
ökoszisztémák megóvása, a környezet védelme, a gazdaság működése és fejlődése, a 
társadalom anyagi-szellemi fejlődésének hosszú távú biztosítása mellett. Az intézkedési 
programok fő célkitűzése a környezeti levegő minőségének javítása, az emberi egészséget és a 
természeti környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzése. 

 

Állami génmegőrzési feladatok támogatása 

Ezen jogcímen a növényi génmegőrzés és az őshonos haszonállatok génerőforrásainak 
védelmével kapcsolatos tevékenységet folytató költségvetési szervek, kutatóintézetek, 
felsőoktatási intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek és természetes személyek 
részére vissza nem térítendő támogatás adható. 

A 2022. évre tervezett támogatás túlnyomó része, az egyes génmegőrző intézmények 
fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról szóló 1049/2018. (II. 20.) Korm. 
határozatban foglaltak végrehajtását szolgálja. 

Környezet- és természetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 4 919,1  0,0  4 919,1  

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

az 1. Agrárminisztérium igazgatása cím javára (központosított 
álláshelyen foglalkoztatott 3 fő éves kiadásának fedezete, 
LIFE Környezetvédelem) 

-24,5  -24,5 

az 1. Agrárminisztérium igazgatása cím javára 
(természetvédelmi LIFE projektek hatékony koordinációjára 1 
fő éves megbízási díja) 

-6,4  -6,4 

az 1. Agrárminisztérium igazgatása cím javára 
(1049/2018.  (II. 20.) Korm. határozat végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátásához 2 fő éves megbízási díja) 

-10,9  -10,9 

egyéb változások (egyszeri feladatok kivétele, stb.)       

Mátészalkai ipari parkban innovatív kutatás-fejlesztési 
technológia (1681/2019. (XII. 5.) Korm. határozat) 

-114,0  -114,0 
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Forrásátrendezés -500,0  -500,0 

Többlet (jogcímenként)       

LIFE integrált projektek (1683/2018. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján) Természetvédelem 

6,2  6,2 

LIFE integrált projektek (1683/2018. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján) Környezetvédelem 

8,5   8,5 

2022. évi javasolt előirányzat 4 278,0 0,0  4 278,0 

 

20/2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok alcím 

 

20/2/1 Földügyi feladatok 

 

A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei  

Ezen támogatásból kerülnek finanszírozásra a védettségi szint helyreállítása érdekében 
szükséges, a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 
1995. évi XCIII. törvény és a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 
1993. évi II. törvény 12/C. §-a szerinti pénzbeli kártalanítások, részarány-jogosultság 
megváltások és kivételes jelleggel, a kisajátítás alól nem mentesíthető magántulajdonú védett 
természeti területek esetében területvásárlások, valamint kisajátítási eljárások. 

 

Osztatlan közös tulajdon megszüntetés feladat  

A Nemzeti Vidékstratégia része a föld- és birtokpolitika is, amely magában foglalja a föld- és 
birtokrendezési, üzemszabályozási programot. A program egyik legfontosabb eleme az 
osztatlan közös földtulajdonok megszüntetésének, az önálló ingatlanok igény szerinti 
kialakításának, a tulajdonosok birtokba helyezésének, egymás közötti adásvételének, 
cseréjének, illetve a fennmaradó, felajánlott területek állami felvásárlásának felgyorsítása. A 
támogatás nyújtásának célja – a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 
1993. évi II. törvény, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös 
tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 
alapján – a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba 
osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakításával 
összefüggésben felmerült szakmai feladatok költségének finanszírozása. 

 

Földügyi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 11 568,4 0,0  11 568,4 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    
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egyéb változások (egyszeri feladatok kivétele, stb.)       

Termelőszövetkezeti földhasználati jog rendezés kivétele -9 500,0  -9 500,0 

Forrásátrendezés -500,0  -500,0 

Többlet (jogcímenként)       

2022. évi javasolt előirányzat  1 568,4 0,0  1 568,4 

 

 

20/2/3Erdő-, vad-, és halgazdálkodási feladatok 

 

Vadgazdálkodás támogatása 

Ezen alcímen megtervezett támogatásból kerül finanszírozásra az Országos Vadgazdálkodási 
Adattár működtetése, az Országos Trófeabíráló Testület működési feltételeinek biztosítása, az 
apróvad-gazdálkodás, élőhelyfejlesztés és hagyományos vadászati módok támogatása és 
népszerűsítése, a vadászható állatfajok monitoring programjainak folytatása és fajvédelmi 
terveinek kidolgozása, valamint a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum működtetése. 

 

Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban  

A támogatás a 2008. január 1-jét megelőzően – az erdészeti hatóság által kiadott engedély 
alapján – végzett véghasználatok után keletkezett erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére, az 
erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében végzett erdőgazdálkodási 
tevékenységekre vehető igénybe a korábban megszüntetett nemzeti támogatási rendszer 
kifuttatásaként. 

A támogatás lehetőségét az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról 
szóló többször módosított 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet biztosítja. 

A támogatási jogcímre biztosított forrás a fenti feladaton túlmenően az alábbi célokra kerül 
felhasználásra, kiemelten a klímaváltozás erdeinkre gyakorolt hatásával összefüggően: 

 a fenntartható erdőgazdálkodást, az erdősítés fafajpolitikáját, az erdősítési technológiák 
felülvizsgálatát szolgáló kutatási témák támogatása,  

 szakmai kompetencia fejlesztés, erdészeti szakmai továbbképzések támogatása, 
 szakmai folyóiratok, szakmai ismeretterjesztő kiadványok kiadásának támogatása,  
 klímaváltozás erdeinkre gyakorolt hatása, az erdészetpolitikai célok 

kommunikációjának támogatása,  
 az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység támogatása 
 az erdők felkészítése a klímaváltozásra, a szakmapolitikát megalapozó és az ezzel 

összefüggő feladatok (kutatás, nemzetközi együttműködés, továbbképzés) támogatása. 
 

Erdészeti környezeti nevelés 

A rendelkezésre álló támogatási összeg az alábbi célokra kerül felhasználásra ezen jogcímen: 

 erdészeti környezeti nevelés támogatása: a gyermekek, az ifjúság felkészítése az erdő 
szeretetére, az erdőben folyó erdő-, vadgazdálkodás, természetvédelem, az erdészek 
munkájának megismertetése, a fa, mint megújuló nyersanyag értékének, a fák szén-
dioxid megkötő képességének ismerete hozzájárulhat ahhoz, hogy a klímaváltozás 
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csökkentésében aktívan részt vehessenek a fiatalok. Ezek megismertetésében fontos 
szerepet játszanak az erdészeti erdei iskolák, erdei vándortáborok., 

 szakmai kompetencia fejlesztés, erdészeti szakmai továbbképzések, gyakorló 
erdőpedagógusok továbbképzésének támogatása, 

 szakmai folyóiratok, szakmai és tájékoztató kiadványok kiadásának, ismeretterjesztő 
programok támogatása,  

 az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása, 
 az erdészeti politika célkitűzéseit megalapozó, támogató tanulmányok, kutatások és 

nemzetközi együttműködés támogatása. 
 

Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 

A támogatás átadása az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) 
támogatásáról szóló, évente aktualizált 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet alapján meghirdetett, 
nyílt pályázati felhívás alapján, a nyertesekkel kötött hatósági szerződéseknek megfelelően 
történik. 

 

Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 

A rendelkezésre álló támogatást a tárca a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 
2013. évi CII. törvényben meghatározott feladatokra fordítja, többek között: 

 halőrzés támogatása, fejlesztése, 
 a halgazdálkodás hatósági, igazgatási, ellenőrzési és állami halőrzési feladatainak 

támogatása, 
 a 62. § szerinti testület működésének támogatása, 
 horgászattal, halgazdálkodással kapcsolatos ismeretterjesztés, tudatformálás 

támogatása. 
 

Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 

Ezen jogcímen kerültek megtervezésre az agrárminiszter – törvényben kijelölt – tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó 21 erdészeti társaság részére biztosítandó költségvetési források a 
szakmai feladatok ellátása érdekében. 

Az erdőterületek természetvédelmi kezelési feladatainak maradéktalan ellátása, a biotikus és 
abiotikus károk megelőzése és elhárítása érdekében az erdészeti társaságok a szolgáltatások 
arányában kapnak támogatást. Ezen támogatási forrás a klímavédelmi elvárások érdekében az 
erdészeti társaságok részére természetkímélő és a természetvédelmi igényeknek megfelelő, 
környezetvédelmi technológiákhoz, energetikai korszerűsítéshez, termelési digitalizáció 
támogatásához, infrastrukturális és informatikai fejlesztések megvalósításához biztosít 
támogatást. 

A társadalmi elvárásoknak megfelelően a nyitott erdő megvalósítása kiemelt feladat, amely 
számos turizmust, erdei rekreációs, szabadtéri sport tevékenységet támogató fejlesztést, 
infrastrukturális elem kiépítését indokolja. Erdei utak, tanösvények, erdei infrastruktúra 
(pihenők, tűzrakók, stb.) és egyéb turisztikai, kulturális attrakciók, létesítmények kiépítésének 
támogatása valósulhat meg.  
 
A turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. üteméről szóló 
1474/2019 (VIII. 01.) Korm. határozat végrehajtása keretében valósul meg a keskeny 
nyomközű kisvasutakkal kapcsolatos infrastruktúra fejlesztése és a járműpark felújítása 
2020-2022. években.  
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Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet közfeladatainak támogatása 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Szent István Egyetem, illetve a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról, 
valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ átalakulásáról szóló 
2004/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 13. pontja szerint a kormány egyetértett azzal, hogy a 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megszűnésekor az Erdészeti Tudományos 
Intézet (ERTI) feladatai vonatkozásában a Soproni Egyetem tekintendő jogutódnak Az ERTI 
kutatásaival, amelyek számos diszciplínát érintenek (ökológia, erdőművelés, erdészeti 
nemesítés, erdővédelem, ültetvényszerű fatermesztés, ökonómia) arra a kérdésre keresik a 
választ, hogy miként lehet az erdőkkel fenntartható módon gazdálkodni. Eredményeiket hazai 
és nemzetközi konferenciákon, szakmai folyóiratokban teszik közzé.  

A klímaváltozás lehetséges hatásainak elemzése során vizsgálják az erdők környezeti 
hatásokra adott válaszreakcióit, szénháztartásban betöltött szerepét. A hosszú távú adatsorok 
elemzése alapján a jövőre vonatkozó szcenáriókat vázolnak fel. Ismereteiket olyan 
Döntéstámogatási Rendszerbe foglalták, amely erdőrészlet szinten teszi lehetővé a 
tudományos alapú szakmai döntéshozást, valamint lehetőséget nyújt alkalmazkodási 
stratégiák, és társágazatokkal való kutatási együttműködések kidolgozására. Fejlesztik a 
természetes folyamatokra alapozott erdőművelési módszereket a tarvágások területarányának 
csökkentése, valamint az erdei ökoszisztémák faji és genetikai diverzitásának megőrzése 
érdekében. 

A fentieken túl alapvető feladataik közé tartozik az Országos Fénycsapda Hálózat 
működtetése, erdészeti egészségügyi monitoring, ex situ erdészeti géngyűjtemények 
fenntartása, erdészeti szaporítóanyag termelés, oktatás, rendezvényszervezés. 

Kezelik a Sárvári, a Kámoni és a Püspökladányi Arborétumot, valamint üzemelteti a Kámoni 
Ökoturisztikai Látogató Központot és a Tury Elemér Ökotábort. 

Az ERTI fontos szerepet játszik más országokkal való gazdasági és tudományos 
kapcsolattartásban is, létrejötte óta aktív szereplője a harmadik országokkal történő 
nemzetközi politikai-gazdasági együttműködések kialakításának, fejlesztésének, valamint a 
tudásexporton keresztül eredményesen képes támogatni a magyar gazdasági expanziót a 
külpiacokon és ezen keresztül a keleti és déli nyitás politikájának tartalommal való 
megtöltését. 
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Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 
 

1 827,8 
0,0  1 827,8  

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

az 1. Agrárminisztérium igazgatása cím javára (Országos 
Halgazdálkodási Tanács tagjainak tiszteletdíja) 

-15,1  -15,1 

egyéb változások (egyszeri feladatok kivétele, stb.)       

Vadászati Világkiállítás előkészítése (1486/2017. (VII. 31.) 
Korm. Határozat alapján) 

-119,1  -119,1 

Többlet (jogcímenként)       

Turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének 
II. üteme (1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat) 

2 000,0  2 000,0 

2022. évi javasolt előirányzat 3 693,6 0,0  3 693,6 

 

 

20/3 Mezőgazdasági feladatok alcím 

 

20/3/2 Mezőgazdasági szakmai feladatok  

A jogcímcsoport célja, hogy forrásokat biztosítson mindazon feladatokra, amelyek közvetett 
módon segítik az agrárágazat fejlesztését. Ide tartoznak az állattenyésztéshez kapcsolódó 
szakmai feladatok, a hegyközségekkel kapcsolatos feladatok, a kutatási, fejlesztési feladatok, 
EU-s előírásokból eredő kötelezően végrehajtandó adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatok, 
a közösségi agrármarketing tevékenységek ellátása, valamint a lovassport és lósport 
támogatása.   

 

Agrárkutatás támogatása 

A támogatás célja az agrár- és környezetügyi közhasznú kutatás+fejlesztés+innovációs 
(K+F+I) témák támogatása, a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó 
szervezetek működési feltételeinek javítása, a K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges 
beruházások finanszírozása. Az uniós agrár-környezeti előírások és elvárások szigorodása 
különösen az állattartás kibocsátásait és a talajállapot változását mérő monitoring rendszerek 
fejlesztését indokolja. Az ezekből nyert adatok és következtetések egyre meghatározóbb 
szerepet játszanak a szabályozási és támogatási keretek alakításában. 

A Kormány 2020 májusában fogadta el az OLP-t, melynek keretében az ammónia-kibocsátás 
csökkentése érdekében az agráriumra vonatkozóan külön Mezőgazdasági Alprogram készült. 
Az OLP Mezőgazdasági Alprogramjában található intézkedési csomag részeként többek 
között agrár-környezetvédelmi indikátorok meghatározását és ammónia-kibocsátás 
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monitoring kialakítását megalapozó kutatásokra, valamint ammónia kalkulátor fejlesztésére 
kerül sor. 

A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet közfeladatainak gazdasági társaság 
részére történő átadásáról szóló 1606/2014. (XI. 4.) Korm. határozat végrehajtásával 
összefüggésben ezen jogcím tartalmazza a Tokaji Kutatóintézet Szőlészeti és Borászati 
Kutató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak céltámogatását is. 

 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (Htv.) 33–38. §-aiban, valamint a 
szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben a hegyközségi 
szervezetek részére meghatározott, az államtól átvett közfeladatok működési, beruházási és 
fejlesztési célú, valamint a szakmaközi szervezetek működéséből eredő feladatok támogatását 
biztosítja a jogcím.  

A hegyközségi szervezetek a Htv. által szabályozott köztestületek, amelyek a szőlő, a must, a 
bor, és egyéb borászati termékek előállításával, kezelésével, forgalomba hozatalával és 
adatszolgáltatással kapcsolatos közigazgatási feladatokat látnak el. Ezen szervezetek országos 
szintű képviseletét a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa végzi. A hatósági működési és 
informatikai fejlesztési feladatellátás – a költségvetési forrás biztosítása mellett – a beszedett 
hegyközségi járulékok felhasználásával történik. A forrás biztosításával a termelők 
mindennapi életét, munkáját segítő feladatokat látnak el a hegybírók (származási igazolások 
kiadása, alapvető ellenőrzések elvégzése, alapadatok összegyűjtése az EU Bizottsága részére 
történő adatszolgáltatáshoz, részvétel a közösségi támogatásokhoz kapcsolódó hatósági 
eljárásokban). 

 

Lovassport és lósport támogatása 

A nyújtott támogatás a nemzeti és nemzetközi lovassport, valamint a hazai lósport 
rendezvények, és a Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó lovas rendezvények kiadásainak 
finanszírozására szolgál. A lovassportok tömegbázisának növelése, a vidéki lovassport 
rendezvények színvonalának emelése, felzárkóztatása érdekében az előirányzatból a legalább 
„B” kategóriájú sportesemény rendezése támogatható, hogy a szükséges minimális 
feltételekkel rendelkezve, színvonalas lovas rendezvényeket, versenyeket lehessen rendezni 
az ország teljes területén. 

A támogatás hatékonyan hozzájárul lovassportok és a lósport fejlesztésével összefüggő 
oktatási feladatok ellátásához is. 

 

AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. közfeladatainak támogatása  

Az agrárközgazdasági közfeladatok ágazati adatgyűjtési, statisztikai és elemzési, valamint 
ökonómiai kutatási feladatokat foglalnak magukban. Ez a tevékenységi kör az Európai Unió 
Közös Agrárpolitikájának alakításában és eredményes megvalósításában kulcsfontosságú 
szerepet játszik. Ide tartozik többek között a Tesztüzemi Rendszer (Farm Accountancy Data 
Network, FADN) hazai működtetése, amely az európai gazdák jövedelmének becslésére 
szolgáló üzemgazdasági információs rendszer. Hasonlóan fontos elem a Piaci Árinformációs 
Rendszer (PÁIR), valamint a 2014. évben kiépített és elindított Sertésinformációs Rendszer 
is, továbbá az Agrárstatisztikai Információs Rendszert (ASIR) is. Az adatgyűjtések részben 
EU-s előírások alapján kötelezően végrehajtandó feladatok, részben az állami 
intézményrendszer, illetve a szakértők, kutatók igényeinek kielégítését szolgálják.  
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2022-től az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.-nél új feladatként jelenik meg a 
mezőgazdasági ágazatra vonatkozó kibocsátási leltárak összeállítása, ami az üvegházhatású 
gázok kibocsátásával kapcsolatos nemzeti jelentések, valamint a levegő szennyezőkre 
vonatkozó nemzeti jelentések (emisszió kataszter, légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzés, 
tájékoztató kataszterjelentés) mezőgazdasági részének elkészítését jelenti. 

 

Agrármarketing feladatok 

A cél a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendeletben, 
valamint a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről 
szóló 59/2016. (IX. 14.) FM rendeletben meghatározott közösségi agrármarketing, beleértve a 
közösségi bor marketinget is, mint közfeladat ellátásának támogatása. A támogatás nyújt 
fedezetet az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-nél felmerülő működési kiadások, 
valamint azon közösségi agrármarketing tevékenységek támogatására is, amelyek 
hozzájárulnak a magyar élelmiszergazdaság kül- és belpiaci értékesítési lehetőségeinek 
bővítéséhez, az agrárium exportképességének ösztönzéséhez, a magyar élelmiszerek 
ismertségének javításához, a fogyasztói bizalom és tudatosság növeléséhez, az ellenőrzött, 
egészséges, biztonságos termékek fogyasztásának elősegítéséhez. 

 

Állattenyésztéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása 

A jogcím egyik célja a sertéságazathoz kapcsolódó tenyésztési, ágazat- és piacfejlesztési, 
valamint kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása. Külön programok irányulnak a 
mangalica és más magyar sertésfajtákra. Más háziállatfajok (szarvasmarha, ló, juh, baromfi, 
hal, nyúl) esetében a keret a fajtafenntartás, nemesítés, korszerűsítés, génmegőrzés szakmai 
feladatainak támogatását szolgálja. A programok elsősorban az AM háttérintézményei, 
felsőoktatási intézmények, valamint az elismert tenyésztő és szakmai szervezetek 
közreműködésével valósulnak meg. A támogatás segíti továbbá a kommunikációs és 
marketingprogramok, valamint az informatikai fejlesztések megvalósítását. 

 

Mezőgazdasági szakmai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 
 

5 811,4 
0,0  5 811,4 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)    

az 1. Agrárminisztérium igazgatása cím javára 
(Lóversenyzést Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja) 

-11,2  -11,2 

egyéb változások (egyszeri feladatok kivétele, stb.)       

OMÉK megrendezése 
-

1 200,0 
 -1 200,0 

Forrásátrendezés -500,0  -500,0 
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Többlet (jogcímenként)       

Hegybírók béremelése (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa) 298,5  298,5 

2022. évi javasolt előirányzat 
 

4 398,7  
0,0   4 398,7 

 

 

20/4 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok alcím 

 

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 

A támogatás célja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény és a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint 
az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek végrehajtása 
értelmében a hatóság által elrendelt közérdekű védekezés fedezetének biztosítása. A törvény 
minden földtulajdonos és földhasználó számára előírja, hogy köteles az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. Az illetékes hatóság ellenőrzi a területek parlagfű mentesítését, és 
amennyiben a földhasználó nem tesz eleget a jogszabályban rögzített kötelezettségének, a 
hatóság közérdekű védekezést rendel el a parlagfű pollenszórásának megszűntetése 
érdekében.  

A jogcímen rendelkezésre álló összegből az állami védekezés végrehajtásának fedezete 
mellett finanszírozható egyéb célprogram is, amely magában foglalja a parlagfű elleni 
védekezés hatékonyságát célzó tudományos módszerek kifejlesztésének, kutatásának 
támogatását, a parlagfű elleni védekezést támogató rendszerek fejlesztését és üzemeltetését, 
valamint stratégiai célként az ebből származó információ legszélesebb körben történő 
terjesztését. 

A kitűzött célok elérése érdekében erősíteni kell a továbbiakban is a nemzetközi összefogást a 
parlagfű nagymértékű európai terjedése és az áruk cél- és tranzitforgalmával kapcsolatosan 
folyamatosan fennálló megtelepedési és felszaporodási veszélyek elkerülése érdekében. 

 

Pálinka Nemzeti Tanács 

A támogatás nyújtásának célja a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti 
Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvényben (Ptv.) meghatározott közfeladatok működési, 
beruházási és fejlesztési célú, valamint a Pálinka Nemzeti Tanács működéséből eredő 
feladatok finanszírozása. A Pálinka Nemzeti Tanács ellátja a Ptv.-ben a származás-, minőség- 
és eredetvédelemmel kapcsolatos ügyekben meghatározott feladatait, valamint a termékek 
piacra jutását elősegítő szolgáltatásokat. Előbbieken túl hazai és külföldi kiállításokat szervez, 
tájékoztatja az érintetteket a piaci és szakmai információkról, internetes oldalt működtet az 
előállítók, a kereskedők és a fogyasztók tájékoztatása érdekében, elősegíti a tisztességes piaci 
magatartás megvalósulását, továbbá együttműködik a közigazgatási szervekkel és a piaci 
szereplőkkel a feketegazdaság elleni küzdelemben. 

A Pálinka Nemzeti Tanács dolgozza ki a hosszú távú Nemzeti Pálinkastratégiát, továbbá 
kidolgozza és jóváhagyásra felterjeszti az agrárpolitikáért felelős miniszternek az éves, illetve 
többéves pálinkafejlesztési, valamint bel- és külpiaci marketingtervet és nyomon követi annak 
megvalósítását, országos pálinka- és törkölypálinka-versenyt rendez, részt vesz a közfeladatai 
ellátását és a működésének feltételeit érintő jogszabályok, kormányzati programok vagy 
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intézkedések előkészítésében, véleményezi a közfeladataival kapcsolatos hazai és európai 
uniós jogi aktusok tervezetét, valamint elkészíti és közzéteszi a pálinkakészítésre, 
forgalmazásra és ellenőrzésre vonatkozó szakmai ajánlásokat. 

 

Állatvédelem támogatása 

A támogatás nyújtásának célja, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 42. § (1) bekezdésének előírása alapján támogatást biztosítson 
állatvédelmi célok megvalósulása érdekében. Az előirányzatból a törvény által előírt állami és 
önkormányzati feladatok ellátásának keretében az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek 
korszerűsítése, a hatóság által elkobzott állatok elhelyezése, a menhelyeken lévő, illetve 
bizonyos esetekben gazdás ebek ivartalanítása, valamint a lakosság tájékoztatása, 
szemléletformálása kerül támogatásra. A támogatás kiterjed az állatok elhelyezésére szolgáló 
állatmenhelyek és ebrendészeti telepek megfelelő, XXI. századi színvonalú üzemeltetése 
érdekében szükséges fejlesztésekre, az elkobzott állatok elhelyezési problémáinak 
csökkentése érdekében tett intézkedésekre. Az előirányzat biztosít forrást elsősorban a fiatal 
generációk megszólítására, szemléletformálására szakmai alapokon nyugvó 
ismeretterjesztéssel, annak érdekében, hogy az állattartással kapcsolatos felelősség 
meghonosodjon és beépüljön a gondolkodásba és a szemléletmódba.  

 

Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való 
mentesítés támogatása 

A sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (Porcine 
Reproductive & Respiratory Syndrome (PRRS) való mentesítési programot a kormány által 
elfogadott 2012. évi „Sertésstratégia” és szintén a kormány által elfogadott „az 
Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022” kiemelt helyen nevesíti. Jogszabályi alapját 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a 
sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó 
szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet biztosítja.  

A nemzeti PRRS Mentesítési Program, az EU tagállamai, de a világ nagy sertéstartó államai 
között is egyedülállóan és először bevezetett olyan országos program, amely hosszútávon 
segítheti azt, hogy a magyar sertés ágazat hatékony, gazdaságos, versenyképes piac 
szereplőként jelenjen meg a világpiacon, kiemelten az uniós, az orosz vagy a japán piacon. 

 

Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  1 055,6  0,0   1 055,6 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

a 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím 
terhére (szakmai feladatok finanszírozása) 

200,0  200,0 
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egyéb változások (egyszeri feladatok kivétele, stb.)       

Forrásátrendezés -500,0  -500,0 

Többlet (jogcímenként)       

2022. évi javasolt előirányzat  755,6 0,0   755,6 

 

 

20/5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása alcím 

 

Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 

A támogatás nyújtásának célja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvényben és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben 
megadott átfogó nemzeti környezetvédelmi és természetvédelmi célok Nemzeti 
Környezetvédelmi Programban (NKP) részletesen azonosított céljainak – 
27/2015. (VI. 17.) OGY határozat – hatékonyabb teljesítése, különös tekintettel, a 
környezetüggyel és természetvédelemmel kapcsolatos állami feladatok megvalósításában való 
aktív részvételre. 

A rendelkezésre álló forrásból a környezet és természet védelmét, értékeinek megőrzését 
közvetlenül elősegítő programokat folytató társadalmi szervezetek részesülnek támogatásban, 
főként a tárca statútumában rögzített és az aktuális prioritásokra megoldást adó, az NKP 
céljaihoz kapcsolódó feladatok átvállalására, megvalósítására. 

A Zöld Forrás pályázat évről évre biztosítja a környezet- és természetvédő civil szervezetek 
által megkezdett környezet- és természetvédelmi projektek folytatását, befejezését, valamint 
új, innovatív szemléletű, az új kihívásokra választ kereső és adó projektek elkezdését, 
társadalmi és térségi szintű beágyazódását. 

 

Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása 

A támogatás a határon túli magyar gazdaszervezetek szakmai programjainak – a Kárpát-
medencei falugazdász-hálózat széleskörű működtetése, magyarországi kiállításokon, 
képzéseken és szakmai konferenciákon való részvétel, oktatási, szakképzési, agrárfejlesztési 
programok szervezése, a történelmi magyar borvidékek felélesztését és a külhoni magyar 
borászok együttműködésének elősegítését szolgáló Schams Ferenc terv, a Kárpát-medencei 
magyar nyelvű, mezőgazdasági szakképzést folytató oktatási intézmények gyakorlati oktató- 
és képzőközpontjainak támogatása – megsegítését szolgálja. A jogcímből kerül 
finanszírozásra a Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési együttműködésekben résztvevő 
és a határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a 
magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának, működésének, szakmai 
programjainak egyedi támogatása.  

 

Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 

A támogatás nyújtásának célja a hungarikumok és nemzeti értékek széles körben való 
megismertetése, népszerűsítése, kutatása és gondozása. A jogcímből kerülnek finanszírozásra 
a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben foglalt 
feladatok, valamint a Hungarikum Bizottság Titkársága operatív működése az alábbiak 
szerint:  
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 a nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap 
működtetése, fejlesztése, karbantartása, 

 a hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
kutatásának, megőrzésének és gondozásának támogatása mind az országhatáron belül, 
mind a határon túl pályázatok kiírásával és egyedi támogatásokkal, 

 szakmai útmutatók készítése, amelynek célja további települési értéktárak létrejöttének 
és az értékgyűjtés folyamatának megindításában való segítségnyújtás, 

 a folyamatosan bővülő hungarikumok és nemzeti értékek gyűjteményének 
megismerésének elősegítése és megerősítése a már kialakított és ismert arculati elemek 
felhasználásával, kiadványok készítése, illetve hazai és külföldi rendezvények 
szervezése, azokon történő megjelenés, 

 a határon átnyúló együttműködések elmélyítése, a nemzeti összetartozás erősítése és a 
szomszédos országok magyarsága irányába új kapcsolódási pontok keresése, 

 a hungarikumok és nemzeti értékek határon túli népszerűsítése és megismertetése 
érdekében az érintett külföldi államok hatóságaival és szerveivel való kapcsolattartással 
valamint a lebonyolításban részt vevő költségvetési szervek feladatellátásával 
összefüggésben felmerült és igazolt költségek finanszírozása. 

 

Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 

A nyújtott támogatás célja az agrárágazatban tevékenykedő kis és közepes családi gazdaságok 
érdekképviseletét ellátó agrárágazati szakmai szervezetek fennmaradásának elősegítése, 
hatékony működése, a vidék megtartó erejének fenntartása. 

Az agráriumban működő civil szakmai és érdekvédelmi szervezetek támogatására az 
államháztartási rendszer egészét tekintve kizárólag ennek a fejezeti kezelésű előirányzatnak a 
terhére van mód. Az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett az agráriumot népszerűsítő 
rendezvények és kiadványok, a szervezetek nemzetközi képviseletét biztosító 
kapcsolatépítések száma, melyek által a mezőgazdaságban és az agrárágazat területén 
tevékenykedő ágazati társadalmi szervezetek a tárca által is kiemelten fontosnak tartott 
feladatokat vesznek át.  

A támogatásból valósul meg az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek 
szakmai feladataihoz, programjaihoz való hozzájárulásának segítése a tárcafeladatok sajátos 
térségi körülményeinek és feltételeinek leghatékonyabb megvalósulása érdekében. 

 

Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 

A támogatás biztosít forrást a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi 
szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben, illetve a Magyar 
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvényben 
meghatározott, átvállalt állami feladatok, továbbá a stratégiai partnerségi megállapodásban 
foglalt feladatok finanszírozásához. 

 

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések 

Ezen jogcímről biztosított támogatás nyújt fedezetet Magyarország, illetve az AM agrár, 
környezetvédelmi, és természetvédelmi nemzetközi egyezményekben, jegyzőkönyvekben 
létesített tagságából eredő tagdíjfizetési kötelezettségeinek a teljesítésére, bizonyos esetekben 
az önkéntes hozzájárulások fedezetére, illetve egyéb nemzetközi projektek megvalósítására és 
azokban való részvételre  
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Az adott szerződésekben és szervezetekben a tagság országgyűlési ratifikációval, kormányzati 
jóváhagyással vagy az AM és jogelődjei vezető testületei, illetve vezetői döntéseinek alapján 
létesült. A tagsági díjak, hozzájárulások finanszírozásának alapját képező szerződéseket 
törvények vagy kormányrendeletek hirdették ki, bizonyos szervezetek esetében pedig 
Magyarország ENSZ, EU, illetve OECD tagsága szolgáltatja az alapot. A nemzetközi 
projektek alapját kormányzati jóváhagyás vagy vezetői döntés szolgáltatja. 

 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak 
támogatása  

A támogatás biztosítja az Agrárkamara) által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és 
egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a 
fővárosi és megyei kormányhivataloktól átvett falugazdász-hálózat működtetésével 
kapcsolatos kiadások finanszírozását, valamint az Agrárkamara által más jogszabályok 
alapján ellátott közfeladatokhoz a szükséges forrást.  

 

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működésének és az általa ellátott közfeladatok 
támogatása 

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről 
szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének 2. b) pontja alapján a Herman 
Ottó Intézet (költségvetési szerv) 2016. december 31-ével jogutód nélkül megszűnt és 
feladatait 2017. január 1-jétől a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (Nkft.) vette át. A jogcím 
elnevezése és célja kiegészült az NKft. működési költségeinek finanszírozásával. 

A 100%-ban állami tulajdonú, az agrárminiszter tulajdonosi joggyakorlásába tartozó szervezet 
közfeladatokat lát el, mind a környezet- és természetvédelem, mind pedig az agrárszakképzés 
témakörben, illetve ezeken túl a tulajdonos által meghatározott feladatokat teljesíti. Ez a 
jogcím biztosít forrást a szervezet alapvető működési költségeihez, valamint a közfeladat-
ellátáshoz. Ez utóbbi keretében jogszabályokat véleményez, háttéranyagokat készít vagy 
készíttet a tárca szakmai főosztályai számára, részt vesz a környezetvédelmi 
szemléletformálásban, az agrárszakképzés keretében szervezi a felnőttképzést, bonyolítja a 
vizsgáztatást, ehhez kapcsolódóan szakmai vizsgatételeket és tananyagokat állít elő és 
terjeszt, a középfokú oktatási intézmények számára tankönyveket értékesít, a tárca felügyelete 
alá tartozó szakképző intézmények részére üzemelteti a KRÉTA nyilvántartó rendszert (e-
napló és iktatási rendszer), részt vesz a tárca nagy volumenű pályázatainak lebonyolításában, 
továbbá végzi a környezetkímélő termékek és szolgáltatások megkülönböztető megfelelőség-
tanúsító rendszereinek működtetését, a magyar „Környezetbarát Termék” védjegy és az 
Európai Unió ökocímkéjének pályáztatását, odaítélését, a védjegy használat ellenőrzését. 

Az Nkft. hazánk képviseletében koordináló kedvezményezettként vesz részt két (természet-, 
valamint környezetvédelmi témájú), 8 évig futó, közvetlen brüsszeli finanszírozású 
LIFE Integrált Projektben, összesen 33 partnerrel együttműködve. Az Nkft. a 
természetvédelmi és környezetvédelmi kapacitásait kihasználva szintén brüsszeli 
finanszírozású Interreg projektekben is folyamatosan részt vesz társult kedvezményezettként, 
a vízkészletek védelmének, az ivóvízkészlet védelmének, a területhasználatnak, az 
éghajlatváltozás hatásainak vizsgálata és az ipari szimbiózis szemléletének elterjesztése 
témakörében. 
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Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 7 238,2 0,0  7 238,2 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)    

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

az 1. Agrárminisztérium igazgatása cím javára 
(Hungarikum feladatok operatív működéséhez 
szükséges források: szakértői díjak, megbízási 
szerződések díjai és a szakmai tevékenységet 
segítő szolgáltatások, beszerzések; 1 fő 
többletlétszám fedezete)  

-69,0  -69,0 

egyéb változások (egyszeri feladatok kivétele, 
stb.) 

      

IFAD tagdíj (1972/2017. (XII. 19.) Korm. 
határozat) 

-28,1  -28,1 

EUMETSAT tagdíj -38,1  -38,1 

Többlet (jogcímenként)       

Külpiaci mintafarm-hálózat létrehozásáról és az 
első ütemében megvalósítandó projekt 
(1081/2021. (II. 27.) Korm. határozat) 

49,1  49,1 

Schams Ferenc Terv 300,0  300,0 

Kárpát-medencei Falugazdász Program 343,4  343,4 

A hungarikumok és nemzeti értékek 
megismertetése és népszerűsítése 
(1445/2020. (VII. 28.) Korm. határozat) 

800,0  800,0 

2022. évi javasolt előirányzat  8 595,5 0,0   8 595,5 

 

 

20/6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás alcím 

A támogatás felhasználásának célja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források biztosítása, 
a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és 
felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, valamint a hatóság által 
elrendelt állatok leölése miatti, továbbá a védekezés céljából megsemmisített növényi 
termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése. Teljesülése külön szabályozás nélkül is 
eltérhet az előirányzattól. 

A nyújtott támogatás terhére történik a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett 
és megsemmisített szaporítóanyag igazolt ellenértékének megtérítése, valamint az 
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idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 
megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján az 
idegenhonos inváziós fajokkal szembeni közérdekű, állami védekezés feladatainak a 
finanszírozása is. 

 

Állat, növény- és GMO-kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 3 500,0 0,0  3 500,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

egyéb változások (egyszeri feladatok kivétele, 
stb.) 

      

Többlet (jogcímenként)       

2022. évi javasolt előirányzat 3 500,0  0,0  3 500,0 

 

 

20/7 Nemzeti agrárkár-enyhítés alcím 

A nemzeti agrárkár-enyhítés rendszere a kedvezőtlen időjárási jelenségek (aszály, belvíz, 
felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, őszi-, téli- és tavaszi fagy, vihar) által a 
mezőgazdasági termelésben okozott károk részleges kompenzációjának a lehetőségét teremti 
meg. A termelők által a rendszerbe befizetett kárenyhítési hozzájárulást legalább ugyanakkora 
összegű költségvetési forrás egészíti ki, ez képezi a kárenyhítési alapot, amely az év végén 
összegzésre kerülő károkra (hozamérték-csökkenésre) használható fel.  

A 2012. évtől kétpilléres MKR került bevezetésre, amely a 2018., majd a 2021. évtől 
kezdődően tovább bővült (jelenleg négy pillérrel működik). A mezőgazdasági termelést érintő 
időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény, 
továbbá a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás 
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI.25.) FM rendelet alapján 
működik a megreformált és azóta is folyamatosan fejlesztett nemzeti agrárkár-enyhítés 
rendszere (1. pillér). A támogatási előirányzat felhasználása kérelem útján történik. Az a 
károsult termelő, aki a káreseményt a jogszabályok alapján bejelentette, és a kárenyhítő 
juttatásra vonatkozó kérelmében a károsodott növénykultúra szintjén 30%-nál nagyobb 
mértékű hozamcsökkenést, valamint 15%-nál nagyobb mértékű hozamérték-csökkenést 
mutatott ki, kárenyhítő juttatásban részesülhet. 

A kárenyhítési törvény alapján a tárgyévi pénzforrás legfeljebb 4%-a fordítható a 
mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetésére és fejlesztésére. 

A fentieken túl egyre inkább előtérbe kerültek a kedvezőtlen időjárási kockázatok 
megelőzését szolgáló intézkedések, programok is. Ennek keretében kiépítésre került és 
2018. május 1-jén a rendszer 3. pilléreként elindult az országos lefedettséget biztosító 
talajgenerátoros jégkármegelőző rendszer. (A kockázatkezelés 2. pillére, a mezőgazdasági 
biztosítási díjtámogatási program uniós társfinanszírozással a VP alatt működik.) Az országos 
jégkármegelőző rendszer védelmet biztosít a gazdák számára a jégverés okozta károktól. A 
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rendszer kiépítése uniós forrásokból valósult meg. A törvényi módosítást követően a 
működtetés költségeinek biztosítása a Kárenyhítési Alapból valósul meg, évi legfeljebb 
1500,0 millió forint összegben, garantálva ezáltal a hosszú távú működtetést. 

Az EU-ban elsőként Magyarország elindította 2021. év elején a mezőgazdasági 
krízisbiztosítási rendszert. A növénytermesztés mellett az állattenyésztő vállalkozásoknak is 
elérhető az új eszköz, amely bármilyen okból (pl. állat-, és növénybetegségek, piaci árak 
csökkenése, piacvesztés, árfolyamváltozások, termelés során felmerülő költségek növekedése, 
szélsőséges időjárás) adódó jövedelemcsökkenés részbeni kompenzálására alkalmas. A 
rendszerhez először 2021 februárjában lehetett önkéntesen csatlakozni, legalább hároméves 
időszakra (csatlakozási kérelmet minden év februárban lehet majd benyújtani). A tagok éves 
hozzájárulást fizetnek egy alapba, az alapból nyújtott kompenzáció 30%-ban termelői 
hozzájárulásból és 70%-ban vidékfejlesztési támogatásból áll. 

 

Nemzeti agrárkár-enyhítés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 8 600,0  4 300,0  4 300,0 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

egyéb változások (egyszeri feladatok kivétele, 
stb.) 

      

Többlet (jogcímenként)       

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és 
más természeti kockázatok kezeléséről szóló 
2011. évi CLXVIII. törvény szerinti agrárkár-
enyhítési rendszer alapja forrásainak bővítése 
(1072/2021. (II. 23.) Korm. határozat) 

4 200,0 2 100,0 2 100,0 

2022. évi javasolt előirányzat  12 800,0  6 400,0  6 400,0 

 

 

20/8 Peres ügyek alcím 

Az előirányzat célja a minisztériummal szembeni peres és nemperes eljárások során egyedi 
ügyekben keletkező fizetési kötelezettségek teljesítése. A teljesítés közvetlen módon fejezeti 
kifizetéssel történik, vagy ha a minisztérium fejezete alá tartozó központi költségvetési szerv 
rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet az őt terhelő fizetési kötelezettség 
teljesítésére, kivételes esetben a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és 
nemperes eljárásai során egyedi ügyekben keletkező 50,0 millió forintot elérő vagy azt 
meghaladó fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében – támogatói okirat kibocsátásával – 
részükre támogatás adható. Az előirányzatból a munkaügyi perekkel kapcsolatos illetmény 
jellegű kifizetések nem finanszírozhatók. Az előirányzat a kormány jóváhagyásával 
túlléphető. 

Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 95,6 0,0  95,6 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

egyéb változások (egyszeri feladatok kivétele, 
stb.) 

      

Többlet (jogcímenként)       

2022. évi javasolt előirányzat 95,6  0,0  95,6 

 

 

20/9 Fejezeti általános tartalék alcím 

Az előirányzat az intézmények és egyéb szervezetek előre nem tervezhető, a miniszter által 
jóváhagyott rendkívüli kiadásaira, támogatására szolgál, figyelemmel a Statútum rendelet 
agrárminiszterre vonatkozó előírásaira. 

 

Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés   Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 130,4  0,0  130,4 

Változások jogcímenként:       

Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)       

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)       

egyéb változások (egyszeri feladatok kivétele, 
stb.) 

      

Többlet (jogcímenként)       

2022. évi javasolt előirányzat 130,4  0,0  130,4 

 

 

III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

 

21/2 Uniós programok kiegészítő támogatása 

Az előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető európai uniós forrásból 
finanszírozott költségvetési támogatások nyújtására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok 
2021. évtől központi kezelésű előirányzatként kerülnek megtervezésre.  

A 21. cím 2. alcím 2022. kiadási előirányzata 13 000,0 millió forint. 
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Az előirányzat az EMGA-hoz kapcsolódó, közvetlen uniós támogatások nemzeti kiegészítő 
forrásrészét tartalmazza. Az egyes programokra történő kiadások kifizetésére az EU 
jogszabályok alkalmazásával, miniszteri rendeletek alapján kerül sor. 

 

Méhészeti Nemzeti Program  

A program európai uniós jogforrása a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 
1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a 
Tanács 1308/2013/EU rendelete, valamint a Bizottság (EU) 2015/1366 számú, az 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban nyújtott 
támogatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló rendelete. 

A méhészeti nemzeti programok végrehajtásának részletszabályait a 
Bizottság (EU) 2015/1368 számú rendelete, míg a pénzügyi keretet és a tagállamok közötti 
felosztást a Bizottság erre vonatkozó végrehajtási határozata tartalmazza. 

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program 2020-2022 támogatási ciklusra vonatkozó támogatási 
feltételeit a Bizottság (EU) elfogadta. Ennek alapján került kidolgozásra a Magyar Méhészeti 
Nemzeti Program 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, 
valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet. 

E program alapján az alapvető célkitűzésként került megfogalmazásra, hogy a program az 
ország kedvező természeti adottságaira alapozva fokozatosan növelje a méhészeti ágazat 
versenyképességét, hatékonnyá tegye annak működését és biztosítsa előremutató fejlődését.  

Mivel a program társadalmi funkciója a vidék népességmegtartó képességének fejlesztésében, 
valamint a lakosság egészséges, kiváló minőségű méhészeti termékekkel történő ellátásában 
is megnyilvánul, további célként fogalmazódik meg az, hogy erősíteni kell a 
méhésztársadalom fogékonyságát az új módszerek, eljárások és eszközök alkalmazása iránt, 
hiszen ez teszi lehetővé azt, hogy a méhészkedésből származó jövedelem elfogadható 
megélhetést és fejlesztési forrást biztosítson az ágazatban tevékenykedők számára. Feltétlenül 
szükséges megjegyezni, hogy a méhészkedés jelentősége – a milliárdokban mérhető 
közvetlen és közvetett gazdasági hasznon túl – a megporzáson keresztül az ökológiai 
egyensúly fenntartásában, a biológiai sokféleség megőrzésében is megkérdőjelezhetetlen.  

 

Iskolatej és iskolagyümölcs program 

Az Európai Unió ösztönzi azokat a programokat, amelyek társfinanszírozást nyújtanak az 
oktatási intézményekben tanuló gyermekek tejjel és tejtermékekkel, illetve zöldséggel és 
gyümölccsel való ellátásához. A 2017. augusztus 1-től alkalmazandó Európai Uniós 
szabályozás értelmében az iskolatej-program és az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program 
közös jogi keretrendszerben – az ún. európai Iskolaprogramok részeként – működnek tovább. 

 

Igyál tejet program 

Az iskolatej program az Európai Unióhoz történő csatlakozás után, 2004. május 1-jétől indult 
meg hazánkban. A program kezdete óta a résztvevő iskolák és tanulók száma folyamatosan 
nő. A 2020/2021. tanévben már 2733 oktatási intézmény 441 045 tanulója jut rendszeresen 
friss tejhez, tejtermékhez. 

Hazai jogszabályi hátterét az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 
21/2017. (IV. 26.) FM rendelet adja. 
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Az Igyál tejet program célja, a jó minőségű, egészséges élelmiszerek – tej-, és tejtermékek – 
gyártásának és fogyasztásának ösztönzése, az óvodás és általános iskolás korosztályú 
gyerekek tej-, és tejtermék fogyasztási szintjének hosszú távú emelése, a gyerekek 
ismeretének növelése a különböző tej-, és tejtermékekről, a tej-, és tejtermék fogyasztási 
szintjének emelése révén a termelői jövedelmek stabilizálása, a gyerekek egészséges 
életmódhoz kötődő nevelése, az egészséges táplálkozási szokások kialakítása, gondolkodás és 
szemléletformálás mellett, a gyerekek egészségi állapotának és életminőségének javítása. 

A program európai uniós jogforrása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/791 
rendeletével módosított, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, 
és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; a 
Tanács (EU) 2016/795 rendeletével módosított, a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó 
intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet; a Bizottság (EU) 
2017/40 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való 
biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról; a Bizottság (EU) 2017/39 
végrehajtási rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához 
nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról. 

 

Iskolagyümölcs program 

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program iránt 2010. évi beindulása óta folyamatosan nő 
az érdeklődés. A 2020/2021. tanévben már 2315 oktatási intézmény 533 977 tanulója kap 
hetente több alkalommal friss zöldséget, gyümölcsöt. 

Hazai jogszabályi hátterét az az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról 
szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet AM rendelet adja. 

Az Iskolagyümölcs program célja, hogy a gyermekek zöldség-gyümölcs fogyasztását hosszú 
távon növelje, és az étkezési szokásaik megváltoztatása által a túlsúlyosság, az elhízás elleni 
küzdelemhez és az ezekkel összefüggésben kialakuló betegségek (különösen cukorbetegség, 
szív- és érrendszeri betegségek, a rák egyes típusai) megelőzéséhez hozzájáruljon. A zöldség- 
és gyümölcsfogyasztás tartós emelése a zöldség és gyümölcs iránti kereslet növelésén 
keresztül hozzájárul a termelői jövedelmek stabilizálásához, elősegíti a vidéki lakosság 
helyben maradását és a foglalkoztatottság növelését. Ahhoz, hogy a program hatékonyan 
működjön, a termékosztáson kívül ún. kísérő oktatási intézkedéseket is végre kell hajtani. A 
kísérő oktatási intézkedések az Iskolaprogrammal és célkitűzéseivel kapcsolatos 
tudatosságnövelésre, valamint a zöldség-, gyümölcsfogyasztás ösztönzésére szolgálnak. 

A program európai uniós jogforrása a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU 
rendelete, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások 
és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 
1370/2013/EU tanácsi rendelet, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához 
nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 
(EU) 2017/39 bizottsági végrehajtási rendelet és az 1308/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való 
biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU 
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felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/40 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.  

 

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 

A program európai uniós jogforrása a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 
1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a 
Tanács 1308/2013/EU rendelete. 

A gazdálkodók jövedelmezőbb megélhetését a termelői összefogás ösztönzésével a termelői 
szervezetek, a TÉSZ-ek támogatásával segítjük elő. Így biztosítják a nagyobb árualap 
előállítását, és a piacon való magasabb felvásárlási árak elérését. Az Európai Unió ugyanis 
közvetve, a termelői szervezeteken keresztül támogatja a termelőket. A TÉSZ-eknek nyújtott 
támogatás lehetővé teszi, hogy a megtermett termények a piac igényeinek megfelelően legyen 
előállítva, tárolva, előkészítve és csomagolva.  

A zöldség-gyümölcs ágazatban elismert termelői szervezetek számára az európai uniós 
forráson túl további kiegészítő támogatás célzottan a magyar zöldség-gyümölcs ágazat előtt 
álló kihívások kezelését célozza. Ennek keretében kerül külön forrás biztosításra a 
termékmarketing, valamint a képzési, szaktanácsadási tevékenységek végrehajtására. Ezáltal 
növekszik az ágazatban a termelők szakmai felkészültsége, lehetővé válik tudásuknak a 
legújabb vívmányokhoz történő igazítása, valamint a gyümölcsfogyasztás ösztönzése is 
nagyobb hangsúlyt kap. 

A 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikke értelmében a kiegészítő 
nemzeti támogatás összege nem haladhatja meg a termelői szervezet által a referenciaévben 
forgalmazott termék értékének 10%-át. Ez a támogatás a működési alapot egészíti ki. 

A termelői szervezetek részére nyújtott kiegészítő nemzeti támogatás nyújtásának hazai 
jogszabályi hátterét a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 
50/2017. (X. 10.) FM rendelet adja. 

 

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 

Az állattenyésztés és az állati eredetű termékek forgalomba hozatala a mezőgazdaságban 
dolgozó népesség jelentős része számára bevételi forrást jelent. Az ágazat ésszerű fejlesztése 
és termelékenységének növelése olyan állat-egészségügyi intézkedések bevezetésével érhető 
el, melyek célja a közegészségnek és az állatok egészségének védelme, valamint 
színvonalának javítása. 

A program európai uniós jogforrása az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és 
állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos 
kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és 
a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, 
a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 
652/2014/EU rendelet. A rendelet értelmében az Európai Unió a tagállamok által benyújtott 
és a Bizottság által jóváhagyott éves programok alapján támogatást nyújt az 
állatbetegségekkel és a zoonózisokkal összefüggő felszámolási, védekezési és figyelemmel 
kísérési tagállami tevékenységhez.  
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A hazai jogalapot az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való 
védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. évi 
finanszírozásának szabályairól szóló 32/2020. (VI. 26.) AM rendelet biztosítja. 

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, az állatbetegségek 
felszámolását és ellenőrzését célzó programokhoz, a tagállamoknak nyújtott közösségi 
pénzügyi hozzájárulás az EMGA-ból utólag kerül lehívásra. A program végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrás nemzeti részének biztosítása a központi költségvetésből történik.  

A tagállamoknak minden évben legkésőbb május 31-ig be kell nyújtaniuk a Bizottságnak a 
következő évben kezdődő azon éves vagy többéves programjaikat, amelyekre közösségi 
pénzügyi hozzájárulást kívánnak kapni. A Bizottság ezeket megvizsgálja, majd a 
rendelkezésére álló keretet a tagállamok között felosztva, január 31-ig dönt a jóváhagyott 
összegekről és tagállami programokról. Az Európai Unió az egyes betegségekre vonatkozó 
nemzeti programok végrehajtása során felmerülő költségeket a bizottsági döntésben 
megállapított mértékben (50%-100%) támogatja. A tagállamoknak minden évben április 30-ig 
részletes zárójelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak, amely tartalmazza az elért 
eredmények értékelését és az előző évben felmerült kiadások részletes elszámolását.  

Az egyes állatbetegségekkel kapcsolatos mentesítési és megelőzési programok kötelező 
végrehajtása egyrészt jogszabályi kötelezettségből fakad, másrészt Magyarország piaci és 
gazdasági érdeke is azok teljesítése, illetve nem utolsó sorban Magyarország 
állampolgárainak védelme érdekében is szükséges azokat folyamatosan működtetnie a 
hatóságnak.  

 

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

Az AM fejezetnél több év előirányzatait terhelő programokra, beruházásokra és fejlesztésekre 
nem kerül sor. 

 

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

Az Uniós programok kiegészítő támogatása 2021. évtől átalakult központi kezelésű 
előirányzattá.  
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III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében  

               millió forintban, egy tizedessel 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat 

megnevezése* 

2022. évi 
tervezett kiadás 

20/05/00 
Ágazati szakmai és 

társadalmi szervezetek 
támogatása 

A támogatás a 
határon túli magyar 
gazdaszervezetek 

szakmai 
programjainak 
megsegítését 

támogatja 

8 595,5 

- ebből határon 
átnyúló agrár- és 
vidékfejlesztési 

feladatok 
támogatása: 1 

162,1 

 

*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai határon túli 
feladatok finanszírozását szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 
 
Alapfeladatok 

A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteit is magában foglaló 
Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet feladatrendszere kiterjed a fejezetet 
alkotó szervezetek Alaptörvényben, jogszabályokban, közjogi szervezetszabályzó 
eszközökben, valamint belső rendelkezésekben rögzített valamennyi feladatára, így különösen: 

 honvédelem, Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai 
védelme; 

 a nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása; 

 a katasztrófák megelőzésében, következményeik elhárításában és felszámolásában való 
részvétel; 

 a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében történő részvétel; 

 a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése; 

 speciális – katonai – nemzetbiztonsági feladatok végrehajtása; 

 a honvéd egészségügyi rendszer működőképességének fenntartása; 

 a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) viszonylatában 
az igényjogosultak egészségügyi biztosítása, a területi, fővárosi ellátási kötelezettségnek 
történő megfelelés; 

 a fejezetbe tartozó közgyűjteményi, könyvtári, levéltári, irattári, térképtári és főképp 
múzeumi tevékenység biztosítása; 

 a katonai emlékhely- és hadisírgondozással kapcsolatos feladatok, a hagyományőrzés, a 
katonai hitéleti és kegyeleti tevékenység feladatai; 

 köznevelési feladatok ellátása a hazafias, honvédelmi nevelés módszertani központjaként 
kijelölt intézmény tekintetében; 

 az önkéntes vállaláson alapuló honvédelmi feladatokra való felkészülés biztosítása, a 
honvédelmi nevelés keretein belül is, valamint 

 a mindezen feladatok ellátását lehetővé tévő tevékenységek, így különösen a hatósági, 
közigazgatási, honvédelmi igazgatási, jogi, gazdálkodási, fejlesztési, üzemeltetési és 
toborzással összefüggő feladatok ellátása és az Önkéntes Tartalékos Rendszer (a 
továbbiakban: ÖTR) működtetése is. 

A honvédelmi miniszter feladat- és hatásköre a Statútum rendelet alapján: a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. 
(XII. 22.) Korm. rendelet, a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról 
szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, 
valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. 
törvény által meghatározott feladatok végrehajtása. 
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Célok, elvárt eredmények 

A HM fejezettel szemben elvárás, hogy az alapfeladatainak maradéktalan ellátása mellett 
legyen képes az MH teljes megújítására, a haderő XXI. századi színvonalra emelésére. 

Ennek megfelelően Magyarország Kormánya történelmi léptékű haderőfejlesztési program 
mellett köteleződött el. Folytatódik a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (a 
továbbiakban: Zrínyi HHP), amely az MH évtizedek óta nem látott fejlesztését célozza meg. A 
több évtizedes képességhiányok ütemezett felszámolását teszi lehetővé, hogy Magyarország 
Kormánya a haderőfejlesztés pénzügyi feltételrendszerét is szilárd, tervezhető alapokra 
helyezte. (1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés 
feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról) 

A Zrínyi HHP határozott válasz hazánk biztonságpolitikai környezetének változására, 
megerősíti Magyarország nemzeti önrendelkezését, megalapozza a katonailag is erős 
Magyarországot, biztosítja hazánk, honfitársaink, családtagjaink biztonságát. Az MH a régió 
meghatározó haderejévé válik. 

A kormány által meghatározott céloknak megfelelően a Zrínyi HHP fontos eleme a katonák 
társadalomban elfoglalt helyének és szerepének, elismertségének, társadalmi 
támogatottságának további erősítése. Így a Zrínyi HHP keretein belül továbbra is kiemelt cél a 
jól képzett, a XXI. századi kihívások szakszerű kezelésére megfelelően felkészített személyi 
állomány kialakítása, utánpótlásának folyamatos biztosítása, a fiatalok megszólítása, toborzása 
és pályán tartása, a honvédelmi nevelés szerepének és az állampolgároknak a haza védelmében 
való részvételének növelése. 

Ezzel párhuzamosan a magasan képzett szakállomány munkavégzéséhez megfelelő 
körülményeket kell teremteni, aminek alapvető feltétele a katonák méltó elhelyezési-, és 
munkakörülményeinek kialakítása és a felszerelésük kor követelményeinek megfelelő szintre 
hozása, ennek részeként modern, hatékony, korszerű egyéni felszerelés és haditechnikai 
eszközök beszerzése is.  

Az MH és a társadalom kapcsolatrendszerének szélesítése és erősítése továbbra is fontos 
célkitűzés. Ennek megvalósítását szolgálja többek között a hazafias, honvédelmi nevelés 
fejlesztése (Honvéd Kadét program, katonai középiskolák és kollégiumok létrehozása), a 
Honvédelmi Sportszövetség és a civil szervezetek támogatása, az elesett bajtársak és hősök 
emlékének ápolása, hozzátartozóikról és a nyugállományú katonákról való gondoskodás, 
továbbá az ÖTR fenntartása és bővítése. 

A 2016 óta folyamatosan bővülő források adta keretek között folytatódik az MH képességeinek 
fenntartása, fejlesztése és bizonyos esetekben kialakítása, valamint a NATO részére felajánlott 
képességek biztosítása.  

A haderő megújulása érdekében 2022-ben kiemelt cél a légvédelmi, a légtérellenőrző, a 
gépesített lövész képesség (harckocsi és tüzér, gyalogsági harcjármű, páncélozott moduláris 
harcjármű képesség), valamint a merevszárnyú és a forgószárnyas képesség további fejlesztése, 
ideértve az e képességek kialakításához szükséges katonai infrastruktúra fejlesztését is. 

A Zrínyi HHP fejlesztési célkitűzései kapcsán a HM fejezet kiemelten fontos tényezőként 
számol a hazai védelmi ipar minél szélesebb körű, átgondolt bevonásával, fejlesztésével, 
valamint képességeinek lehetőség szerinti bővítésével, annak gazdaságélénkítő és 
munkahelyteremtő hatásaival. Az ország ipari, ellátási kitettségének csökkentése és a haderő 
ellátásbiztonságának növelése érdekében a lehető legnagyobb mértékben kerülnek bevonásra a 
fejlesztések végrehajtásába a hazai védelmi ipari bázist alkotó cégek.  
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Prioritásként került meghatározásra a már folyamatban lévő nemzetközi szerepvállalások 
– NATO felajánlásainkkal összhangban történő – 2022. évi folytatása és bővítése, a nemzetközi 
válságkezelésben, humanitárius műveletekben, a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában 
történő közreműködés, figyelemmel a Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalásának 
növeléséről szóló 1344/2019. (VI. 11.) Korm. határozatban foglaltakra. Ezen túl a magyar V4 
elnökség 2022 első félévére eső, a honvédelmi szervezetre háruló feladatainak végrehajtásához 
szükséges források is tervezésre kerültek. 
 

Források alakulása 

A megfogalmazott célok elérése érdekében a HM fejezet támogatási főösszege a honvédelmi 
kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források 
biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) 
előírt, a GDP arányának minimálisan 0,1 százalékpontos növelését jelentősen meghaladó 
mértékben nőtt a 2021. évi törvényben rögzített eredeti előirányzathoz képest. Így – a GDP 
arányos növekedésen túl biztosított további többletek beépülésével – a HM fejezet támogatási 
főösszege 215 839,3 millió forinttal emelkedett a 2021. évi eredeti támogatási főösszeghez 
képest. 

A növekedés eredményeképpen a HM fejezet támogatási előirányzata 2022-ben 
952 524,9 millió forintban, a működési bevétel 48 447,2 millió forintban, a felhalmozási 
bevétel 2074,4 millió forintban, és a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként 
1 003 046,5 millió forintban került rögzítésre és megtervezésre. 

A GDP arányos növekedést meghaladóan a Zrínyi HHP 2022. évi ütemének megvalósítására 
(100 000,0 millió forint), illetve a Védett Vezetési Rendszer fejlesztésére és a védelmi 
felkészítési feladatokra (790,7 millió forint) került többletforrás biztosításra a fejezet részére. 
Fejezetek közötti "0" szaldós átrendezés keretében csökkenetésre került a fejezet támogatási 
főösszege a 2021-ben egyszeri feladatként jelentkező pincehelyi mobil hídszerkezet 
üzemeltetésének összegével (35,4 millió forint). 

A források fedezetet biztosítanak a honvédelmi alkalmazottak 2022. évi illetményfejlesztésére, 
illetve az egészségügyi dolgozók anyagi körülményeinek javítására meghatározott kormányzati 
intézkedések keretében megvalósuló bérfejlesztésre, továbbá a minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 2021. évi többletére. 
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben 

A HM fejezet 2022. évi költségvetési javaslatának cím/alcímenkénti, illetve a fejezeti kezelésű 
előirányzatoknál jogcsoportonkénti/jogcímenkénti összegei a következők: 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
Intézmények (cím/alcímenként)     
1. Honvédelmi Minisztérium     
1/1 Honvédelmi Minisztérium 
igazgatása 

6 769,6 0,0 6 769,6 509 

1/2 Egyéb HM szervezetek 155 208,1 2 474,7 152 733,4 864 
1. Honvédelmi Minisztérium cím 
összesen 

161 977,7 2 474,7 159 503,0 1 373 

2. Magyar Honvédség cím 683 552,8 6 493,7 677 059,1 24 148 
3. Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat cím  

32 459,9 254,0 32 205,9 1 300 

6. MH Egészségügyi Központ 
cím 

64 417,2 41 299,2 23 118,0 4 109 

7. Kratochvil Károly Honvéd 
Középiskola és Kollégium cím 

612,5 0,0 612,5 71 

Költségvetési szervek összesen: 943 020,1 50 521,6 892 498,5 31 001 
Fejezeti kezelésű előirányzatok     
8/2 Ágazati célelőirányzatok     
8/2/1 NATO és EU felajánlás 
alapján kialakításra kerülő készen-
léti alegységek alkalmazásának 
kiadásai 

100,0 0,0 100,0 - 

8/2/3 Civil, érdekképviseleti 
szervek és alapítványok 
támogatása 

760,6 0,0 760,6 - 

8/2/5 Nonprofit korlátolt 
felelősségű társaságok támogatása 

3 254,4 0,0 3 254,4 - 

8/2/6/1 Honvédelmi 
Sportszövetség működésének 
támogatása 

1 286,0 0,0 1 286,0 - 

8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biz-
tonsági Beruházási Programjához 

6 829,6 0,0 6 829,6 - 

8/2/39 Hozzájárulás a 
hadigondozásról szóló törvényt 
végrehajtó közalapítványhoz 

17 000,0 0,0 17 000,0 - 

8/2/40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj 
jellegű befizetések 

8 008,1 0,0 8 008,1  

8/2/43 Tömeges bevándorlás 
kezeléséhez kapcsolódó kiadások 

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

8/2/47 Honvédelmi szolgálati 
juttatás tartalék 

19 300,0 0,0 19 300,0 - 
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 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
8/2/48 Védelmi felkészítés 
előirányzatai 

    

8/2/48/1 Honvédelmi- és gazdasági 
felkészülés központi kiadásai 

497,0 0,0 497,0 - 

8/2/48/2 Honvédelmi Tanács és a 
Kormány speciális működési 
feltételeinek biztosítása 

1 990,7 0,0 1 990,7  

8. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím összesen: 

60 026,4 0,0 60 026,4 - 

MINDÖSSZESEN: 1 003 046,5 50 521,6 952 524,9 31 001 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

A HM – az alaprendeltetéséből fakadó feladatai ellátása mellett – az alábbi főbb feladatok 
végrehajtására tervezett többletforrásokat a 2021. évi költségvetéshez képest: 

 a Zrínyi HHP keretében tervezett fejlesztések ütemezett végrehajtására, a már korábbi 
években megkezdett programok szerződéses kötelezettségeire és az új programok 
kiadásainak finanszírozására, kiemelten az alábbi feladatokra: 

 Honvédelmi Programok között az ÖTR további fejlesztése, az állomány magas 
szintű felkészültségéhez szükséges, hazai és nemzetközi tapasztalatok 
megszerzését biztosító képzések;  

 a Haderőfejlesztési Program részeként a légierő képességek (helikopter, 
repülőgép), a szárazföldi képességek (harckocsik, tüzérség, páncéltörő képesség, 
gyalogsági harcjármű), a katonák egyéni felszerelésének, valamint a katonai 
infrastruktúra fejlesztése. 

Mindkét program fejlesztéseinek kiemelt prioritása a katonák egyéni felszerelésének, az 
általuk használt eszközöknek a kor követelményeinek megfelelő szintre hozása, valamint 
a méltó elhelyezési-, és munkakörülményeinek kialakítása: 

 a Zrínyi HHP-ban foglalt feladatok végrehajtása érdekében az MH-nak a 24/2019. 
(VII. 2.) OGY határozatban engedélyezett létszámához való ütemezett közelítés céljából 
megvalósuló tárca szintű 2000 fős létszámnövelése, melynek jelentős része az MH 
szervezeteinél kerül érvényesítésre; 

 a honvédelmi életpálya keretében végrehajtott 2020. évi 10%-os katonai illetményemelés 
áthúzódó hatása; 

 a honvédelmi alkalmazottak illetményfejlesztési programja 2022. évi üteme; 

 a védelmi felkészítés feladataival kapcsolatos kiadások növelése. 

 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

A HM fejezet 1 003 046,5 millió forintos kiadási előirányzatának tervezett felhasználása 
intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok szerinti bontásban 
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III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

1.) 1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím:  

A HM végzi Hvt. 46. § (1) bekezdése alapján az ország katonai védelmére történő 
felkészítésének tervezésével és szervezésével kapcsolatos központi közigazgatási, valamint az 
MH irányításával kapcsolatos feladatok ellátását. 

A HM feladatkörébe tartozik a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 
10. § (1) bekezdése alapján a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) 
miniszteri irányításával kapcsolatos tevékenység is. 

A HM fenntartói feladatokat lát el az MH EK, mint egészségügyi intézmény, a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum, és a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tekintetében. 

A HM biztosítja a honvédelemi miniszter hatás-, és jogkörének gyakorlását a HM 
Védelemgazdasági Hivatal, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat, Magyarország Állandó NATO 
Képviselet, Védelempolitikai Részlege, Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai 
Képviselete tekintetében. 

A HM biztosítja a tulajdonosi jogok gyakorlását a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, és a Katonai Emlékpark 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében. 

A HM a honvédelemi miniszter munkaszervezeteként végzi a miniszter – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 9. alcímében meghatározott – 
feladatai végrehajtásához, hatás- és jogköreinek gyakorlásához szükséges feladatokat. 

Az alcím 2022. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete 509 főben került meghatározásra, 
a 2021. évvel megegyezően. 

Az alcím 2022. évi tervezett kiadási előirányzatának összege 6769,6 millió forint, melynek 
fedezete teljes mértékben költségvetési támogatás. 

A 2022. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 

 a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM 
rendelet módosításával 2020. januárban bevezetett 10%-os katonai illetményfejlesztés 1 
havi összege (25,9 millió forint); 

 a Zrínyi HHP keretén belül a katonák a társadalomban elfoglalt helyének és szerepének, 
elismertségének, társadalmi támogatottságának további erősítését célzó Honvédelmi 
Programok végrehajtására 10,0 millió forint. 

Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

1/1 HM igazgatása alcím  Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat  6 733,7 0,0 6 733,7 509 
Többlet (jogcímenként)     
2020. évi 10%-os katonai 
illetményfejlesztés áthúzódó hatása 
(7/2015. (VI. 22.) HM rendelet) 

25,9   25,9  

Honvédelmi Programok - egyes 
pénzbeli juttatások fejlesztése 

10,0   10,0  

2022. évi javasolt előirányzat 6 769,6 0,0 6 769,6 509 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 
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2.) 1/2 Egyéb HM szervezetek alcím: 

Az alcímen az alábbi szervezetek előirányzatai kerültek megtervezésre:  

 HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH); 

 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM); 

 HM Tábori Lelkészi Szolgálat (a továbbiakban: HM TLSZ); 

 Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg (Brüsszel); 

 Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet (EBESZ, Bécs). 

A HM VGH feladat-, és hatáskörébe tartozik: 

 a honvédelmi szervezetek teljes körére (ideértve az MH valamennyi szervezetét), 
valamint a KNBSZ-re kiterjedően a személyi állomány pénzbeli járandóságainak, 
költségtérítéseinek, társadalombiztosítási, családtámogatási és egyes szociálpolitikai 
juttatásainak számfejtése és folyósítása; 

 a számvitellel, az adózással, a pénzügyi statisztikával, a kártérítéssel, a biztosítással, a 
hivatásos állomány és családtagjai nyugellátásával kapcsolatos feladatok megszervezése, 
vezetése és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása a honvédelmi szervezetek teljes 
körére (a továbbiakban ideértve az MH valamennyi szervezetét) vonatkozóan; 

 a HM fejezet egészét illetően az adók, társadalombiztosítási és egyéb járulékok 
elszámolása, bevallása és befizetése; 

 a honvédelmi szervezetek ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos nemzetközi 
feladatainak pénzügyi biztosítása; 

 a fejezet egészére kiterjedő központi természetbeni ellátás részeként a honvédelmi 
szervezetek ingatlanüzemeltetésével, a közüzemi szolgáltatási díjak teljesítésével, az 
élőerős és a technikai őrzésvédelemmel, a környezetvédelemmel összefüggő és a 
kapcsolódó központi feladatok ellátása; 

 a vámeljárási, szállítmányozási, határforgalmi feladatok végzése a honvédelmi 
szervezetek vonatkozásában; 

 a (köz)beszerzési szabályozóknak megfelelően, a honvédelmi szervezetek megbízása 
alapján a hatáskörébe tartozó hadfelszerelés, illetve a tárca folyamatos működéséhez 
szükséges egyéb eszközök, anyagok és szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó 
feladatok teljes körű szervezése és lebonyolítása, valamint a NATO Biztonsági 
Beruházási Programhoz kapcsolódó beszerzési eljárások; 

 a NATO beszerzésekkel foglalkozó ügynöksége eljárásrendjének keretében történő 
megrendelések lebonyolítása, illetve a Katonai Beszerzési Információs Rendszer 
felügyelete és működtetése. 

A HM HIM a hagyományőrzéssel, katonai kegyeleti (hadisírokkal összefüggő) tevékenységgel, 
honvédelmi nevelésben betöltött szerepével kapcsolatos feladatai mellett alapvetően 
közszolgálati feladatokat ellátó, közgyűjteményi, könyvtári, levéltári, irattári, térképtári és 
főképp múzeumi tevékenységet végző szervezet. 

Fő feladatai között szerepel a múzeumi kiállítási és közművelődési tevékenység, kiadványok 
támogatása, tudományos kutató tevékenységek, konferenciák, rendezvények, ünnepségek 
szervezése és katonai hagyományőrző feladatok ellátása, illetve gyűjtemények kezelése. Az 
alaptevékenységébe beletartozik a hadisírok, hősi emlékművek és hősi emlékhelyek 
megőrzését szolgáló tevékenységek végzése. 
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A HM TLSZ három – egymással azonos jogállású – katolikus, protestáns (református, 
evangélikus) és zsidó szolgálati ágra tagozódik. Feladatuk a vallásgyakorlás, lelki gondozás és 
egyházi szolgálatok biztosítása a HM fejezet minden hivatásos, szerződéses katonája, 
nyugdíjasa, polgári alkalmazottja és a velük egy háztartásban élő, illetve közvetlen 
hozzátartozója számára. 

Az alcím kiadási előirányzata 155 208,1 millió forintban, támogatási főösszege 
152 733,4 millió forintban és bevételi előirányzata összesen 2474,7 millió forintban került 
megállapításra. A 2022. évi kiadási főösszeg fejezeten belüli átcsoportosítás miatt 
41 103,2 millió forinttal alacsonyabb összegben lett megállapítva az előző évihez képest. 

Az alcím 2022. évi költségvetési létszáma 864 fő. A 2021-hez képest 30 fős létszámnövekedést 
az alapfeladatok magasabb szintű ellátása indokolja. 

A 2022. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 

 Az alábbi fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítások figyelembevételével került 
módosításra az Egyéb HM szervezetek alcím 2022. évi előirányzata: 

 Zrínyi HHP keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztési feladatok 
forrásigényének változása miatt a felszabaduló 41 327,0 millió forint előirányzat 
átrendezésre került fejezeten belül a Zrínyi HHP keretében megkötött nagy értékű 
haditechnikai szerződések finanszírozása érdekében a 2. Magyar Honvédség cím 
részére; 

 a lakásértékesítésből származó 1000,0 millió forint bevételi előirányzat fejezeten 
belüli átrendezése a lakhatás támogatási rendszer – Honvédelmi Programok 
keretében megvalósuló – fejlesztésének finanszírozása érdekében a 2. Magyar 
Honvédség cím részére; 

 Bevételi előírás csökkentése 290,6 millió forint összegben; 

 A többletforrásként biztosított 1514,4 millió forint az alábbi feladatok ellátását szolgálja: 

 a költségvetési cím létszám- (+30 fő) és struktúraváltozása, illetve a bázisidőszak 
teljesítési adatai figyelembevételével végrehajtott normakarbantartás 
(726,9 millió forint); 

 a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) 
HM rendelet módosításával 2020. januárban bevezetett 10%-os katonai 
illetményfejlesztés 1 havi összege (21,3 millió forint); 

 A Zrínyi HHP keretén belül a katonák társadalomban elfoglalt helyének és 
szerepének, elismertségének, társadalmi támogatottságának további erősítését célzó 
Honvédelmi Programok végrehajtása (12,6 millió forint); 

 minimálbér és garantált bérminimum emelés 2021. évi többlete (4,7 millió forint); 

 a honvédelmi alkalmazottak 2018. évi CXIV. törvényben rögzített 
illetményfejlesztése (102,4 millió forint); 

 a nemzetközi szerepvállalás 2022. évi bővülése tekintetében a 2022 
szeptemberében kezdődő Balti Légtér Rendészeti (Baltic Air Policing - BAP) 
műveleti feladat és a magyar szerepvállalás nyugat-balkáni hadszíntéren történő 
bővítése – beleértve a KFOR parancsnoki beosztással kapcsolatos feladatok 
ellátását – finanszírozása (646,5 millió forint). 
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Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

1/2 Egyéb HM szervezetek alcím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 

2021. évi törvényi előirányzat  196 311,3 3 765,3 192 546,0 834 

Változások jogcímenként:         

Fejezeten belüli átrendezés 2. címre 
(Haderőfejlesztési Programok 
ütemezett végrehajtásához igazodva) 

-41 327,0 0,0 -41 327,0  

Fejezeten belüli átrendezés 2. címre  -1 000,0 -1 000,0 0,0  

Bevételi előírás változása -290,6 -290,6 0,0  

Többlet (jogcímenként)     

Létszám, struktúraváltozás, norma-
karbantartás 

726,9 0,0 726,9 30 

2020. évi 10%-os katonai 
illetményfejlesztés áthúzódó hatása  
(7/2015. (VI. 22.) HM rendelet) 

21,3 0,0 21,3  

Honvédelmi alkalmazottak 2018. évi 
CXIV. törvényben rögzített 
illetményfejlesztése 

102,4 0,0 102,4  

2021. évi minimálbér és garantált 
bérminimum emelés hatása 

4,7 0,0 4,7  

Honvédelmi Programok - egyes 
pénzbeli juttatások fejlesztése 

12,6 0,0 12,6  

Nemzetközi feladatok változása 
(Légtérrendészeti feladat (BAP), 
COMKFOR) 

646,5 0,0 646,5  

2022. évi javasolt előirányzat 155 208,1 2 474,7 152 733,4 864 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 
3.) 2. Magyar Honvédség cím:  

Az MH és annak középirányító szerveként a Magyar Honvédség Parancsnoksága 
(a továbbiakban: MHP) alapvető rendeltetése szerint biztosítja Magyarország 
függetlenségének, területi épségének és határainak védelmét, továbbá nemzetközi szerződésből 
eredő közös védelmi és békefenntartó feladatokat lát el, valamint a nemzetközi jog szabályaival 
összhangban humanitárius tevékenységet végez. 

Fő feladatai Magyarország szuverenitásának, határainak – ezen belül területe, légtere és 
kibertere – védelméhez, valamint a szövetségi rendszerekben vállalt kötelezettségek ellátásához 
szükséges katonai képességek kialakítása és fenntartása, továbbá az ezekhez szükséges 
feltételrendszer biztosítása. Az MH hadrendjébe tartozó katonai szervezeteknek a Hvt. egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében 
középirányító szerve az MHP. 
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A címen az MHP és a középirányítása alá tartozó MH katonai szervezetek kiadásai kerültek 
megtervezésre: 

 MH Katonai Képviselő Hivatala; 

 MH Nemzeti Katonai Képviselet; 

 MH Nemzeti Összekötő Képviselet; 

 MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár; 

 MH Katonai Rendészeti Központ; 

 MH Geoinformációs Központ; 

 MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ; 

 MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság; 

 MH Anyagellátó Raktárbázis; 

 MH Katonai Közlekedési Központ; 

 MH Légijármű Javítóüzem; 

 MH Transzformációs Parancsnokság; 

 MH Bakony Harckiképző Központ; 

 MH Béketámogató Kiképző Központ; 

 MH 2. Vattay Antal Területvédelmi Ezred; 

 MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred; 

 MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság; 

 MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság; 

 MH Altiszti Akadémia; 

 MH Ludovika Zászlóalj; 

 MH 25. Klapka György Lövészdandár; 

 MH 5. Bocskai István Lövészdandár; 

 MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred; 

 MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár; 

 MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred; 

 MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj; 

 MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred; 

 MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred; 

 MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ; 

 MH Légi Műveleti, Vezetési és Irányítási Központ; 

 MH Pápa Bázisrepülőtér; 

 MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis; 

 MH 86. Szolnok Helikopter Bázis; 
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 MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred; 

 MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ; 

 MH 1. Honvéd Tűzszerész- és Hadihajós Ezred; 

 MH Modernizációs Intézet. 

A Zrínyi HHP keretében megvalósításra kerülő fejlesztések rendszerbe állítása érdekében 
egyrészt átalakításra kerülnek a meglévő katonai szervezetek, másrészt 2021-ben új katonai 
szervezetként megalakításra került az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság. Az 
MH szervezeti struktúrájában változást eredményezett a katona-egészségügyi szervezeti 
elemek 7/2021. (II. 10.) HM utasítás alapján végrehajtott MH EK-ba történő integrációja, 
melynek keretében a katona-egészségügy vezetési feladatait ellátó szervezeti eleme, illetve a 
védelemegészségügyi feladatokat ellátó szervezeti elemek teljes körűen átkerültek az MH EK 
szervezetébe. 

A szervezeti változások a 24/2019. (VII. 2.) OGY határozatban engedélyezett létszámkeret 
figyelembevételével kerültek/kerülnek végrehajtásra és a 2020. évi létszámnövekedést is 
figyelembe véve összességében 1 169 fős létszámbővítést indokolnak, így a cím költségvetési 
létszáma 24 148 főben került rögzítésre. 

A cím kiadási előirányzata 683 552,8 millió forintban került meghatározásra, mely 
677 059,1 millió forint költségvetési támogatást és 6493,7 millió forint összegű bevételt 
tartalmaz. A 2022. évi kiadási főösszeg 251 220,3 millió forinttal magasabb összegben került 
megállapításra az előző évihez képest.  

A Zrínyi HHP keretében tervezett 2022. évi főbb fejlesztések az alábbiak: 

 Honvédelmi Programok tekintetében 2022. évre tervezett új feladat: 

 az aktív katonai szolgálat lezárását követően a nyugállományúakról való 
gondoskodás rendszerének fejlesztése és új elemekkel történő bővítése az Obsitos 
program keretében. 

Fókusz: a személyi állomány megbecsülésének folyamatos javítása. 

 Haderőfejlesztési Program (haditechnikai eszközök, felszerelések beszerzése, a kor 
színvonalának megfelelő katonai képességek kialakítása): 

 a forgó- és merevszárnyas képesség; 

 légvédelmi képesség; 

 harckocsizó képesség; 

 gépesített lövész képesség; 

 tüzér képesség; 

 páncéltörő képességek; 

 vezetési és irányítási képességek 

fejlesztése; 

Fókusz: a katonák felszerelésének, haditechnikai eszközeinek kor követelményeinek 
megfelelő szintre hozása. 

A címen az alábbi főbb nemzetközi feladatok kerültek megtervezésre: 

 az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben történő magyar 
szerepvállalás; 
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 nemzeti támogatás; 

 MH KFOR Kontingens (koszovói NATO katonai békefenntartó erők); 

 afganisztáni szerepvállalás; 

 nemzetközi gyakorlatok és kiképzések; 

 MH Katonai Képviselő Hivatal (Brüsszel); 

 MH EUFOR Kontingens (bosznia-hercegovinai katonai békefenntartó erők); 

 UNFICYP szerepvállalás (ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió); 

 MH Nemzeti Katonai Képviselet (Mons); 

 MH Nemzeti Összekötő Képviselet (Norfolk); 

 afrikai szerepvállalás; 

 katonai megfigyelők; 

 UNIFIL (ENSZ Libanoni Misszió); 

 kanadai repülőhajózó képzés; 

 Balti Légtér Rendészeti feladat. 

A 2022. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 

 Az alábbi fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítások 
figyelembevételével került módosításra a 2. Magyar Honvédség cím 2022. évi 
előirányzata: 

 a Zrínyi HHP megvalósítása céljából már megkötött/folyamatban lévő 
haditechnikai szerződések fedezete érdekében 49 053,5 millió forinttal 
megemelésre került az 1/2 alcím, a 3. és 7. címek, valamint a 8/2/25 fejezeti 
kezelésű előirányzat fejezeten belüli átrendezésével; 

 a lakásértékesítésből származó 1000,0 millió forint bevételi előirányzat fejezeten 
belüli átrendezése a lakhatás támogatási rendszer – Honvédelmi Programok 
keretében megvalósuló – fejlesztésének finanszírozása érdekében az 1/2 alcím 
terhére; 

 a 2021. évben a pincehelyi mobil hídszerkezet működtetése érdekében egyszeri 
jellegű 35,4 millió forint összegű előirányzat növekmény visszarendezése fejezetek 
közötti "0" szaldós átrendezéssel a XLVII. fejezet javára; 

 Bevételi előírás csökkentése 291,3 millió forint összegben; 

 A többletforrásként biztosított 201 493,5 millió forint az alábbi feladatok ellátását 
szolgálja: 

 a költségvetési cím létszám- (+1169 fő) és struktúraváltozása, illetve a bázisidőszak 
teljesítési adatai figyelembevételével végrehajtott normakarbantartás 
(10 072,4 millió forint). 

 az Önkéntes Tartalékos állomány létszámának 2022. évi tervezett növekedéséből 
adódó személyi juttatás és járulék növekmény (1368,8 millió forint); 

 a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításával 2020. januárban bevezetett 10%-os 
katonai illetményfejlesztés 1 havi összege (932,3 millió forint); 
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 a 2021. évben, a 1293/2020. Korm. határozat alapján a szerződéses állományú 
katonák egyszeri szerződéskötési díja fedezetére többletforrásként biztosított 
115,5 millió forint beépülése; 

 A Zrínyi HHP keretén belül a katonák társadalomban elfoglalt helyének és 
szerepének, elismertségének, társadalmi támogatottságának további erősítését, az 
állomány megbecsülésének növelését célzó Honvédelmi Programok végrehajtása 
(1724,9 millió forint); 

 a honvédelmi alkalmazottak 2018. évi CXIV. törvényben rögzített 
illetményfejlesztése (642,0 millió forint); 

 a szakképzésben foglalkoztatottak 2093/2020. Korm. határozat alapján 2020. július 
1-ei hatállyal bevezetett illetményfejlesztésének 2022. évi hatása 
(257,5  millió forint); 

 minimálbér és garantált bérminimum emelés 2021. évi többlete 
(232,6 millió forint); 

 a Zrínyi HHP megvalósítása érdekében már megkötött/folyamatban lévő 
haditechnikai szerződések fedezete (185 381,5 millió forint); 

 a nemzetközi szerepvállalás 2022. évi bővülése tekintetében a 2022 
szeptemberében kezdődő Balti Légtér Rendészeti (Baltic Air Policing - BAP) 
műveleti feladat és a magyar szerepvállalás nyugat-balkáni hadszíntéren történő 
bővítése – beleértve a KFOR parancsnoki beosztással kapcsolatos feladatok 
ellátását – finanszírozása (766,0 millió forint). 

Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

2. Magyar Honvédség cím  Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat  432 332,5 5 785,0 426 547,5 22 979 

Változások jogcímenként:         
Fejezeten belüli átrendezés 1/2 címről 
(Haderőfejlesztési Programok 
ütemezett végrehajtásához igazodva) 

41 327,0 0,0 41 327,0  

Fejezeten belüli átrendezés 
1/2 alcímről (Honvédelmi Programok 
- lakhatás támogatási rendszer 
fejlesztése) 

1 000,0 1 000,0 0,0  

Fejezeten belüli átrendezés 3. címről 
(Haderőfejlesztési Programok 
ütemezett végrehajtásához igazodva) 

4 200,0 0,0 4 200,0  

Fejezeten belüli átcsoportosítás a 
8/2/25 fejezeti kezelésű előirányzatról 
(Haderőfejlesztési Programok 
ütemezett végrehajtásához igazodva) 

3 525,5 0,0 3 525,5  

Fejezeten belüli átrendezés 7. címről 
(Haderőfejlesztési Programok 
ütemezett végrehajtásához igazodva) 

1,0 0,0 1,0  
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millió forintban, egy tizedessel 

2. Magyar Honvédség cím  Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
Fejezetek közötti "0" szaldós 
átrendezés a XLVII. fejezet javára 
(Pincehelyi mobil hídszerkezet)  

-35,4 0,0 -35,4  

Bevételi előírás változása -291,3 -291,3 0,0  

Többlet (jogcímenként)     
Létszám, struktúraváltozás, norma-
karbantartás 

10 072,4 0,0 10 072,4 1 169 

Önkéntes Tartalékos állomány 
növelése 

1 368,8 0,0 1 368,8   

2020. évi 10%-os katonai 
illetményfejlesztés áthúzódó hatása 
(7/2015. (VI. 22.) HM rendelet) 

932,3 0,0 932,3  

Szerződéses állományú katonák 
egyszeri szerződéskötési díja 
(1293/2020. Korm. határozat) 

115,5 0,0 115,5  

Honvédelmi alkalmazottak 2018. évi 
CXIV. törvényben rögzített 
illetményfejlesztése 

642,0 0,0 642,0  

Szakképzésben foglalkoztatottak 
2020. évi illetményfejlesztésének 
többlete (2093/2020. Korm. 
határozat) 

257,5 0,0 257,5  

Honvédelmi Programok - egyes 
pénzbeli juttatások és a lakhatás 
támogatási rendszer fejlesztése 

1 724,9 0,0 1 724,9  

2021. évi minimálbér és garantált 
bérminimum emelés hatása 

232,6 0,0 232,6  

Zrínyi HHP - Haderőfejlesztési 
Programok 

185 381,5 0,0 185 381,5  

Nemzetközi feladatok változása 
(Légtérrendészeti feladat (BAP), 
COMKFOR) 

766,0 0,0 766,0  

2022. évi javasolt előirányzat 683 552,8 6 493,7 677 059,1 24 148 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 
4.) 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím: 

A cím előirányzatai az intézményi működési kiadásokon túlmenően magukba foglalják a 
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (továbbiakban: Nbtv.) 
rögzített alapfeladatok ellátásához szükséges kiadásokat, továbbá a speciális működési és a 
fejlesztési kiadásokat, valamint az attaséhivatalok kiadásait. 

A KNBSZ feladata többek között: 

 megszerzi a kormányzati döntéseket megalapozó katonapolitikai, hadiipari és katonai 
információkat, valamint a HM, illetve az MHP hadászati-hadműveleti, 
információvédelmi tervező munkájához szükséges adatokat;  
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 felderíti és elhárítja a külföldi titkosszolgálatoknak Magyarország szuverenitását, 

honvédelmi érdekeit sértő vagy veszélyeztető törekvéseit;  

 működési területén felderíti és elhárítja Magyarország törvényes rendjének jogellenes 
eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett 
törekvéseket;  

 információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető terrorszervezetekről, felderíti és 
elhárítja a HM és az MH szervezeteinél a külföldi hatalmak, személyek vagy szervezetek 
terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvéseit;  

 információkat gyűjt a működési területét érintő szervezett bűnözésről, az Nbtv. által 
hatáskörébe utalt, valamint a HM és az MH törvényes feladatainak végrehajtását 
veszélyeztető bűncselekményekről, a honvédelmi érdeket sértő kiber-tevékenységről, 
továbbá a műveleti területén lévő alakulatok és azok állománya ellen irányuló 
törekvésekről és tevékenységekről;  

 ellátja a HM és az MH szervezeteinél folytatott hadiipari kutatással, fejlesztéssel, 
gyártással és kereskedelemmel összefüggő, valamint a nemzetközileg ellenőrzött 
termékekhez és technológiákhoz, továbbá a haditechnikai eszközök és szolgáltatások 
jogellenes forgalmának felderítéséhez, megelőzéséhez, megakadályozásához és legális 
forgalmának ellenőrzéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági feladatokat; 

 ellátja az illetékességi körébe tartozó, a kormányzati tevékenység szempontjából fontos 
katonai szervek és létesítmények, valamint a kormányzati és katonai vezetési objektumok 
biztonsági védelmét; 

 elvégzi az illetékességébe tartozó fontos és bizalmas munkakört betöltő személyekhez, 
gazdálkodó szervezetekhez, a speciális beszerzésekhez, katonai rendezvényekhez és 
gyakorlatokhoz kötődő minősítési, ellenőrzési és védelmi feladatokat. 

A cím kiadási főösszege 32 459,9 millió forint, költségvetési támogatása 32 205,9 millió forint 
és bevételi előirányzata 254,0 millió forint. A Zrínyi HHP keretében megvalósuló 
képességfejlesztések rendszerbe állítása 150 fős költségvetési létszám növelést indokolt, 
melynek következtében a cím költségvetési létszáma 1300 főben került megállapításra. 

A 2022. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 

 Az alábbi fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítások figyelembevételével került 
módosításra a KNBSZ 2022. évi előirányzata: 

 a KNBSZ már folyamatban lévő, azonban 2022-ben tervezetten lezáruló, és a jövő 
évben már alacsonyabb forrásszükségletet jelentő képességfejlesztései 
következtében felszabaduló 4200,0 millió forint előirányzat átrendezésre került 
fejezeten belül a Zrínyi HHP keretében megkötött nagy értékű haditechnikai 
szerződések finanszírozása érdekében a 2. Magyar Honvédség cím részére; 

 Bevételi előírás növelése 42,3 millió forint összegben; 

 A többletforrásként biztosított 4165,8 millió forint az alábbi feladatok ellátását szolgálja: 

 a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó kiemelt előirányzatok változása – beleértve a 150 fős költségvetési 
létszámemelkedés hatását is – a KNBSZ vonatkozásában 2851,4 millió forint; 

 a KNBSZ 3003/2021 Korm. határozat szerint megvalósuló, a szervezet 
alapfeladatainak magasabb színvonalú ellátását biztosító képességfejlesztés 
1101,0 millió forint; 
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 A Zrínyi HHP keretében megvalósuló képességfejlesztésekhez kapcsolódó 
működés-fenntartási kiadások finanszírozása 213,4 millió forint. 

 
Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

3. Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat cím 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat  32 451,8 211,7 32 240,1 1 150 

Változások jogcímenként:         
Fejezeten belüli átrendezés 2. címre 
(Haderőfejlesztési Programok 
ütemezett végrehajtásához igazodva) 

-4 200,0 0,0 -4 200,0  

Bevételi előírás növelése 42,3 42,3 0,0  

Többlet (jogcímenként)         
Személyi juttatások és járulékok 
többlete 

2 851,4 0,0 2 851,4 150 

Zrínyi HHP - Haderőfejlesztési 
Programok (3003/2021 Korm. 
határozat) 

1 101,0 0,0 1 101,0  

Zrínyi HHP-hoz kapcsolódó 
működési-fenntartási kiadások 

213,4 0,0 213,4  

2022. évi javasolt előirányzat 32 459,9 254,0 32 205,9 1 300 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

5.) 6. MH Egészségügyi Központ cím: 

Az MH EK alapfeladata a honvéd egészségügyi rendszer működőképességének fenntartása, az 
igényjogosultak egészségügyi biztosítása, a területi, fővárosi ügyeleti rend szerinti ellátási 
kötelezettség alapján jó színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása. 

Az intézmény alaprendeltetési feladatai ellátása keretében járóbeteg, aktív fekvőbeteg, 
krónikus, rehabilitációs és speciális szakellátást és kutatást végez, valamint végrehajtja a 
védelemegészségügyi, preventív medicina, a repülő-egészségügyi ellátási, a tudományos 
kutatás-fejlesztési feladatokat és az egészségügyi biztosítás vonatkozásában a honvédelmi 
szervezetek egészségügyi ellátását és továbbképzését. A területi ellátási kötelezettség és 
progresszivitás mentén az intézményre kiszabott feladatok ellátásán túl kiemelt prioritás a 
speciális ellátotti kör (hon- és rendvédelmi dolgozók, vasutasok és családtagjaik, nyugdíjasaik) 
magas szakmai színvonalú ellátása. 

Az intézet a szakmai gyakorlati oktatás mellett más intézmények szakmai gyakorlatának és 
vizsgáztatásának biztosítását is ellátja; a Semmelweis Egyetem Oktató Kórháza címet viseli 
2012. év októbere óta. A felhalmozódott szakmai tudás megosztását szolgálják az oktatás 
mellett a külföldi csoportok részére szervezett intézeti bemutatók, illetve a magas színvonalú 
akkreditált szakdolgozói tudományos napok. 

Az MH EK kiemelt feladata az előzőeken túlmenően az MH különböző nemzetközi 
kötelezettségeiből származó feladatainak végrehajtása, a kiképzések, gyakorlatok egészségügyi 
támogatása, az egészségügyi haderővédelmi szervek állományának egészségügyi biztosításával 
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kapcsolatos feladatok teljesítése, valamint a katasztrófavédelem, amely biztosításához az 
MH EK részt vesz a KEHOP 1.6.0 Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése uniós projektben. 

2022-ben is kiemelt célként került meghatározásra – az alaprendeltetési feladatok maradéktalan 
ellátása mellett – az MH egészségügyi képességének további fejlesztése, a minőségi 
paraméterek növelése, a betegelégedettség folyamatos javítása, az ehhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételek lehető legoptimálisabb szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése. Az 
MH EK részt vesz a haderő humán erőforrásainak fejlesztése keretében az állomány 
felkészültsége, feladatainak magasabb színvonalon történő ellátása céljából a kiképzési és 
felkészítési feladatok, valamint az ÖTR fejlesztésével összefüggő feladatok végrehajtásában.  

A cím tervezett kiadási főösszege 64 417,2 millió forint, amely 39 619,2 millió forint 
összegben támogatásértékű működési bevételből (a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 
(a továbbiakban: NEAK) az egészségügyi ellátások finanszírozásaként és egyéb címen átvételre 
tervezett pénzeszköz), 1680,0 millió forint intézményi bevételből, illetve 23 118,0 millió forint 
költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra.  

A költségvetési cím létszáma 4109 főben került megállapításra, ami 634 fővel haladja meg a 
2021. évit. A létszámnövekményt az alábbi feladatváltozások indokolják: 

 A 7/2021. (II. 10.) HM utasítás alapján 2021. március 1-jével megvalósult a katona-
egészségügyi szervezeti elemek teljeskörű integrációja az MH EK szervezetébe. Az 
átalakítás keretében a katona-egészségügy vezetési feladatait ellátó szervezeti elem, 
illetve a védelemegészségügyi feladatokat ellátó szervezeti elemek teljes körűen 
átkerültek az MH katonai szervezeteitől az MH EK szervezetébe. Az integrációt követően 
az MH EK biztosítja az MH speciális egészségügyi feladatai teljes vertikumának 
végrehajtását. 

 Az 585/2020. (XII. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően 2021. január 1-jével a 
honvédelmi egészségügyi szolgáltató átvette a rezidensek foglakoztatását a 
szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szervtől, és ezen rezidensek 
közalkalmazotti jogviszonya átalakult honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá. 

 A 3007/2021. Korm. határozat alapján megvalósuló feladatok további létszámemelést 
tettek szükségessé. 

A 2022. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 

 a közfinanszírozott ellátás keretében a területi ellátási kötelezettség teljesítése érdekében 
végzett feladatok finanszírozására 2627,9 millió forint támogatásértékű NEAK bevétel 
növekmény; 

 A többletforrásként biztosított 13 590,3 millió forint az alábbi feladatok ellátását 
szolgálja: 

 a költségvetési cím létszám- (+634 fő) és struktúraváltozása, illetve a bázisidőszak 
teljesítési adatai figyelembevételével végrehajtott normakarbantartás fedezete 
4179,1 millió forint; 

 az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló a 2020. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó foglalkoztatottak tekintetében a 2021. évi ágazati bérfejlesztések 
fedezetének biztosítása 7101,5 millió forint támogatásértékű NEAK bevétellel; 

 a 7/2021. (II. 10.) HM utasítás alapján 2021. március 1-jével az MH EK-ba integrált 
– nem NEAK finanszírozott – védelemegészségügybe tartozó állomány 
illetményfejlesztése 1003,8 millió forint; 
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 a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) 
HM rendelet módosításával 2020. januárban bevezetett 10%-os katonai 
illetményfejlesztés 1 havi összege (26,4 millió forint); 

 A Zrínyi HHP keretén belül a katonák társadalomban elfoglalt helyének és 
szerepének, elismertségének, társadalmi támogatottságának további erősítését célzó 
Honvédelmi Programok végrehajtása 45,0 millió forint; 

 a honvédelmi alkalmazottak 2018. évi CXIV. törvényben rögzített 
illetményfejlesztése 718,0 millió forint; 

 minimálbér és garantált bérminimum emelés 2021. évi többlete 6,6 millió forint; 

 a 3007/2021 Korm. határozat szerint megvalósuló feladatokra 500,0 millió forint; 

 a védelem egészségügyi feladatok 2022. évi végrehajtása 9,9 millió forint. 

Az intézményi előirányzatok alakulása: 
millió forintban, egy tizedessel 

6. MH Egészségügyi Központ cím  Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 48 199,0 31 569,8 16 629,2 3 475 

Változások jogcímenként:         
Területi ellátási kötelezettséghez 
kapcsolódó bevétel változás 

2 627,9 2 627,9 0,0 
 

Többlet (jogcímenként)     
Létszám, struktúraváltozás, norma-
karbantartás 

4 179,1 0,0 4 179,1 634 

Egészségügyi illetményfejlesztés 8 105,3 7 101,5 1 003,8  
2020. évi 10%-os katonai 
illetményfejlesztés áthúzódó hatása  
(7/2015. (VI. 22.) HM rendelet) 

26,4 0,0 26,4 
 

Honvédelmi alkalmazottak 2018. évi 
CXIV. törvényben rögzített 
illetményfejlesztése 

718,0 0,0 718,0 
 

Honvédelmi Programok - egyes 
pénzbeli juttatások fejlesztése 

45,0 0,0 45,0 
 

2021. évi minimálbér és garantált 
bérminimum emelés hatása 

6,6 0,0 6,6 
 

3007/2021 Korm. határozat szerinti 
feladatokra 

500,0 0,0 500,0 
 

Védelem egészségügyi feladatok 9,9 0,0 9,9  

2022. évi javasolt előirányzat 64 417,2 41 299,2 23 118,0 4 109 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 
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6.) 7. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium cím: 

A hazafias, honvédelmi nevelés módszertani központjaként az intézményben kiteljesedett 
formában, magas színvonalon megvalósuló oktató-nevelő munka tapasztalatai módszertani 
továbbképzések formájában kerülnek átadásra a köznevelés más szereplői számára, ezáltal 
elősegítve a Hvt. 21. § (1) bekezdés j) pontjában megjelölt feladatok hatékony végrehajtását. 

A kiadási és támogatási főösszeg 612,5 millió forintban került megállapításra, mely 
214,2 millió forinttal haladja meg a 2021. évi előirányzat összegét. Az előirányzat biztosítja az 
intézmény feladatellátásának fedezetét, így lehetővé teszi a felnövekvő nemzedékek hazafias 
nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatainak megvalósítását. 

Az előirányzat jelentős részét a személyi juttatások kifizetése és a kapcsolódó járulékok teszik 
ki, tekintettel arra, hogy az intézmény működésének logisztikai biztosítása az MH logisztikai 
utaltsági rendszerében kerül végrehajtásra, ezért az intézmény működéséhez szükséges 
előirányzatok túlnyomórészt az ellátó katonai szervezet költségvetésében a 2. Magyar 
Honvédség cím előirányzatai tartalmazzák. 

A cím 2022. évi költségvetési létszáma 71 fő. A 2021. évhez viszonyított 17 fős 
létszámnövekményt a honvédelmi kollégiumok rendszerének a Honvédelmi Programok 
keretében végrehajtásra tervezett bővítése indokolja. 

A 2022. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 

 Az alábbi fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítások figyelembevételével került 
csökkentésre a költségvetési cím 2022. évi előirányzata: 

 1,0 millió forint került átrendezésre fejezeten belül a Zrínyi HHP keretében 
megkötött nagy értékű haditechnikai szerződések finanszírozása érdekében a 
2. Magyar Honvédség cím részére; 

 A többletforrásként biztosított 215,2 millió forint az alábbi feladatok ellátását szolgálja: 

 a költségvetési cím létszám (+17 fő) és struktúraváltozása, illetve a bázisidőszak 
teljesítési adatai figyelembevételével végrehajtott normakarbantartás fedezete 
120,5 millió forint. 

 a Zrínyi HHP keretén belül a katonák társadalomban elfoglalt helyének és 
szerepének, elismertségének, társadalmi támogatottságának további erősítését célzó 
Honvédelmi Programok végrehajtása 0,2 millió forint; 

 a honvédelmi alkalmazottak 2018. évi CXIV. törvényben rögzített 
illetményfejlesztése 15,2 millió forint; 

 a szakképzésben foglalkoztatottak 2093/2020. Korm. határozat alapján 2020. július 
1-ei hatállyal bevezetett illetményfejlesztésének 2022. évi hatása 79,2  millió forint; 

 minimálbér és garantált bérminimum emelés 2021. évi többlete 0,1 millió forint. 
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Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

7. Kratochvil Károly Honvéd 
Középiskola és Kollégium cím 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 398,3 0,0 398,3 54 

Változások jogcímenként:        
Intézményi működési feladatok 
finanszírozása (Fejezeten belüli 
átrendezés 2. címre) 

-1,0 0,0 -1,0  

Többlet (jogcímenként)     
Létszám, struktúraváltozás, norma-
karbantartás 

120,5   120,5 17 

Honvédelmi alkalmazottak 2018. évi 
CXIV. törvényben rögzített 
illetményfejlesztése 

15,2   15,2  

Szakképzésben foglalkoztatottak 
2020. évi illetményfejlesztésének 
többlete (2093/2020. Korm. 
határozat) 

79,2   79,2  

Honvédelmi Programok - egyes 
pénzbeli juttatások fejlesztése 

0,2   0,2  

2021. évi minimálbér és garantált 
bérminimum emelés hatása 

0,1   0,1  

2022. évi javasolt előirányzat 612,5 0,0 612,5 71 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás 
 
A 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím 2022. évi tervezett kiadási és támogatási főösszege 
60 026,4 millió forint. A 2021. évi előirányzathoz viszonyított eltérések az adott 
jogcímcsoportokon és jogcímeken kerülnek bemutatásra. 

1.) A NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának 
kiadásai jogcímcsoporton 100,0 millió forint került tervezésre a központi alrendszer azon 
előirányzatai között, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.  

A 8/2/1 A NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek 
alkalmazásának kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  100,0 0,0 100,0 
2022. évi javasolt előirányzat 100,0 0,0 100,0 

 

2.) A Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
fedezetet biztosít: 

 a katonai hagyományok őrzéséhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítására, illetve 
felszerelések beszerzésére, valamint a kulturális- és sportesemények társadalmi 
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szervezetekkel együttesen történő ad hoc jellegű tevékenységeire, a honvédelem 
érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatására; 

 a katonai hagyományőrző-, sport- és kulturális segítséget nyújtó szervezetek nem 
pályázati úton történő támogatására, az érdekképviseleti szervek, a Magyar 
Hadtudományi Társaság, valamint a Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott 
támogatására;  

 a hadisír gondozással és hadisír kutatással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében civil 
szervezetek tevékenységének támogatására; 

 a Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatására a HM toborzó tevékenysége 
eredményességének javításában való közreműködés érdekében; 

 az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatására, a HM 
gondoskodási körébe tartozók – hátrányos vagy súlyos élethelyzetű családok, 
pályakezdők, nyugdíjasok – közalapítványon keresztül történő segélyezésére, továbbá 
képzési támogatás nyújtására a munkavállalók polgári életbe történő 
visszailleszkedéséhez. 

A 8/2/3 Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 760,6 0,0 760,6 
2022. évi javasolt előirányzat 760,6 0,0 760,6 

 

3.) A tárca felügyelete alá tartozó nonprofit korlátolt felelősségű társaság a HM Zrínyi 
Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: HM 
Zrínyi Nkft.), továbbá a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására 
3254,4 millió forint összegű előirányzat került megtervezésre, mely 3,4 millió forinttal haladja 
meg a 2021. évi eredeti előirányzatot. A 2022.  évi többlet költségvetési támogatást a Gazdasági 
Adattárház kialakításához, működtetéséhez és fejlesztéséhez a HM fejezet részéről a 
2334/2020. Korm. határozat figyelembevételével megtervezett hozzájárulás indokolja. 

A HM Zrínyi Nkft. általános működése kerül támogatásra a fejezeti kezelésű előirányzatból. 
Feladatai közé tartozik a földmérési és térképészeti feladatok végrehajtása, a katonai 
térképészeti tevékenység műszaki biztosítása, az állami topográfiai alapadatok szolgáltatása, a 
katonai kiadványok sokszorosítása, továbbá a központi nyomdai feladatok végzése. Emellett a 
HM Zrínyi NKft. a honvédelmi tárca részére lapkiadást, kiadványszerkesztést, rendezvények 
dokumentálását, videó műsor és sajtószemle készítését végzi, nyomdai szolgáltatást biztosít, és 
gondozza a tárca internetes honlapját. Ezen kívül közreműködik a tárca rendezvényszervezési 
tevékenységében, PR- és reklámtevékenységének lebonyolításában, valamint szervezi a belső 
terjesztésű és a könyvpiacra is kikerülő könyvek, kiadványok megjelentetését. 

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. fő profilja a katonai hagyományápolás, 
katonatörténeti rendezvények és kiállítások megszervezése és lebonyolítása. 
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A 8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  3 251,0 0,0 3 251,0 
Többlet (jogcímenként)    
Gazdasági Adattárház kialakítása, működtetése 
(2334/2020. Korm. határozat) 

3,4 0,0 3,4 

2022. évi javasolt előirányzat 3 254,4 0,0 3 254,4 
 

4.) A Honvédelmi Sportszövetség működése támogatására a 2021. évvel megegyező összegű 
előirányzat került betervezésre. A Sportszövetséget az Országgyűlés a Honvédelmi 
Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvénnyel hozta létre, meghatározva a honvédelmi 
nevelés programjaiban való közreműködés, a honvédelmi sportok által a honvédelmi tudás 
megszerzése érdekében végrehajtásra kerülő feladatait. A Sportszövetség támogatásán 
keresztül elérni kívánt cél, hogy Magyarország állampolgárait – a haza védelme iránti hazafias 
elkötelezettségük, áldozatkészségük és az önkéntesség figyelembevételével – minél szélesebb 
körben bevonja a nemzeti védelmi képesség fenntartásába és fejlesztésébe, valamint tovább 
erősödjön a társadalom és a honvédelem kapcsolata. 

 
A 8/2/6/1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  1 286,0 0,0 1 286,0 
2022. évi javasolt előirányzat 1 286,0 0,0 1 286,0 

 

5.) A Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához fejezeti kezelésű előirányzat 
tartalmazza a NATO-val szemben vállalt, a programhoz kapcsolódó kötelezettségeink 
fedezetét, mely 6829,6 millió forint összeggel szerepel a tervekben. Az előirányzatból kerül 
biztosításra a hozzájárulás mellett a projektek nemzeti forrás szükséglete is.  

A 8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  10 355,1 0,0 10 355,1 
Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átrendezés 2. címre (Hozzájárulás 
változása a programok ütemezett végrehajtásához 
igazodva) 

-3 525,5 0,0 -3 525,5 

2022. évi javasolt előirányzat 6 829,6 0,0 6 829,6 
 

6.) A Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz fejezeti 
kezelésű előirányzaton 17 000,0 millió forint került betervezésre. 
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A Hadigondozottak Közalapítványa valósítja meg a hadigondozásról szóló 1994. évi 
XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 9. §-a és 25. §-a alapján a hadigondozottakról való állami, 
alanyi jogú gondoskodást. Az előirányzat tartalmazza a hadigondozás költségeit 
(hadigondozotti juttatásokat), az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul 
megfosztottak egyösszegű kárpótlásának fedezetét, valamint a Közalapítvány működési 
költségeit.  

A 8/2/39 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 17 000,0 0,0 17 000,0 
2022. évi javasolt előirányzat 17 000,0 0,0 17 000,0 

 

7.) A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 8008,1 millió forint összegű előirányzatán 
a NATO költségvetéséhez, illetve az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 
való hozzájárulások kötelezettsége került megtervezésre. 

Az előirányzat többek között biztosítja a magyar hozzájárulás teljesítését a NATO katonai 
költségvetéséhez, a NATO nyugdíjrendszeréhez, a Béketámogató Műveletekhez, az NSPA 
(NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség) költségvetéséhez, az NSPA által kezelt SALIS 
(Stratégiai Légiszállítás Ideiglenes Megoldása) és SEALIFT (Tengeri szállítás) programokhoz, 
a NAPMA (NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Programkezelő 
Ügynökség) költségvetéshez, a NAEW&C (NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és 
Ellenőrző Rendszer) parancsnokság és az AWACS (Légi Előrejelző és Irányító Rendszer) 
gépek működési kiadásaihoz, a SAC (Stratégiai Légiszállítási Képesség) programhoz, a 
SHAPE (Szövetséges Haderők Európai Főparancsnokság) Nemzetközi Iskola fenntartásához, 
a GRF (Minősített Készenléti Erők) NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, 
valamint a NATO missziók NBC (Nemzeteket terhelő költségek) költségeihez.  

Az előirányzat biztosítja továbbá az EU katonai műveleteinek finanszírozását biztosító 
pénzügyi mechanizmushoz, valamint az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) működési 
költségvetéséhez, az EU Műholdközpont működési kiadásaihoz történő hozzájárulást is.  

A 2021. évi törvényi előirányzathoz képest bekövetkezett változást a befizetési kötelezettségek 
módosulása okozza. 

A 8/2/40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 6 841,1 0,0 6 841,1 
Többlet (jogcímenként)      
Befizetési kötelezettség változása 1 167,0 0,0 1 167,0 
2022. évi javasolt előirányzat 8 008,1 0,0 8 008,1 

 

8.) A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásként 1000,0 millió forint előirányzat 
került tervesítésre. Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül a Kormány 
engedélyével túlléphető, ezzel biztosítva az azonnali reagálási lehetőséget az esetlegesen 
felmerülő újabb kiadások rendezéséhez. 
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A 8/2/43 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 
2022. évi javasolt előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 

 

9) A Honvédelmi szolgálati juttatás tartalék előirányzat a három év folyamatos szolgálati 
jogviszonnyal rendelkező honvédelmi hivatásos állományú foglalkoztatottak hat havi szolgálati 
juttatása 2022. évre eső fedezetét tartalmazza. Tekintve, hogy e jogcímen először 2023-ban 
válik esedékessé a kifizetés, e betervezett fedezet az egyharmad részét jelenti a 2023-ban 
kifizetendő teljes összegnek. 

A 8/2/47 Honvédelmi szolgálati juttatás tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  19 300,0 0,0 19 300,0 
2022. évi javasolt előirányzat 19 300,0 0,0 19 300,0 

 

11) A Védelmi felkészítés jogcímcsoport előirányzatai többek között a fővárosi és megyei 
védelmi bizottságok működésére, a területi- és helyi védelmi igazgatás feladatainak ellátására, 
a védelmi igazgatás informatikai rendszerének fenntartására, valamint a speciális objektumok 
üzemeltetésére nyújtanak fedezetet. 

A jogcímcsoport előirányzatai 790,7 millió forinttal növekedtek a 2021. évhez viszonyítva, 
mely biztosítja a Védett Vezetési Rendszer fejlesztéséhez szükséges forrásokat, illetve 
lehetőséget nyújt a védelmi felkészítés keretében jövő évre tervezett feladatok megvalósítására. 

A 8/2/48/1 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  497,0 0,0 497,0 
2022. évi javasolt előirányzat 497,0 0,0 497,0 

 
A 8/2/48/2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  1 200,0 0,0 1 200,0 
Változások jogcímenként:       
Védett Vezetési Rendszer fejlesztése 390,7 0,0 390,7 
Védelmi felkészítés előirányzatainak növelése 400,0 0,0 400,0 
2022. évi javasolt előirányzat 1 990,7 0,0 1 990,7 
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III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

A HM vonatkozásában 2022. évben központi kezelésű előirányzat nem került tervezésre. 

 

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

Megnevezés 2022 2023 2024 

Légierő képességek fejlesztése (helikopterek, 
repülőgépek) 

109 334,8 116 620,6 141 272,2 

Légvédelmi és légtérellenőrző képesség 
fejlesztése 

7 113,7 46 953,8 61 392,5 

Gépesített lövész képesség fejlesztése 329 353,8 295 492,0 315 628,0 

Védelmi infrastruktúra fejlesztése 18 301,5 46 625,0 15 276,0 

NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP) 6 829,6 33 870,1 15 831,1 

Programok összesen: 470 933,4 539 561,5 549 399,8 

 
III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban 
 
A HM fejezet az EU 2014-2020-as, illetve a 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó 
operatív programok végrehajtásáért közvetlenül nem felelős. Az operatív programok 
megalapozására szolgáló stratégai dokumentumokban, így az Országos Fejlesztési- és 
Területfejlesztési Koncepcióban is megjelenítésre kerültek védelempolitikai fejlesztési célok. 
Az operatív programok és a hazai szabályzó környezet formálásában a HM mindkét időszak 
vonatkozásában aktívan részt vett, részt vesz. Az operatív programokhoz, valamint a hazai 
szabályzókhoz tett, a kidolgozók által befogadott HM észrevételek (ideértve különösen a 
döntéshozatali, előkészítési feladatok testületeiben, folyamataiban valamennyi minisztérium 
normatív megjelenítésére vonatkozóakat) megteremtették a feltételeit annak, hogy a HM fejezet 
szervezetei a 2014-2020 időszakban az EU források terhére valósíthassanak meg HM és egyben 
össztársadalmi célokat szolgáló fejlesztéseket.  

A HM a 2014-2020 programozási időszak EU-s támogatási forrásainak megszerzésére és 
felhasználására vonatkozó tárcaszintű tervezési feladatait befejezte, a megvalósuló fejlesztések 
az alábbi célterületekre koncentrálódnak: 

 igényjogosulti kör egészségügyi ellátási feltételeinek fejlesztése; 

 energetikai hatékonysági fejlesztések; 

 az MH katasztrófavédelmi beavatkozó képességének és katasztrófa egészségügyi 
képességének fejlesztése; 

 ivóvízminőség-javítás, környezeti kármentesítés; 

 a humán erőforrás fejlesztése; 

 a speciális feladatkört ellátó honvédelmi szervezetek (kulturális, rekreációs és oktatási 
intézmények) fejlesztése. 
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A felsorolt fejlesztési célkitűzések elérését szolgáló projektek végrehajtása folyamatos, azzal a 
kiemelt céllal, hogy: 

 a megcélzott területeken az EU források felhasználásával támogathatóak legyenek az 
olyan össztársadalmi (nem elsődlegesen honvédelmi) célok, mint a széndioxid kibocsátás 
csökkentése, vagy az egészségügyi ellátás fejlesztése; 

 a nem haderőfejlesztés jellegű, illetve a kettős hasznosulású fejlesztések terén az EU 
források bevonásával – a NATO felé tett vállalásoknak megfelelően – biztosítható legyen, 
hogy a hazai költségvetési források minél nagyobb hányada a tényleges 
haderőfejlesztésre koncentráltan kerülhessen felhasználásra és 

 így – a honvédelmi célok és érdekek érdemi veszélyeztetése nélkül, sőt a szinergiák 
megfelelő kihasználásával azt támogatva – a HM fejezet minél szélesebb körben legyen 
képes hozzájárulni az EU és a Magyarország által kitűzött fejlesztési célokhoz. 

A 2014-2020-as programozási időszak hátralévő részében a hangsúly a megszerzett fejlesztési 
források időbeni és hatékony, a vonatkozó szabályzók maximális betartásával való 
felhasználására, a fejlesztési projektek fizikai és pénzügyi zárására, a fenntartási időszak 
feladatainak ellátására helyeződik.  

A 2021-2027-es időszak előkészítési munkájában a HM részt vesz, a formálódó operatív 
programok felelőseivel egyeztetve tervezik a honvédség békeidőszaki működésének zöldebbé 
tételét, illetve kettős hasznosítású fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását a hazai elosztású 
EU források terhére. A 2021-2027-es EU programozási időszakra vonatkozó HM tervcsomag 
a „Zöld Bástya” elnevezést kapta. A tárca célja, hogy az itt megjelenő projektjavaslatok a lehető 
legnagyobb mértékben kerüljenek megvalósításra és (hasonlóan az ezt megelőző programozási 
időszakhoz) további, HM költségvetési lehetőségeit bővítő forrásokat vegyen igénybe. A HM 
ellátja továbbá a védelmi jellegű fejlesztések megvalósítására szolgáló Európai Védelmi Alap 
(EDF), valamint az egyéb közvetlen EU támogatású eszközök forrásainak felhasználása terén 
a hatáskörébe tartozó feladatok előkészítését. 

 

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

A HM 2022. évben nemzetpolitikai/határon túli feladatokra kifizetést nem tervezett. 
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A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) fejezet 2022. évi költségvetése kiemelt ügynek 
tekinti a közbiztonság megerősítését, a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védelmet, az 
emberi élet- és értékek védelme érdekében a katasztrófavédelem fejlesztését, a „kisértékű” 
bűncselekmények felderítését és a büntetések végrehajtását. 

A BM fejezet a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. 
törvénnyel jött létre az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet bázisán. A 
belügyminiszter feladatait a kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 
22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) rögzíti. A belügyminiszter – mint a 
miniszterelnök nemzetbiztonságért felelős helyettese – felelős többek között a 
bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az e-közigazgatásért, az élet- és 
vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, a helyi önkormányzatokért, az 
idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a közbiztonságért, a 
közfoglalkoztatásért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának 
biztosításáért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a közlekedésrendészetért, a 
közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek 
társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a minősített 
adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
irányításáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásért, a terrorizmus elleni küzdelemért, a településüzemeltetésért, a 
kéményseprő-ipari tevékenységért, a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt 
biztosító vízilétesítmény engedélyezéséért (kivéve a vízgazdálkodásért), a vízügyi igazgatási 
szervek irányításáért, a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító 
vízilétesítmény engedélyezéséért (kivéve a vízvédelemért), a társadalmi felzárkózásért. 

 
I. Célok meghatározása 

 
Rend- és közbiztonság 

A Statútumban meghatározott célokkal összhangban a BM és az irányítása alá tartozó 
rendvédelmi szervek alapvető feladata a rend- és közbiztonság megerősítése, az 
állampolgárok védelmét, biztonságát szolgáló fejlesztések és szervezeti átalakítások 
következetes végrehajtása. 

A megújított rendészet három pillére a terrorcselekmények felderítésére, megelőzésére, 
valamint felszámolására létrehozott Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK), a belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokra megalakult Nemzeti Védelmi Szolgálat (a 
továbbiakban: NVSZ), valamint az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) 
és alárendelt szervei, amelyek együttesen és együttműködve látják el feladataikat. 

A Rendőrség feladata a Magyarország Alaptörvényében meghatározott feladatok mellett a 
határforgalom ellenőrzése, a terrorizmus elleni küzdelem és a Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú 
ellenőrzés, valamint a bűncselekményekből származó vagyon visszaszerzése. 

A TEK-et 2010. szeptember 1-jével a kormány a Terrorelhárítási Központról szóló 
232/2010. (VIII. 19.) számú Korm. rendeletével hozta létre a terrorizmus elleni fellépés, a 
rendelkezésre álló személyi, tárgyi és költségvetési források hatékonyabb, centralizáltabb 
felhasználása érdekében. 

A rendészet harmadik pillére a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok ellátására a 
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata jogutódaként 2011-ben létrehozott NVSZ. 
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Büntetés-végrehajtás 

A Büntetés-végrehajtás szervezete (a továbbiakban: Bv. szervezet) szakmai feladatainak 
ellátásával hozzájárul a közrend és a közbiztonság erősítéséhez, amely a kormányprogram 
fontos részét képezi. A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való 
megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről 
szóló 1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat a férőhelybővítéssel párhuzamosan a büntetés-
végrehajtási intézetek európai színvonalra való felzárkóztatását tűzte ki célul, amelyhez 
kapcsolódó feladatok megvalósításának kezdő éve 2012. volt. Az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának a börtönkörülmények miatti, Magyarországot elmarasztaló ítéletei, valamint az 
eltelt idő során változó külső körülmények szükségessé tették a fogvatartotti férőhely-bővítési 
program eddigi eredményeinek számbavételét, az eredeti célkitűzések és feladat-
meghatározások aktualizálását. Ennek eredményeként a büntetés-végrehajtási intézetek 
férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1125/2016. (III. 10.) Korm. 
határozatban [a továbbiakban: 1125/2016. (III. 10.) Korm. határozat] foglaltak szerint a 
kormány további jelentős forrást biztosított a szükséges férőhelyszám elérése érdekében. A 
célok elérése végett azonban a korábbi koncepció újratervezésére volt szükség. Kihirdetésre 
került a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új 
börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 124/2019. (V. 27.) Korm. rendelet, amely a már elfogadott 
eredeti 8 helyszínből 3 helyszínt hatályon kívül helyezett. A büntetés-végrehajtási intézetek 
férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 1457/2018. (IX. 25.) 
Korm. határozat megnevezett 2 új helyszínt (Kiskunhalas, Berettyóújfalu), így az 
egészségügyi ellátás körülményeinek rendezése is megoldottá vált. A férőhely-bővítéshez 
kapcsolódó beruházások, felújítások, eszközbeszerzések forrását biztosítja a büntetés-
végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 
1296/2019. (V. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1296/2019. (V. 27.) Korm. határozat]. 
A biztonságos őrzés feltételeinek megteremtése a Bv. szervezet működésének, a 
jogszabályokban meghatározott feladatai végrehajtásának alappillére, a büntetés-végrehajtás 
törvényes működésének és rendjének garanciája, amely a fogvatartottak védelmét is biztosítja. 
A fogvatartottak átmeneti elhelyezésével összefüggő feladatokról szóló 1070/2020. (III. 5.) 
Korm. határozat 30.000,0 millió forint összegben biztosított forrást 10 büntetés-végrehajtási 
intézet területén épülő, a fogvatartottak átmeneti elhelyezését biztosító könnyűszerkezetes 
börtönök építésére.  

Az állam büntetőhatalma gyakorlásának eszközeként a teljes foglalkoztatás elérése érdekében, 
a bűnmegelőzésben és a közrend biztosításában betöltött funkció mellett egyre jelentősebb 
szerep hárul a Bv. szervezetre a fogvatartotti foglalkoztatás folyamatos emelésében és a teljes 
foglalkoztatásra történő törekvésében, valamint a belső ellátás rendszerének működtetésében 
és ennek bővítésében. 

 
Polgári nemzetbiztonság 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (továbbiakban: AH) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) szerinti feladatai között 2022. évre az alábbi 
kiemelt feladatok jelentenek prioritást: 

A védett személyek és intézmények biztonságának preventív jelleggel történő támogatása 
érdekében folytatódnak a biztonságtudatosságot fokozó képzések (awareness), amely mellett 
hasonlóan fontos kihívást jelent a kolóniavédelem. 

A megjelölt súlyponti országok viszonylatában szükséges erősíteni az elhárítási aktivitást, 
bővíteni a humánforrások kontingensét, emellett a kormányzati döntések támogatásaként 
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kiemelt feladat a gazdasági befolyásszerzésre utaló szándékok, információk megszerzése, a 
stratégiai szektorokban a magyar érdekek támogatását elősegítő ismeretek összegzése. 
Kiemelt terület az illegális migrációs trendek és törekvések prognosztizálása, az 
embercsempészettel kapcsolatos információszerzés.  

Gazdaságbiztonsági szakterületen többletfeladatot jelent a pandémiás helyzet, az 
egészségipar, az egészségügyi ellátórendszer védelme, az egészségügyi kockázat 
nemzetbiztonsági aspektusainak vizsgálata. Klasszikus gazdaságbiztonsági kihívás az uniós 
projektek támogatása, a pénzmosási kockázatok csökkentése és a külföldi beruházások 
támogatását elősegítő információk gyűjtése. 

A nemzetbiztonsági ellenőrzések volumenének jelentős növekedése várható, különös 
tekintettel az országgyűlési képviselőválasztásokra. Az ellenőrzés érintettjei körében 
emelkedik a kérdőíveket – a KÖFOP projekt eredményeként létrehozott – online rendszeren 
keresztül beküldők aránya. 

A kiberbiztonsági területen a kiberfelderítés fejlesztése és kibertámadások kockázatainak 
felderítése, a dark web mélyebb feltérképezése, az 5G hálózat kiépítésével kapcsolatos 
kihívások és kockázatok felmérése, valamint az egyes védett intézmények sérülékenységének 
vizsgálata a legfontosabb feladat. 

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) kiemelt célja a közrend- és 
közbiztonság megerősítésére, az állampolgárok védelmére, a szervezett bűnözés 
felszámolására irányuló feladatok, illetve a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védekezés 
támogatása. Az NBSZ magasan képzett szakembereivel, folyamatosan fejlesztett eszközeinek 
és módszereinek alkalmazásával támogató szolgáltatást nyújt a titkos információgyűjtés, 
illetve a büntetőeljárásokról szóló törvény szerinti leplezett eszközök alkalmazásához, 
továbbá szakértői szolgáltatásokat nyújt az igénybevételre törvényi jogosultsággal rendelkező 
nemzetbiztonsági és bűnüldöző szerveknek. Az NBSZ jogszabályokban meghatározott 
feladat- és hatásköre azonban évről évre folyamatosan bővült. Ennek köszönhetően az NBSZ 
támogató tevékenysége az Nbtv.-ben deklarált módosításoknak köszönhetően számos 
kiberbiztonsági feladattal bővül. Ezen feladatkör – a technikai fejlődésnek és Magyarország 
digitalizációra irányuló törekvéseinek köszönhetően – számos kihívást támaszt az NBSZ 
számára. 

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK) ellátja 
az Nbtv.  8/A. §-a szerinti feladatait, ennek keretében ellátja a mindenkori kiemelt biztonsági 
kockázatok elleni megelőző, bűnüldöző, elhárító szaktevékenység érdemi támogatását, a 
kormányzati és biztonságpolitikai döntéshozatal elősegítését, információs és elemzési 
hírigények kielégítését, valamint az utasforgalmi adatok kezelésével a bűnüldöző szervek 
határokon átnyúló bűnözés megelőzése, felderítése érdekében folytatott tevékenységének 
támogatását. A kormány szándéka szerint a terrorizmus elleni intézkedéscsomag részeként az 
ország külső és belső biztonságának fenyegetettségét időben felismerő, valamint arra reagálni 
képes intézményrendszer került kialakításra. A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy 
napjaink biztonsági kihívásaira eredményes választ akkor lehet adni, ha a szolgálatok közötti 
koordináció, mindenekelőtt az információ áramlása tökéletes. A kormány biztonsági 
stratégiája alapján megállapítható, hogy a jövő kiemelt belső biztonsági kockázatainak 
sorában a terrorizmus és a szervezett bűnözés, valamint a militáns, erőszak potenciállal 
rendelkező extrémizmus jelentik a demokratikus állami intézményrendszer, a nemzet- és 
közbiztonság ellen irányuló fenyegetések súlypontjait. A fenti feladatok hatékony ellátása 
érdekében szükséges, hogy a TIBEK a gyorsan változó és lendületesen fejlődő külső 
informatikai környezethez alkalmazkodni tudjon, mind a kereső, elemző szoftverek, mind 
pedig az ezek futtatásához szükséges hardver eszközparkok fejlesztésével. Az ágazati 
célkitűzések között szerepel a szolgáltatási platformok és az együttműködési felületek 
bővítése, az általános háttérellenőrző protokoll szélesebb spektrumú felhasználása, az 
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információ áramoltatási jogkörök szélesebb körben történő biztosítása. Célként fogalmazódik 
meg egy olyan rendszer hatékony működtetése, mely közép- és hosszútávon Magyarország 
érdekeit, lehetőségeit, fejlődését befolyásoló regionális és nemzetközi problémákról, azok 
várható hatásairól időben tájékoztatást ad. 

 
Katasztrófavédelem 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a területi és területi jogállású 
szervei (a továbbiakban: BM OKF) feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és 
a tűzvédelem szakigazgatását, a jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfokú 
katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi, piacfelügyeleti), vízügyi és 
vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat, az országos szúnyoggyérítési feladatokat, 
valamint 2016. július 1-jétől a katasztrófavédelem biztosítja a kéményseprő-ipari feladatok 
ellátását – önkormányzati döntésektől függően – a lakossági szektorban. Alaptevékenységük a 
tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvényben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Kat. tv.), valamint annak 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, a vízügyi igazgatási és a 
vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben, továbbá a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 
2015. évi CCXI. törvényben meghatározott feladatok ellátása. 

A BM OKF számára alapvető cél az emberi élet- és értékek védelme, a tulajdon megóvása, az 
áldozatok, kárvallottak érdekeinek képviselete és védelme. 

 
Idegenrendészet és menekültügy 

2022. évben továbbra is az illegális migráció marad a figyelem középpontjában, tekintettel 
egyrészt a kedvezőtlen világpolitikai eseményekre, különösen a közel-keleti és észak-afrikai 
országokban zajló fegyveres konfliktusokra, Magyarország tranzitjellegére, földrajzi 
elhelyezkedésére, a Törökországban és a balkáni országokba tartózkodó több százezer 
migránsra. 

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF) 2022. évben is kiemelt 
feladatának tekinti az illegális migrációval szembeni fellépés erősítését, az illegális migráció 
visszaszorítása érdekében a jelenlegi hatékony és szigorú joggyakorlat fenntartását. Ennek 
érdekében tervezett az állomány ismereteinek folyamatos bővítése és szakterületek között 
transzferálható tudás biztosítása. A Rendőrséggel és más bűnüldöző, valamint a 
nemzetbiztonsági szervekkel való együttműködés az illegális migrációs trendek felderítése 
érdekében kiemelt fontosságot élvez.  

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2022-ben is kiemelt figyelmet fordít az OIF a 
hazánkban megrendezésre kerülő kiemelt nemzetközi eseményekre, rendezvényekre érkező 
harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos feladatok ellátására. 

A menedékjog terén fontos célkitűzés a menedékjoggal visszaélő migránsok eredményes 
kiszűrése, az eljárások gyors lefolytatása, az elutasított menedékkérők hatékony visszaküldése 
a származási országba, vagy a befogadásukra köteles országba. 

Emellett az OIF az eddigiekhez hasonlóan részt kíván venni a migrációval, menekültügyi 
kérdésekkel kapcsolatos nemzetközi fórumokon – így különösen az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal (EASO) felsővezetői és szakértői ülésein, a kötelezettségszegési 
eljárásban, az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt folyó ügyekben – a magyar nemzeti 
érdekek határozott és hatékony képviseletében.  
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A legális migráció tekintetében prioritás a magyar gazdaság fejlődésének támogatása 
érdekében a munkaerő-piaci igények kielégítésének segítése, a külföldi munkavállalókkal 
kapcsolatos eljárások gyors lefolytatása, a nagyszámú kérelmek határidőben történő 
feldolgozása. Emellett ugyanakkor fontos a tömeges kérelmezésből adódó biztonsági 
kockázatok csökkentése is, és a külföldiek folyamatos ellenőrzésének biztosítása, valamint az 
ellenőrzések eredménye alapján a szükséges hatósági döntések meghozatala. 

Fentieken túl a legális migráció területén az OIF továbbra is kiemelt figyelmet fordít az állami 
ösztöndíj programok keretében hazánkba érkező külföldi hallgatók kérelmeinek gyors és 
szakszerű elbírálására. 

A korszerű ügyintézés előmozdítása érdekében az OIF további informatikai fejlesztéseket 
tervez, mind az ügyfél, mind a hatóság oldalán jelentkező adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében. A tervezett fejlesztések eredményeként minimálisra csökken az ügyfelek 
személyes megjelenési kötelezettsége, a kérelmek benyújtása, a hiánypótlás, a döntés közlése 
a tervek szerint elektronikusan történik, ami várhatóan az eljárási idők csökkenését, ezzel 
együtt pedig az ügyféli elégedettség növelését eredményezik.  

 2022. évben is kiemelt feladat a korrupciós cselekmények megelőzése érdekében folyamatos 
és hatékony együttműködés az NVSZ-szel, a rendészeti életpálya és célok iránti 
elkötelezettség erősítése az állomány körében, az integritást sértő események 
megakadályozása, hatékony segítségnyújtás az érintett munkatársaknak. 

 
Társadalmi felzárkózás 

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF) 2022. évben is társadalmi 
felzárkózási célú hazai és európai uniós finanszírozású programokat valósít meg. 
Közreműködik a társadalmi felzárkózási, esélyteremtési célú hazai, uniós és más nemzetközi 
finanszírozású programok szakmai előkészítésében, egyeztetésében. A gyermekek és az 
ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális hátránykompenzációjának elősegítése 
körében támogatja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
koragyermekkori nevelését, az ezt célzó, közneveléssel összefüggő, családi háttérkörnyezettel 
együttműködő, szabadidős, szocializációs, hátránykompenzáló programokat, szolgáltatásokat. 

Továbbá elősegíti a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 
felzárkózását és társadalmi integrációját, részt vesz a köznevelési ágazattal együttműködve, a 
korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás társadalmi felzárkózási ágazat oldaláról történő 
kezelésében. A hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében elősegíti a 
hátrányos helyzetű felnőttek képzését, foglalkoztathatóságuk növelését, foglalkoztatási 
lehetőségeik bővítését. Ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, 
kompetenciáinak fejlesztésével, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával, és e 
személyek mentorálásával kapcsolatos feladatokat. 

Képzőként részt vesz a Megyei Kormányhivatalok által finanszírozott GINOP, TOP képzések 
lebonyolításában. 

A képzésben résztvevőknek megélhetési támogatást nyújt. A területi hátrányok csökkentése, 
az esélyteremtés fejlesztése érdekében támogatja a települési önkormányzatokat a helyi 
esélyegyenlőségi programjuk tervezésében, felülvizsgálatában és megvalósításában, 
működteti a helyi esélyegyenlőségi programok információs rendszerét és nyilvántartja az 
esélyegyenlőségi programokat. Működteti az országos esélyegyenlőségi mentorhálózatot, 
szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járások és települések részére a fejlesztésre 
meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb – hazai és európai uniós 
finanszírozású – programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez; képzési és 
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módszertani tevékenysége keretében társadalmi felzárkózási programokhoz szükséges 
tananyagokat fejleszt, kiadványokat szerkeszt. 

Gondoskodik a társadalmi felzárkózás területén igényként felmerülő – és egyéb módon meg 
nem valósuló – képzésekről, továbbképzésekről, székhelyén és telephelyein vizsgáztat és a 
vizsgáztatáshoz kapcsolódó tevékenységet folytat, jogszabályban meghatározott esetekben 
módszertani szakértőként jár el a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait nyújtó szolgáltatók 
nyilvántartásával kapcsolatos hatósági ügyekben.  

Kiemelt figyelemmel kíséri a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait, és szakmai módszertani 
támogatást nyújt azokhoz, továbbá kidolgozza a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz 
kapcsolódó szakmai módszertani dokumentumokat, ajánlásokat, valamint ellátja a gyermekek 
esélynövelő szolgáltatásai tekintetében a pályáztatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai 
ellenőrzési és monitoring feladatokat, ellátja a szociális gazdaság típusú tevékenységek 
módszertani támogatását és elősegíti annak hazai szabályozási környezetének fejlesztését, 
társadalmi szemléletformáláshoz szükséges módszereket dolgoz ki. 

Ellátja a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján finanszírozott Biztos Kezdet Gyerekházak és a 
Tanoda szolgáltatás pályáztatásával, finanszírozásával és elszámolásával kapcsolatos 
feladatokat. A finanszírozási feladatokon túl feladatkörébe tartozik a szociális, gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 20. § c) bekezdése szerinti, Biztos 
Kezdet Gyerekházak és a Tanoda szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzéséhez kapcsolódó szakértői feladatok.  

Lebonyolítói megállapodás keretében ellátja továbbá a Roma nemzetiségi pályázatok, az 
Útravaló ösztöndíj programok, a Roma nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj programok, a Roma 
kulturális eseményekkel kapcsolatos pályázatokra vonatkozópályáztatási, szerződéskötési, 
elszámoltatási és beszámolási valamint egyéb adatszolgáltatási feladatokat, illetve a 
Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram és a Roma egyedi támogatásokhoz 
kapcsolódó elszámoltatási, beszámolási és adatszolgáltatási feladatokat is.  

Részt vesz a felzárkózás-politikát érintő nemzetközi és uniós szakmai együttműködésekben, a 
területi felzárkózás elősegítése érdekében elsősorban a kormány által kijelölt településeken 
célzott felzárkózási programokat hajt végre, illetve szakmailag támogatja a területi 
felzárkózást segítő programok végrehajtását, ennek érdekében együttműködik a területi és 
települési felzárkózást segítő, megvalósító szervezetekkel.  

Ellátja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjával, illetve a munkaerő-piaci 
hátrányok csökkentése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó 
képességének növelése céljából szükséges gazdaságélénkítő programokkal összefüggő 
feladatokat. 

Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, az egyházakkal, szociális, 
közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel, a területileg 
illetékes kormányhivatalokkal, a munkaadók és munkavállalók szervezeteivel, továbbá a 
területileg illetékes kamarával a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítése, a 
hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése, a társadalmi felzárkózást 
akadályozó lakhatási feltételek javítása, valamint a hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésének javítása érdekében. 

 
Vízügy 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) szakmai irányítása mellett a 
vízügyi igazgatóságok – a Nemzeti Vízstratégiában megfogalmazott célok elérése érdekében 
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– végzik a vízgazdálkodási létesítmények üzemeltetési, fenntartási, fejlesztési feladatait, 
valamint részt vesznek a Duna Makro Regionális Stratégia feladatainak végrehajtásában. 

A megfogalmazott szakpolitikai célok alapján az ágazat alapvető feladata az állami tulajdonú 
vízkárelhárítási létesítmények és a kapcsolódó infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése, 
fejlesztése, a preventív védekezés, valamint az árvízvédekezés, a belvízvédekezés, a helyi- és 
a vízminőségi kárelhárítás, a jégvédekezés és az aszály elleni védekezés ellátása. A 
vízkárelhárítás keretén belül a 2022. év kiemelt feladatát képezi a kockázathoz igazított 
védelmi rendszer jogszabályi hátterének kialakítása, ami a kockázatnak megfelelő, 
differenciált biztonságot ír elő, valamint az új, modell alapján működő lokalizációs tervek 
gyakorlati alkalmazásának bevezetése is az érintett igazgatóságoknál. 

Az öntözéses gazdálkodás hatékony választ jelent a mezőgazdasági termelés egyik 
legnagyobb kihívása, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira és egyben lehetőséget nyújt 
magasabb termelési értékű növénykultúrák termesztésére. Ezért a kormány célul tűzte ki az 
öntözéses gazdálkodás elterjesztését és ösztönzését, a meglévő lehetőségek jobb kihasználását 
és az öntözési infrastruktúra fejlesztését. A kormány által meghatározott feladatokat a hazai 
vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) 
Korm. határozat, valamint a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési 
javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő 
intézkedésekről szóló 1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozata [a továbbiakban: 1800/2018. 
(XII. 21.) Korm. határozat] tartalmazza. 

Az állami tulajdonú vízilétesítmények vízügyi igazgatósági vagyonkezelésébe kerülése óta a 
feladat-ellátás, az egyes alrendszerekben jelentkező igények komplex kielégítése csak 
megfelelően előkészített, összehangolt fejlesztések, folyamatos fenntartás, célszerű 
üzemeltetés és a szélsőséges esetekben központilag irányított védekezési munkák útján 
biztosítható. E feladatok kiterjednek a vízvisszatartás, a tározás, a vízkormányzás és a 
mezőgazdasági vízszolgáltatás részeként az öntözés és a halastavi vízellátás, továbbá az 
ökológiai vízigények kielégítésére. 

A vízügyi ágazat 2022-ben továbbra is kiemelten kezeli a vízvisszatartás kérdéskörét, amely 
főleg a dombvidéki tározás és a belvíz-tározás területén jelent többletfeladatokat. 

A vízgazdálkodás szakmai feladatai között egyre hangsúlyosabban jelenik meg az aszálykár 
elleni felkészülés, amely magában foglalja az aszály-monitoring kialakítását, a műszerek 
adaptálását, az aszálykezelési terv megalkotását és az aszályvédekezés integrálását a védelmi 
rendszerbe, valamint a megfelelő jogszabályi háttér megteremtését. A hatékonyság fokozása 
érdekében szükséges a vízhiány megelőzésére és elhárítására kidolgozott rendszer beillesztése 
a már meglévő védekezési szabályozás rendszerébe. 

Hazánk vízkészletének döntő többségét három nagy folyónk a Duna, a Tisza és a Dráva 
szolgáltatja. A vízhozzáférés területileg erősen differenciált, ezért a leromlott állapotú térségi 
vízátvezető rendszerek felújítására és újak építésére van szükség. 

A megelőzés keretében az integrált folyó- és tógazdálkodás, a dombvidéki vízrendezés, 
valamint a térségi vízszétosztás és vízhasznosítás területén jelentkező feladatok 
végrehajtásának előtérbe helyezése válik szükségessé. A vízügyi szervezeteknek továbbra is 
kiemelt célja a vízkészletek megismerését szolgáló vízgazdálkodási alapadatok gyűjtése, 
feldolgozása és szolgáltatása, amelynek érdekében a szervezet vízrajzi monitoring rendszert 
tart fenn, üzemeltet és fejleszt, amely közel 8.000 db üzemi és törzsállomást foglal magában 
napi szintű adatforgalommal. 

Az OVF működteti a Központi Vízügyi Adattárat. A vízgazdálkodási tevékenységet 
meghatározó vízrajzi adatbázist folyamatosan, az aktualitásoknak megfelelően üzemeltetni és 
fejleszteni szükséges. A 2022. év kiemelt feladatát képezi – a vizeink jobb hasznosítása 
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érdekében – a térségi vízszétosztás fejlesztése, az aszály megelőzésében és kezelésében való 
részvétel, a vízhiányos időszakban kiemelten jelentkező öntözési problémák megoldása és az 
ehhez szükséges intézményi háttér kialakítása a vízügyi intézményrendszeren belül. 

A vízügyi ágazat részt vesz a vízgyűjtő gazdálkodási terv (a továbbiakban: VGT) 
végrehajtásában, valamint a terv hat évenkénti felülvizsgálatában. A vízgyűjtő-területi szintű 
állami vízgazdálkodási érdeket a határvízi kapcsolatokat szabályozó kétoldalú 
egyezményeken keresztül érvényesíti. 

A VGT alkalmazására 2022-ben is a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás érdekében kerül sor, 
beleértve a szélsőséges helyzetek (víz hiánya, többlete) kezelésének minél hatékonyabbá 
tételét. A rendelkezésre álló készletek és vízhasználatok adatainak pontos ismerete az 
informatikai fejlesztések által biztosított lehetőségek további kihasználásával történik. 

A térségi vízgazdálkodás keretében a vízügyi igazgatóságok szakmailag felügyelik a 
vízitársulatok munkáját, valamint együttműködnek az önkormányzatokkal a helyi 
vízgazdálkodási és vízkárelhárítási feladatok megoldásában. 

A 2022. év egyik ágazati célkitűzése a társadalom és a víz viszonyának javítása érdekében a 
magasabb színvonalú mérnöki jelenlét előmozdítása, valamint a rendelkezésre álló források 
lehető legoptimálisabb felhasználása. 

További fejlesztési irányokat határoz meg a Magyar Tudományos Akadémia által készített 
Nemzeti Víztudományi Kutatási Program (a továbbiakban: NVKP), a Szennyvíziszap 
Kezelési és Hasznosítási Stratégia, a jelenleg kidolgozás alatt lévő Öntözésfejlesztési 
Stratégia, valamint a Modern Városok Program keretében megfogalmazott egyes 
célkitűzések. 

 
A szakterületek kiemelt várható eredményei, költségvetési többletforrásai 

A PPP börtönök szolgáltatási díjának inflációkövető emelése 83,5 millió forintos, valamint az 
Okos város központi platformszolgáltatás létrehozása 23,4 millió forintos többlettámogatással 
valósulhat meg. A Posta Agora és Posta hibrid, inverz hibrid és biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás [2161/2019. Korm. határozat] fejlesztésére 148,0 millió forintot, működtetésére 
285,3 millió forintot irányoz elő a javaslat. A kormány döntése szerint a magyar–ukrán 
határmenti egyes vízügyi fejlesztések támogatására [1689/2020. (X. 23.) Korm. hat.] 592,8 
millió forint, a Nyíradony városban új tűzoltóállomás létrehozásának támogatására 
[1717/2020. (X. 30.) Korm. hat.] 150,0 millió forint többletet biztosít. Az NVSZ 
létszámfejlesztésére [2032/2020. (XII. 29.) Korm. határozat 2. b) pontja alapján] 500,0 millió 
forintot, a Tiszavasvári komplex felzárkózási programra [1957/2020. (XII. 21.) Korm. 
határozat 2. ab) pontja alapján] 48,0 millió forintot, a PIKK Kiberbiztonsági Kutatóközpont 
fejlesztésére 1.000,0 millió forintot, a HUN SOC informatikai-biztonsági rendszer beszerzése 
és üzemeltetésére 2.000,0 millió forintot irányoz elő a javaslat. 

A javaslat tartalmazza a 2021. évi bérintézkedések költségvetési hatásának bázisba építését 
6.389,0 millió forinttal, továbbá a Biztos Kezdet Gyermekházak esetében a 2021.évi 
minimálbér kompenzáció 32,8 millió forinttal épül be a költségvetésbe. 

A javaslat továbbra is 53.300,0 millió forintos összegben tartalmazza a Rendvédelmi 
szolgálati juttatás tartalékot, amelynek felhasználására elsőként a hároméves ciklus leteltével 
van lehetőség.  
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben 
 

A XIV. BM fejezet 2022. évi költségvetése a közfeladatainak ellátásához és céljainak 
megvalósításához 32.003,5 millió forint bevételi és 814.867,0 millió forint támogatási 
előirányzatot tartalmaz. 

millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám* 

(fő) 
Költségvetési szervek  687 161,0 31 803,5  655 357,5    89 863 
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

159 509,5 - 159 509,5 - 

Központi kezelésű 
előirányzatok 

29 371,4 200,0 - - 

* Tartalmazza a BM igazgatása 174 fős központosított létszámát is. 
 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 
 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  
 
1. Igazgatási jellegű tevékenység 

A Belügyminisztérium igazgatásának (továbbiakban: BM igazgatása) alapvető feladata a 
Statútumban meghatározott célok elérésének elősegítése, különös tekintettel a közrend, a 
közbiztonság fenntartására, az e-közigazgatásra és a közfoglalkoztatásra, és a társadalmi 
felzárkózással, valamint a roma nemzetiségpolitikával kapcsolatos feladatokra. 

A BM hivatali szerve ellátja a belügyminiszter felügyelete alá tartozó címek és költségvetési 
intézmények, valamint szakterületek szakmai és gazdálkodási irányításának, felügyeletének 
feladatait. 

A BM igazgatása költségvetése 26.146,8 millió forint kiadási és 12.954,8 millió forint 
bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 13.192,0 millió forint. 

A BM igazgatása 2021. évi alaplétszáma 986 fő volt, amelynek változását a BM igazgatása és 
az Országos Rendőr-főkapitányság közötti megállapodás – BM szervezetében létrejövő 
vizsgaközpont létrehozása – befolyásolta, melynek alapján 14 fővel nőtt a BM igazgatásának 
a létszáma.   

Mindezek eredményeként a minisztérium 2022. évi alaplétszáma 1.000 fő.  

A BM igazgatása 2021. évi központosított létszáma 165 fő volt, amely a Belügyminisztérium 
részére a központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyek betöltésének 
engedélyezéséről szóló 4033/2021. Korm. határozat alapján a Magyarország Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Terve program megvalósításával összefüggésben biztosított 9 álláshellyel 
2022. évre 174 főre változott. 

A 2022. évi költségvetés tervezése során a BM igazgatása költségvetését az alábbi szerkezeti 
változások érintették, amelyek növekedést eredményeztek: 

 a Belügyminisztérium igazgatása és az ORFK közötti megállapodás alapján a BM 
szervezetében létrejövő vizsgaközpont létrehozásával és működtetésével 
összefüggésben 116,1 millió forint;  

 közhatalmi bevételek előirányzata 2 000,0 millió forinttal megemelésre került, amely – 
teljesülés esetén – továbbutalásra kerül a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
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kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat javára. 

A 2022. évi költségvetés tervezése során a BM igazgatása költségvetésének csökkenését az 
alábbi szerkezeti változás eredményezte: 

 a 2022. évi hiánycél elérése érdekében az igazgatási kiadások 2%-os támogatásarányos 
bázis csökkentése 141,3 millió forint. 

A többletforrásként biztosított 91,7 millió forint megoszlása az alábbi: 

 a hivatásos állomány tagjait megillető kiegészítő juttatás 1 havi szintrehozása 
15,7 millió forint, 

 az „ebr42” önkormányzati információs rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben a 
rendszer megemelkedett üzemeltetési költségének forrása 76,0 millió forint, amely a 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére került átcsoportosításra. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

1. cím 
Belügyminisztérium igazgatása Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 24 080,3 10 954,8 13 125,5 1 151 
Változások jogcímenként:         
BM igazgatása-ORFK közötti 
megállapodás (BM szervezetében 
létrejövő vizsgaközpont létrehozása 
és működtetése) 

116,1 0,0 116,1 14 

2022. évi hiánycél elérése érdekében 
igazgatási kiadások 2%-os 
támogatásarányos bázis csökkentése 

-141,3 0,0 -141,3 0 

Közhatalmi bevételi előírás emelése 2 000,0 2 000,0 0,0 0 
4033/2021. Korm. határozat 
(Magyarország Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Terve program 
megvalósításával összefüggésben 
központosított álláshely változása) 

0,0 0,0 0,0 9 

Többletek:         
Hivatásos állomány tagjait megillető 
kiegészítő juttatás 1 havi 
szintrehozása 

15,7 0,0 15,7 0  

Az „ebr42” önkormányzati 
információs rendszer 
továbbfejlesztésével összefüggésben a 
rendszer megemelkedett üzemeltetési 
költségének fedezete 

76,0 0,0 76,0 0 

2022. évi javasolt előirányzat 26 146,8 12 954,8 13 192,0 1 174 
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2. Rend- és közbiztonsági ágazat 

Az ágazathoz tartozó címek:   A címekhez tartozó költségvetési szervek:  
 Nemzeti Védelmi 

Szolgálat 
Nemzeti Védelmi Szolgálat 

 Terrorelhárítási Központ Terrorelhárítási Központ 
 Rendőrség 1. Országos Rendőr-főkapitányság 

(középirányító) 
2. Készenléti Rendőrség 
3. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
4. Budapesti Rendőr-főkapitányság 
5. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 
6. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 
7. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-

főkapitányság 
9. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
10. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
11. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-

főkapitányság 
12. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 
13. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-

főkapitányság 
15. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-

főkapitányság 
16. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
17. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
18. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 
19. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-

főkapitányság 
20. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
21. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 
22. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
23. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 
24. Körmendi Rendvédelmi Technikum  
25. Miskolci Rendvédelmi Technikum 
26. Nemzeti Szakértői és Kutató Központ 
27. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 
28. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési 

Központ 
29. Nemzetközi Oktatási Központ 

 
Az NVSZ által ellátandó általános feladatokat a Rendőrség belső bűnmegelőzési és 
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a 
kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak 
megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22) Korm. rendelet tartalmazza. A szervezet a 
belügyminiszter irányítása alatt gondoskodik a Rendőrség, a katasztrófavédelem hivatásos 
szervei, az OIF, a TEK, a Bv. szervezet, az AH, az NBSZ, valamint azon szervek védelméről, 
amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal. A fenti védelem a belső bűnmegelőzési célú 
ellenőrzésből, a kifogástalan életvitel ellenőrzésből, a megbízhatósági vizsgálatból és az egyes 
bűncselekmények felderítéséből áll. 
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Továbbra is elsődleges elvárás az erős és hatékony rendvédelem, amelynek egyik alapfeltétele 
a korrupcióval szembeni hatékony fellépés. Ennek az NVSZ által történő folyamatos 
ellenőrzése egyben állampolgári elvárás is. Az előzőekben foglaltak szerint – az egyes Korm. 
rendeletek a kormányzati szerkezetátalakításokkal összefüggő módosításáról szóló 221/2014. 
(IX. 4.) Korm. rendelet alapján 2014 szeptemberétől – az NVSZ alaptevékenységként látja el 
a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatok összehangolását.  

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. 
törvény kibővítette az NVSZ az Rtv.-ben meghatározott feladatait, amely a védett állomány 
növekedését eredményezte. Az NVSZ Rtv.-ben meghatározott feladatai 2021. január 1. 
napjától tovább bővültek – a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rtv.-ben felsorolt valamennyi foglalkoztatottja, 
illetve az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak is bekerültek a védett 
állomány körébe – az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 
2020. évi XXXI. törvény hatására. 

A 2021. évi feladatbővülés kihatással volt az NVSZ 2022. évi engedélyezett létszámára, 
amely 75 fővel 660 főre emelkedett. 

A belügyminiszter a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatokat az 
NVSZ közreműködésével látja el. A korrupció-megelőzéssel kapcsolatos hatásköri változások 
lehetővé tették, hogy a korrupció elleni küzdelem megtorló és megelőzési oldala egy 
szervezet keretei között egyesüljön. Az új megközelítés egyrészt módot ad az 
állampolgárokkal folytatott párbeszédre, ezáltal támogatva őket, és az állami szerveket is a 
korrupciós jelenségeket felismerő és visszautasító öntudat és szervezeti kultúra 
kialakításában, másrészt erősíti az államigazgatási szervek és a korrupció elleni küzdelmet 
folytató szervezet kapcsolatát. 

A 2022. évi többletforrásként biztosított 558,3 millió forint a következőkből áll: 

 Rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 21,9 millió forintos 
bérfejlesztésére biztosított többlet;  

 Hivatásos állomány tagjait megillető kiegészítő juttatás 1 havi szintrehozására 
biztosított 36,4 millió forintos többlet; 

 2032/2020. (XII. 29.) Korm. határozat (védett állomány kiszélesítésének 
megvalósításához szükséges létszámfejlesztés finanszírozása) alapján biztosított 500,0 
millió forintos többlet. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 

millió forintban, egy tizedessel 

2. cím 
Nemzeti Védelmi Szolgálat 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 7 069,8 0,0  7 069,8 585 
Változás jogcímenként:        
Rendvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban 
foglalkoztatottak 
bérfejlesztése 

21,9 0,0 21,9 0  

Hivatásos állomány tagjait 
megillető kiegészítő juttatás 1 
havi szintrehozása 

36,4 0,0 36,4 0  

Többlet:     
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2. cím 
Nemzeti Védelmi Szolgálat 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2032/2020. (XII. 29.) Korm. 
határozat (Nemzeti Védelmi 
Szolgálat létszámfejlesztése) 

500,0 0,0  500,0 75 

2022. évi javasolt előirányzat 7 628,1 0,0  7 628,1 660 
 
A TEK alapvető feladata a terrorfenyegetés időben történő felismerése és felderítése, valamint 
a gyanúsítottak elfogása még a cselekmény végrehajtása előtt. A TEK feladatrendszerét az 
Rtv., valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes 
szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet az alábbiak szerint határozza meg:  

 országos illetékességgel végzi a terrorcselekmény bűncselekmény, vagy azzal 
összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzését, felderítését, 
megszakítását, valamint az ezzel kapcsolatos tűzszerészeti feladatokat, bűnfelderítési 
célból titkos információgyűjtő tevékenységet végezhet; 

 elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és 
koordinálja hazánkban a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek 
tevékenységét, emellett részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó 
nemzeti program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági 
intézkedési tervek kidolgozásában és külön szerződés alapján ellátja a 
terrorveszélyeztetettség szempontjából jelentős, kritikus infrastruktúrák védelmét; 

 ellátja Magyarország Miniszterelnökének, Külgazdasági és Külügyminiszterének, 
valamint Legfőbb Ügyészének személyvédelmével kapcsolatos, valamint a rendészetért 
felelős miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb 
személyvédelmi feladatokat; 

 a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a belföldi, illetőleg 
nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más 
bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében kapcsolatot 
tart más államok terrorellenes szerveivel, elvégzi a külföldön – háborús cselekmények, 
fegyveres konfliktusok, terrorista vagy túszejtő akciók miatt – bajba jutott magyar 
állampolgárok mentését, hazatérésük biztosítását, ehhez kapcsolódóan megszerzi, 
elemzi és értékeli, valamint továbbítja a külföldi eredetű, vagy külföldre vonatkozó 
információkat; 

 végrehajtja a terrorcselekmény, a légi, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési vagy 
tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az emberrablás 
bűncselekmények megszakítását, kizárólagosan végzi a bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsítható fegyveres vagy felfegyverkezett személyek elfogását, valamint – más 
nyomozóhatóságok felkérésére – az egyéb személy elleni erőszakos bűncselekmények 
megszakítását, az ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személyek elfogását; 

 a TEK végzi a kormányügyeleti rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, 
valamint a BM ügyeleti tevékenységét. 

A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 5%-os bérfejlesztéséhez  
76,1 millió forint többletforrás biztosított. 

A hivatásos állomány tagjait megillető kiegészítő juttatás 2021. évi szintrehozása (1 hónap) 
forrásszükségletének beépítése (100,7 millió forint). 
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Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

4. cím 
Terrorelhárítási Központ 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2021. évi törvényi előirányzat  22 350,3 150,0 22 200,3 1 571 
Többletek:     
Rendvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatottak 
bérfejlesztése 

76,1 0,0 76,1 0 

Hivatásos állomány tagjait megillető 
kiegészítő juttatás 

100,7 0,0 100,7 0 

2022. évi javasolt előirányzat 22 527,1 150,0 22 377,1 1 571 
 
A Rendőrség alapvető feladata a rend- és közbiztonság megerősítése, ennek keretében az 
Rtv.-ben és más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási 
és rendészeti feladatok elvégzése, ennek érdekében az állampolgárok védelmét, biztonságát 
szolgáló fejlesztések és szervezeti átalakítások következetes végrehajtása. 

A Rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül 
fenyegető vagy sértő cselekményekkel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a 
rászorulóknak, továbbá óvja az emberek jogait. Általános feladata a közbiztonság és a 
közrend védelme, az államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése, az államhatár rendjének 
fenntartása, valamint a törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú 
ellenőrzés. 

A Rendőrség feladatellátását, a kitűzött célok elérését lehetővé teszi, hogy a 2022. évi 
költségvetés 4.301,0 millió forint többletforrást biztosít a szervezet részére, amely a meglévő 
feladatok magas színvonalú ellátását szolgálja. 

Az ágazat legkiterjedtebb intézményrendszerével a Rendőrség cím rendelkezik. A címhez 29 
költségvetési intézmény tartozik, amelyek 2021. évi eredeti költségvetési létszáma 52.588 
főről 52.561 főre változik 2022-re az alábbi létszámcsökkenés miatt: a BM szervezetében 
létrejövő vizsgaközpont létrehozása érdekében a BM Igazgatása állományába 14 fő, továbbá 
miniszteri döntés alapján végrehajtott fejezeten belüli létszám átcsoportosítás címen 13 fő 
áthelyezésére került sor. 

A bűnügyi szakterületen elérni kívánt célok, megvalósítandó feladatok: 

 a területi és helyi szervek bűnügyi ügyfeldolgozói részére a kiber bűncselekményekkel 
kapcsolatos szakmai továbbképzések szervezése; 

 minden megyei rendőr-főkapitányságnál kiberbűnözés elleni speciális egység felállítása 
és speciális képzési rendszerének kialakítása; 

 kiberbűnözés elleni nyomozói hálózat kialakítása és szakmai támogatása érdekében a 
külföldi szakmai fórumokon történő aktív részvétel, illetőleg külföldi társszervekkel 
való kooperáció lehetőségének biztosítása; 

 a cégnyilvántartásból kinyerhető adatok körének bővítése (cégháló), illetve a 
beszámolók online hozzáférésének biztosítása a RobotZsaru rendszeren keresztül; 

 a Takarnet adatbázis RobotZsaruból történő elérésének biztosítása érdekében a 
szükséges szerződések megkötése és az informatikai fejlesztés végrehajtása; 

 a kiberbűnözés megelőzésével kapcsolatos nemzetközi együttműködésben való 
részvétel; 
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 a kapcsolati- és a családon belüli erőszak cselekményeinek felismerése, az eljárások 
sajátosságainak figyelembevétele, a különleges bánásmódot igénylő sértettek jogainak 
biztosítása érdekében végrehajtandó feladatok oktatása az állomány számára; 

 a különleges meghallgató szobák kialakításának folytatása valamennyi 
rendőrkapitányságon (a különleges bánásmódot igénylő sértettek jogainak biztosítása 
érdekében végrehajtandó feladatok feltételeinek biztosítására, különös tekintettel a 18 
éven aluli sértettekre); 

 „Házhoz megyünk! a Rendőrség bűnmegelőzési programja” című projekt folytatása 
hazánk vagyonbiztonságának növelése érdekében; 

 a bűnmegelőzési digitális tartalmak létrehozásának támogatása képzésekkel és 
szoftverbeszerzéssel; 

 a bűnmegelőzési rendezvényekre promóciós anyagok beszerzése, nyomtatott 
bűnmegelőzési tartalmak (plakátok, szórólapok) készítése, bűnmegelőzési 
médiatartalmak előállítása, médiakampányok lebonyolítása (kisfilmek, rádióspotok); 

 a bűnügyi hírszerző/felderítő munkát érintő jogszabályi változások oktatása a területi 
szervek titkos információgyűjtő tevékenységet végző munkatársai részére a saját 
szervezésű, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó 
Igazgatóság (a továbbiakban: BEI), valamint az NKE által indított képzéseken; 

 a vagyon visszaszerzési tevékenység erősítése és fokozása a nemzetközi 
viszonylatokban is; 

 az illegális migrációval kapcsolatos információk gyűjtéséhez hozzájáruló 
együttműködők számának növelése, az embercsempész személyek, csoportok elleni 
hatékony fellépés, együttműködés a szomszédos országok határmenti társszerveivel; 

 a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendje (a továbbiakban: TIAR) rendszer 
fejlesztése; 

 a Rendőrség felső vezetése által hozandó döntések megalapozása érdekében végzett 
elemzések hatékonyságának növeléséhez szükséges speciális elemző programok és 
nagyteljesítményű számítógépek beszerzése; 

 az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás fejlesztésének befejezése, az új rendszer 
normatív szabályozási és oktatási feladatainak végrehajtása. 

A rendészeti szakterületen elérni kívánt célok, megvalósítandó feladatok: 

 a közigazgatási hatósági ügyek és a szabálysértési ügyek elektronikus ügyintézésével és 
az azt támogató közigazgatási modulok fejlesztésével összhangban a közigazgatási 
hatósági és szabálysértési eljárást folytató helyi, területi szervek informatikai 
eszközeinek amortizációs cseréje, fejlesztése; 

 a gyakran változó jogszabályi környezetből adódó felhasználói igények és a kapcsolódó 
informatikai fejlesztési igények mielőbbi kielégítése, az ügyfeldolgozó rendszerek 
naprakészen tartása érdekében az informatikai fejlesztési kapacitások bővítése; 

 szakirányítási feladatok zökkenőmentes ellátása; 
 a határátkelőhelyek megfelelő kapacitással történő működtetése, nagy forgalmú 

időszakokban a határátkelőhelyek maximális áteresztő-képességéhez igazodó 
útlevélkezelői létszám biztosítása; 

 légi úton történő kitoloncolással, valamint az idegenrendészeti őrizettel kapcsolatos 
rendészeti feladatok ellátása; 

 a személysérüléses balesetek, illetve a balesetben meghalt személyek számának 
csökkentése a magyar és az uniós célok elérése érdekében; 

 a védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) közlekedésbiztonságának javítása, 
különös tekintettel a figyelem elterelésére alkalmas mobileszközök használata elleni 
fellépésre; 
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 a gépi meghajtású járművek vezetői által ittasan okozott személysérüléses balesetek 
arányának csökkentése; 

 a helyi és a területi rendőri szervek elektromos alkoholteszterrel való ellátottságának 
biztosítása, valamint a közterületi feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében az 
intézkedések lefolytatását gyorsító informatikai fejlesztések végrehajtása, és a 
fejlesztést igénylő telekommunikációs eszközök (hardware és software) beszerzése; 

 a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat hatékony és eredményes működtetése 
érdekében biztosított szakmai felügyelet ellátása, a hibák felismerése és kezelése, a 
javításra szorult eszközök ismételt éles üzemű működéséhez szükséges szakmai 
ellenőrzés végrehajtása; 

 a közterületek és a közúti forgalom ellenőrzéséhez kapcsolódó technikai eszközök 
rendszerben tartása, az újonnan bevezetett eszközök (pl.: testkamerák) alkalmazásának 
figyelemmel kísérése; 

 a kiemelt sport- és egyéb rendezvények biztosítása, valamint a rendőri csapaterővel 
végrehajtásra kerülő további feladatok ellátása; 

 szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonsági helyzet fenntartása, valamint az 
aktuális bűnügyi és közrendvédelmi információkra való rugalmasan reagáló közterületi 
jelenlét folyamatos biztosítása; 

 az ideiglenes jelleggel szervezett csapatszolgálati századok állományának, valamint az 
ideiglenes jelleggel határőrizeti feladatokat végrehajtó állomány felkészítése; 

 a hívásfogadó központokba érkező és intézkedést nem igénylő, illetve a rosszindulatú 
hívások számának további csökkentése; 

 a Hívásfogadó Rendszerrel (a továbbiakban: HIR) kapcsolatos informatikai fejlesztések 
végrehajtása; 

 a Tevékenység-irányítási Rendszerrel (a továbbiakban: TIR) kapcsolatos informatikai 
fejlesztések végrehajtása; 

 részvétel a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság és a védelmi 
igazgatás rendszerében együttműködő társszervek gyakorlatain, különösen a tömeges 
sérültellátással kapcsolatos gyakorlatokon; 

 védelmi igazgatási tevékenység további fejlesztése a 2019-2021-es COVID-19 
világjárvány ideje alatt tapasztaltak felhasználásával; 

 a rendőri szervek értesítési rendszerének, riasztási készségének magas szintű fenntartása 
riasztási gyakorlatok végrehajtásával; 

 békeidőszakban és különleges jogrendben a Rendőrség részére meghatározott 
honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok eredményes feladatellátása, valamint 
hatékony együttműködés az ország védelmében közreműködő országos hatáskörű 
szervekkel. 

A 2022. évre vonatkozóan a Rendőrség költségvetését az alábbi szerkezeti változások 
érintették: 

 Kübekháza-Rábé határátkelőhely ideiglenes megnyitásához kapcsolódó kiadásokra 
biztosított 30,9 millió forint előirányzat törlése; 

 a hazai légimentés helikopterbázisainak felújítására biztosított 150,0 millió forint 
előirányzat kivezetése; 

 a fegyverkorszerűsítési program keretében fegyverbeszerzésre jóváhagyott 1.500,0 
millió forint előirányzat törlése; 

 a BM szervezetében létrejövő vizsgaközpont létrehozása és működtetése érdekében 
történő előirányzat elvonása 116,1 millió forint összegben; 

 miniszteri döntés alapján a TIBEK létszámának bővítésére 155,2 millió forint összegű 
előirányzat elvonása; 

602



 
 

 a Rendőrség által használt elhelyezési és rekreációs célú ingatlanok bérleti díjára 842,1 
millió forint összegű előirányzat elvonása. 

A többletforrásként biztosított 4.301,0 millió forint az alábbi feladatok ellátását szolgálja: 

 a hivatásos állomány tagjait megillető kiegészítő juttatások 1 havi szintrehozására 
1.696,9 millió forint; 

 a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban: RIASZ) 
foglalkoztatottak bérfejlesztésére 2.310,3 millió forint; 

 minimálbér és garantált bérminimum emelés 2021. évi többletére 27,5 millió forint; 
 a szakképző intézményben foglalkoztatottak béremelésére 266,3 millió forint. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 

millió forintban, egy tizedessel 

7. cím 
Rendőrség 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat  360 175,3 6 134,4 354 040,9 52 588 
Változások jogcímenként:         
Kübekháza-Rábé határátkelőhely 
ideiglenes megnyitásához 
kapcsolódó kiadások csökkenése 

-30,9 0,0 -30,9 0 

Hazai légimentés 
helikopterbázisainak felújítási 
kiadásainak csökkenése 

-150,0 0,0 -150,0 0 

Fegyverkorszerűsítési program 
keretében fegyverbeszerzési 
kiadások csökkenése 

-1 500,0 0,0 -1 500,0 0 

ORFK-BM Igazgatása közötti 
megállapodás (vizsgaközpont 
létrehozása és működtetése) 

-116,1 0,0 -116,1 -14 

Miniszteri döntés alapján TIBEK 
létszámának bővítése fejezeten 
belüli átcsoportosítás keretében 

-155,2 0,0 -155,2 -13 

a Rendőrség által használt 
elhelyezési célú ingatlanok bérleti 
díjának nullszaldós átcsoportosítása  

-842,1 0,0 -842,1 0 

Többletek:     
A hivatásos állomány tagjait 
megillető kiegészítő juttatás 

1 696,9 0,0 1696,9 0 

A rendvédelmi igazgatási 
alkalmazotti jogviszonyban 
(RIASZ) foglalkoztatottak 
bérfejlesztése 

2 310,3 0,0 2 310,3 0 

Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 2021. évi 
többlete 

27,5 0,0 27,5 0 

Szakképző intézményben 
foglalkoztatottak béremelése 266,3 0,0 266,3 0 

2022. évi javasolt előirányzat 361 682,0 6 134,4 355 547,6 52 561 
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3. Büntetés-végrehajtási ágazat 

A büntetés-végrehajtási ágazat 2022. évi engedélyezett költségvetési létszáma 11 385 fő. A 
büntetés-végrehajtás 32 gazdasági szervezettel rendelkező és 2 gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szervvel látja el feladatait. Egyeztetés alatt áll az Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet önálló gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési 
szervvé történő átminősítése. 

A gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervek az alábbiak: 
 Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
 Budapesti Fegyház és Börtön 
 Kalocsai Fegyház és Börtön  
 Márianosztrai Fegyház és Börtön  
 Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön  
 Sopronkőhidai Fegyház és Börtön  
 Szegedi Fegyház és Börtön  
 Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Váci Fegyház és Börtön  
 Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
 Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
 Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
 Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
 Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet 
 Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ 
 Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 
 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

A fenti költségvetési szervek közül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
középirányító szervi feladatot lát el. 

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek: 

 Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) 
 Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (a továbbiakban: IMEI) 

A büntetés-végrehajtási intézetek végrehajtják a külön törvényben meghatározott szabadság-
elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a 
szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást, továbbá 
ellátják a fogvatartottak – köztük a kóros elmeállapotúak – gyógykezelését, 
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elmemegfigyelését és kivizsgálását. A feladatok teljesítésével hozzájárulnak a közrend és a 
közbiztonság erősítéséhez. 

A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelése szempontjából 
továbbra is az egyik legfontosabb feladat a telítettség csökkentése. A fogvatartotti létszám 
folyamatos emelkedése nagymértékben befolyásolja a bv. szervek biztonságát.  

A 2022. évben a Bv. szervezet költségvetését az alábbi szerkezeti változások és 
többletforrások módosítják: 

 a fogvatartottak átmeneti elhelyezésével összefüggő könnyűszerkezetes börtönök 
működési költségeinek 2021. évtől biztosított (13.000,0 millió forint) összegből 2.439,8 
millió forint kivezetése; 

 az intézményi működési kiadások előirányzata bázis szinten csökkentésre került 
fejezeten belül, 6 státusz pénzügyi fedezetének TIBEK részére történő átadása miatt  
67,1 millió forint összeggel; 

 rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 289,9 millió forintos 
bérfejlesztésére biztosított többlet; 

 a hivatásos állomány tagjait megillető kiegészítő juttatás miatt 625,8 millió forint áll 
rendelkezésre 2022-ben; 

 a Büntetés-végrehajtás címnél dolgozó hivatásos állományúak tiszthelyettesek 
bérfejlesztése miatti 220,6 millió forint csökkentése; 

 a PPP létesítmény díjának inflációkövető emelkedésére 83,5 millió forint; 
 a bevételi főösszeg növelése 1.500,0 millió forinttal a központi költségvetési támogatás 

egyidejű csökkentésével. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

5. cím 
Büntetés-végrehajtás 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 90 586,8 3 715,6 86 871,2 11 391 
Változások jogcímenként:     
Bv. férőhelybővítéshez kapcsolódó 
kivezetés 

-2 439,8 0,0 -2 439,8 0 

Miniszteri döntés alapján a TIBEK 
létszámbővítéséhez létszám átadása 

-67,1 0,0 -67,1 -6 

Többletek:     
Rendvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatottak 
bérfejlesztése 

289,9 0,0 289,9 0 

Hivatásos állomány tagjait megillető 
kiegészítő juttatás 1 havi szintrehozása 

625,8 0,0 625,8 0 

Bv. szervezetnél dolgozó hivatásos 
állományúak bérfejlesztésének 1 havi 
szintrehozása 

-220,6 0,0 -220,6 0 

PPP börtönök szolgáltatási díjának 
inflációkövető emelése 

83,5 0,0 83,5 0 

Bevételi előírás emelése a támogatás 
egyidejű csökkentésével 

0,0 1 500,0 -1 500,0 0 

2022. évi javasolt előirányzat 88 858,5 5 215,6 83 642,9 11 385 
 

605



 
 

4. Polgári nemzetbiztonsági ágazat 

Az ágazathoz tartozó költségvetési szervek:  

 Alkotmányvédelmi Hivatal 
 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 

Az AH az Nbtv.-ben meghatározott feladatok elvégzésével a nyílt és a titkos 
információgyűjtés eszközrendszerével Magyarország érdekeinek érvényre juttatását, az ország 
szuverenitását, alkotmányos rendjének védelmét hivatott biztosítani. Alaptevékenysége 
keretében felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi 
vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és 
tevékenységet, továbbá a Magyarország törvényes rendjének jogellenes eszközökkel történő 
megváltoztatására vagy megzavarására irányuló, illetve a Magyarország gazdasági, 
tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető leplezett törekvéseket, valamint a 
jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet. Közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött 
termékek és technológiák, illetve a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes 
forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és ellenőrzésében. 

Ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos 
intézmények és létesítmények biztonsági védelmét, valamint a hatáskörébe tartozó személyek 
nemzetbiztonsági védelmének, illetve ellenőrzésének feladatait. Végzi a letelepedett jogállást 
kérelmező, továbbá a menekültkénti elismerést kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért 
folyamodó, valamint – az állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően – a 
vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat.  

A nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni, az emberiség elleni bűncselekmények, illetve 
működési területén a külföldre szökés, a zendülés és a harckészültség veszélyeztetése 
bűncselekmények felderítését. Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
csoport tagja elleni erőszak, a visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal, a 
közveszély-okozás, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, a légi jármű, vasúti, vízi, 
közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, a 
közösség elleni izgatás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményekre 
vonatkozóan. Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a 
hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését, valamint a védelmi és biztonsági 
célú beszerzésekről szóló törvény szerinti minősítéseket. 

Az AH 2022. évi költségvetése 12.506,6 millió forint kiadási és 47,4 millió forint bevételi 
előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 12.459,2 millió forint, a 
költségvetési létszáma 1.207 fő. 

A 2022. évi költségvetés tervezése során az AH költségvetését az alábbi változások érintették: 

 Az intézményi működési kiadások előirányzata bázis szinten csökkentésre került 
fejezeten belül, 3 státusz pénzügyi fedezetének TIBEK részére történő átadása miatt  
31,6 millió forint összeggel. 

 Többletforrásként került biztosításra a rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatottak bérfejlesztésére 15,6 millió forint, a hivatásos állomány tagjait 
megillető kiegészítő juttatás 1 havi szintrehozása miatt 55,8 millió forint áll 
rendelkezésre 2022-ben. 
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Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
 millió forintban, egy tizedessel 

8. cím 
Alkotmányvédelmi Hivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 12 466,8 47,4 12 419,4 1 210 
Változások jogcímenként:     
Miniszteri döntés alapján a TIBEK 
létszámbővítéséhez létszám átadása 

-31,6 0,0 -31,6 -3 

Többletek:     
Rendvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatottak 
bérfejlesztése 

15,6 0,0 15,6 0 

Hivatásos állomány tagjait megillető 
kiegészítő juttatás 1 havi szintrehozása 

55,8 0,0 55,8 0 

2022. évi javasolt előirányzat 12 506,6 47,4 12 459,2 1 207 
 
Az NBSZ szolgáltató szerv, Magyarország alkotmányos rendje védelmének, a 
bűncselekmények megelőzésének és felderítésének, az igazságszolgáltatás hatékonyságának 
elősegítése, valamint a biztonságpolitikai célok elérését szolgáló nemzetbiztonsági feladatok 
végrehajtása érdekében titkos információgyűjtési és adatszerzési, illetve szakértői 
szolgáltatásokat nyújt az ezek igénybevételére törvényi jogosultsággal rendelkező szervek 
(megrendelők) részére. A bűnüldöző, nemzetbiztonsági és igazságügyi szervek 
tevékenységének támogatása mellett az NBSZ feladatköre az állami és önkormányzati 
szervezetek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: 
Ibtv.) módosításával az elektronikus információbiztonsággal összefüggő tevékenységgel is 
bővült. A kiberbiztonsággal összefüggő folyamatos feladatbővülés okán 2015. évben 
(ugyancsak az Ibtv. módosításával) az NBSZ létrehozta a Nemzeti Kibervédelmi Intézetet (a 
továbbiakban: NBSZ NKI), amelynek kiemelt feladataként megjelölte az azonnali 
segítségnyújtást informatikai biztonsági események kezelésében, szakértő támogatást és 
ellenőrzést az információbiztonsági szint emelésében, állandó kapcsolattartást a nemzetközi 
kiberbiztonsági szektorral. 

Az NBSZ NKI működése alapvetően a kibertérből érkező támadásokkal és 
fenyegetettségekkel szembeni eseményészlelési és eseménykezelési feladatokra, a védelmi 
képességek fejlesztésére, biztonságirányítási és sérülékenység vizsgálati tevékenységre, 
valamint megelőző intézkedésekre terjed ki. Az NBSZ NKI szolgáltatásaival szembeni 
elvárások gyarapodásával együtt bővült az ügyfélkör is és az NBSZ feladataként került 
meghatározásra a létfontosságú/kritikus infrastruktúrák információbiztonságával összefüggő 
hatósági feladatok átvétele is. Hatósági feladatok tekintetében az NBSZ feladat és hatásköre a 
fenti tevékenységen, valamint a Szakértői Intézetben ellátott a biztonsági okmányok hatósági 
tevékenységén túl ugyancsak tovább bővült és 2019. évtől a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
hatósági tevékenysége is az NBSZ feladatait gyarapítja. 

A kiberbiztonság és az információbiztonság terén az NBSZ feladatai évről évre folyamatosan 
bővülnek és a tárgyévben az NBSZ feladataként került meghatározásra az infokommunikációs 
technológiák, termékek és szolgáltatások kiberbiztonsági jellemzőinek hatósági ellenőrzési, 
illetve a kiberbiztonsági tanúsítás rendszerének kialakítása és annak jövőbeni üzemeltetése. 
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A korábbi években is elmondható volt az NBSZ tevékenységéről, hogy alapvetően technikai, 
technológiai alapú, tehát az NBSZ által nyújtott, rendkívül heterogén szolgáltatási portfolió 
hatékonyságát meghatározza az alkalmazott technológiák szofisztikáltsága, naprakészsége. 

A szolgáltatási képesség szempontjából alapvető fontossággal bír a folyamatos fejlesztés, 
innováció. Ennek szellemében az NBSZ egyrészről a szolgáltatásait (különös tekintettel az 
IT-alapú, magas bekerülési és fenntartási költséggel bíró kibervédelmi szolgáltatásokra) 
folyamatosan, a horizontális célok és a kormányzati feladatszabások szem előtt tartásával 
fejleszti. Másrészről az NBSZ számára kiemelt célként került meghatározásra a szolgáltatások 
fejlesztésére és a technológiai fejlődés kezelésére irányuló kutatás-fejlesztési tevékenység, 
irányzat erősítésére. A kutatási eredmények alkalmazása, az új eszközök rendszerbeállítása 
olyan kormányzati célkitűzések teljesülését is hivatottak előmozdítani, mint a 
kiberfenyegetéseknek való kitettség és a kiberbűnözés csökkentése, illetve ezekkel 
párhuzamosan az állam kibervédekező képességének növelése. A kutatási célok között 
számos olyan is tematizálásra került, amelynek belügyi ágazaton belüli 
kompetenciaközpontjaként az NBSZ került kijelölésre. 

A 2022. évben az alábbi előirányzat-változások történnek: 

 az intézményi működési kiadások előirányzata bázis szinten csökkentésre kerül 
fejezeten belül, 4 státusz pénzügyi fedezetének TIBEK részére történő átadása miatt  
48,5 millió forint összeggel; 

 a rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak bérfejlesztéséhez 
kapcsolódóan 0,8 millió forint csökkentés; 

 a hivatásos állomány tagjait megillető kiegészítő juttatás 1 havi szintrehozása miatt 
107,8 millió forintos növekedés; 

 a 2206/2021. Korm. határozatban (Kiberbiztonsági Központ és Kutatóintézet 
létrehozása) foglalt feladat forrásának biztosítása 1.000,0 millió forint összegben, ami 
30 fős létszám növekedést finanszíroz. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

9. cím 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2021. évi törvényi előirányzat 25 400,1 303,0 25 097,1 2 349 
Változások jogcímenként:     
Miniszteri döntés alapján a TIBEK 
létszámbővítéséhez létszám átadása 

-48,5 0,0 -48,5 -4 

Többletek:     
Rendvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatottak 
bérfejlesztése 

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

Hivatásos állomány tagjait megillető 
kiegészítő juttatás 1 havi szintrehozása 

107,8 0,0 107,8 0 

2206/2021. Korm. határozat 
(Kiberbiztonsági Központ és 
Kutatóintézet létrehozása) 

1 000,0 0,0 1 000,0 30 

2022. évi javasolt előirányzat 26 458,6 303,0 26 155,6 2 375 
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A TIBEK közfeladatai ellátása során végzi a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel 
összefüggő adatok gyűjtését, elemzését, ezek rendszerezését, értékelését, amellyel hozzájárul 
a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények hatékony megelőzéséhez, 
megakadályozásához, felderítéséhez. A TIBEK működése mind az Európai Unió  
(a továbbiakban: EU), mind Magyarország biztonságát jelentősen növelve eredményessé 
kívánja tenni a terrorista és a nemzetközi szervezett bűnöző csoportok elleni küzdelmet. 

A TIBEK alaptevékenysége keretében Magyarország nemzetbiztonsági-, bűnügyi- és 
terrorfenyegetettségi helyzetét folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi, közvetlen 
terrorhelyzet esetén, illetve a fokozott kockázatot jelentő biztonsági kérdésekben koordinációs 
tevékenységet végez az érintett szervek bevonásával. 

A kormányzati tájékoztató tevékenysége során a nemzetbiztonsági, bűnügyi és 
terrorfenyegetettségi kérdésekkel kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalának elősegítése 
céljából javaslatot tesz a nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek részére az 
időszerű feladatok meghatározására, valamint bűnügyi stratégiai elemző tevékenységet 
folytat. 

Támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenysége kiterjed az együttműködő szervek 
hatáskörébe és illetékességébe utalt valamennyi információra. A nemzeti szintű koordináció 
elősegítése érdekében, elemzési feladatai ellátása, illetve az együttműködő szervek 
támogatása céljával adatbázisokat kezel, nyílt információgyűjtést- és feldolgozást végző 
szolgáltató és támogató szervet működtet. A TIBEK utasadat-információs egysége az 
adatvédelmi előírások alkalmazása mellett kezeli a Magyarország területére érkező vagy 
onnan induló légi járatok utasainak adatait, ezáltal eredményesebbé téve a terrorcselekmények 
és más súlyos bűncselekmények megelőzését, felderítését, nyomozását, valamint az elkövetők 
felelősségre vonását. Ezen tevékenysége fokozatosan kiterjesztésre kerül mind a szárazföldi, 
mind a vízi forgalomra. 

A TIBEK információ-fúziós tevékenysége körében kiemelt figyelemmel kíséri a rendkívül 
intenzíven fejlődő mesterséges intelligenciakutatások eredményeit és azok alkalmazásának 
lehetőségeit a rendészet területén, különös figyelemmel a decentralizált adatbázisokon végzett 
műveletek eredményeire és az értékelő-elemző tevékenységet támogató egyéb alkalmazási 
területekre. Fejleszti a közadat-vagyon részét képező nyilvántartások lekérdezéseinek 
egységes felületre történő integrálását (Telescope), nyílt forrású információszerző (OSINT) 
tevékenységet végez és beszerzi az azt támogató szoftveres megoldásokat. Összadat-forrású 
elemzések készítésével támogatja az együttműködő szervek munkáját (szolgáltatásközpontú 
működés). 

A Belügyminisztériumi támogatása [az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 
rendelete] értelmében az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (a 
továbbiakban: ETIAS) Nemzeti Egysége a TIBEK-nél került létrehozásra. Az uniós 
előírásban szereplő feladatok ellátása egy új osztály létrejöttével valósult meg. A TIBEK 
Szervezeti és Működési Szabályzata ezen szervi elemmel kiegészítésre került, a TIBEK 
alapító okirat módosítása megtörtént. A 2022. év során fontos feladatként jelenik meg az 
ETIAS Nemzeti Egység további bővítésével kapcsolatos személyi, szakmai és 
infrastrukturális feltételrendszer kialakítása, folytatása.  

A jogszabályokban meghatározott feladatok maradéktalan ellátása, a TIBEK egyre szélesedő 
feladatainak ellátása, a növekvő adatigény, az elemző-értékelő munka fontosságának és 
felhasználási körének növekedése, a feldolgozandó egyre nagyobb mennyiségű adatbázis és 
adatmennyiség megfelelő színvonalú kezelése végett a TIBEK szervezetének 37 fővel történő 
létszámfejlesztése valósul meg a 2022. évben.  

A 2022. évi költségvetés tervezése során a TIBEK költségvetését az alábbi változások 
érintették: 
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 az intézményi működési kiadások előirányzata bázis szinten növelésre került fejezeten 
belül, 37 státusz pénzügyi fedezetének átvétele miatt 429,4 millió forint összeggel; 

 a hivatásos állomány tagjait megillető kiegészítő juttatás miatt 7,7 millió forint áll 
rendelkezésre 2022-ben; 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

10. cím 
Terrorelhárítási Információs és 

Bűnügyi Elemző Központ 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2021. évi törvényi előirányzat 3 260,9 0,0 3 260,9 182 
Változások jogcímenként:     
Miniszteri döntés alapján a TIBEK 
létszámbővítéséhez létszám átadása 

429,4 0,0 429,4 37 

Többlet:     
Hivatásos állomány tagjait megillető 
kiegészítő juttatás 1 havi szintrehozása 

7,7 0,0 7,7 0 

2022. évi javasolt előirányzat 3 698,0 0,0 3 698,0 219 
 
5. Katasztrófavédelmi ágazat 

A címhez a 2022. évben is egy középirányító, 20 területi, illetve 2 területi jogállású 
költségvetési szerv tartozik az alábbiak szerint: 

 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Pest Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság 
 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 
 Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv, gazdasági feladatait a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ látja el) 
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A költségvetési szervek közül a BM OKF középirányító szervi feladatot lát el. Területi 
jogállású szerv a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ és a Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központ. 

A cím 2021. évi költségvetési létszáma 12.821 fő volt, melynek változását az alábbi tényezők 
befolyásolták: 

 a Belügyminisztérium – BM OKF – Agrárminisztérium, valamint a Belügyminisztérium 
– BM OKF – Agrárminisztérium – Nemzeti Földügyi Központ közötti megállapodás 
alapján a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétellel kapcsolatos 
engedélyezési hatáskör átadása 4-4 fő csökkenést eredményezett, 

 miniszteri döntés alapján végrehajtott létszámbővítés érdekében 9 fő a TIBEK részére 
átadásra került. 

Mindezek eredményeként a BM OKF 2022. évi költségvetési létszáma 12.804 fő. 

A BM OKF legfontosabb feladatai:  

– kidolgozza a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési 
szakmai elveket és követelményeket, végzi a lakosság mentésével kapcsolatos tervező, 
szervező feladatokat, vezeti az alárendelt szervezeteknek a bekövetkezett események 
következményeinek felszámolására irányuló tevékenységét, részt vesz a katasztrófák 
megelőzésére és felszámolására irányuló nemzetközi együttműködésben; 

– szervezi és végzi a tűzoltóság, a polgári védelem, a katasztrófavédelem technikai, 
műszaki ellátásával, valamint elhelyezésével kapcsolatos feladatok megvalósítását;  

– meghatározza a polgári védelmi, a tűzvédelmi és műszaki mentési, a katasztrófavédelmi 
feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és ellenőrzi az alárendelt 
szervezetek szakmai munkáját és tevékenységét; 

– hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatokat tervez, szervez és biztosítja az 
érintett állomány részvételét, szükség esetén biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra 
kijelölt szervek rendelkezésre állását; 

– ellátja a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, felkészítésével és irányításával, a 
lakosság ellátásával, kimenekítésével, kitelepítésével és az anyagi javak mentésével 
összefüggő, valamint a nukleáris-balesetelhárítási tevékenységből hatáskörébe utalt 
tervezési és szervezési feladatokat; 

– működteti a katasztrófavédelmi információs rendszert, szervezi és tervezi az óvóhely 
védelmét; 

– ellátja a lakosság országos sugárzási helyzettel kapcsolatos normál és rendkívüli 
időszaki tájékoztatását, végzi az országos sugárhelyzet értékelését; 

– gondoskodik a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a 
fertőtlenítés, illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás kapcsán felmerülő 
halaszthatatlan intézkedések megtételéről; 

– közreműködik a lakosság légi riasztásában, a kulturális javak védelmében, továbbá a 
vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak 
ellátásában; 

– ellátja továbbá a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel 
kapcsolatos feladatok körében a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknek, 
létesítményeknek, küszöbérték alatti üzemeknek a külön jogszabályban 
meghatározottak szerinti katasztrófavédelmi engedélyezésével, ellenőrzésével és 
felügyeletével összefüggő hatósági feladatokat; 

– közreműködik a települések és a tűzoltóságok működési körzete veszélyeztetettségének 
felmérésében; 

– ellátja a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításának a külön jogszabályban 
meghatározottak szerinti ellenőrzését; 
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– első-, illetve másodfokon eljár a vízügyi és a vízvédelmi hatósági, szakhatósági 
ügyekben, valamint végzi a vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági feladatok 
ellátásának országos szakirányítását; 

– biztosítja a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos feladatokat a lakossági 
szektorban; 

– végzi a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatokat; 
– szükség esetén szervezi az ideiglenes és szükségellátást a hulladék közszolgáltatás 

keretében. 

A BM OKF részére 2022. évre meghatározott fő prioritású feladatok: 

 a hivatásos tűzoltók elméleti, és gyakorlati felkészültségének, valamint a tűzoltási, 
műszaki mentési tevékenységet végző beavatkozó állomány tűzoltó védőfelszereléssel 
és technikai eszközökkel történő ellátásának további fejlesztése; 

 a készenléti járműállomány amortizációs cseréje a pályázati források maximális 
kihasználásával; 

 a kijelölt létfontosságú rendszerelemek folyamatos működőképességének biztosítását 
elősegítő tevékenység fokozása; 

 a veszélyes üzemek üzemeltetőinek a biztonságos működéssel kapcsolatos tudatosságát 
fejleszteni szükséges; 

 a lakástüzek és szén-monoxid mérgezések megelőzése érdekében a 
lakosságtájékoztatási tevékenység fokozása; 

 a hazai katasztrófakockázat-értékelés és kockázatkezelés fejlesztése; 
 az integrált kockázatkezelési rendszer továbbfejlesztése a kockázati események 

egységes szerkezetbe foglalt stratégiai célokhoz történő azonosításával; 
 a klímaváltozásból adódó természeti katasztrófák kockázatainak csökkentése érdekében 

a katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése által a magasabb szintű katasztrófavédelem 
kialakítását célzó projektek megvalósítása. 

A 2022. évre vonatkozóan a BM OKF költségvetését az alábbi szerkezeti változások 
érintették, amelyek csökkentést eredményeztek: 

 miniszteri döntés alapján végrehajtott fejezeten belüli létszám átcsoportosítás  
105,4 millió forint, 

 a Belügyminisztérium – BM OKF – Agrárminisztérium, valamint a Belügyminisztérium 
– BM OKF – Agrárminisztérium – Nemzeti Földügyi Központ közötti megállapodás 
alapján a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétellel kapcsolatos 
engedélyezési hatáskör átadása 49,2 millió forint összegben. 

A többletforrásként biztosított 813,6 millió forint megoszlása az alábbi: 

 a rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak bérfejlesztése 176,9 millió 
forint, 

 a hivatásos állomány tagjait megillető kiegészítő juttatás 1 havi szintrehozása  
479,3 millió forint, 

 a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások 
finanszírozása 7,4 millió forint, 

 Nyíradony városban új tűzoltóállomás létrehozásának támogatása az 1717/2020.  
(X. 30.) Korm. határozat alapján 150,0 millió forint. 
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Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 
millió forintban, egy tizedessel 

12. cím 
BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 89 275,4 3 183,2 86 092,2 12 821 

Változások jogcímenként:     

Miniszteri döntés alapján 
létszámbővítés 

-105,4  -105,4 -9 

BM-BM OKF-AM közötti 
megállapodás alapján a 
mezőgazdasági öntözési célú, felszín 
alatti vízkivétellel kapcsolatos 
engedélyezési hatáskör átadása 

-24,6  -24,6 -4 

BM-BM OKF-AM-NFK közötti 
megállapodás alapján a 
mezőgazdasági öntözési célú, felszín 
alatti vízkivétellel kapcsolatos 
engedélyezési hatáskör átadása 

-24,6  -24,6 -4 

Többletek:     

Rendvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatottak 
bérfejlesztése 

176,9  176,9  

Hivatásos állomány tagjait megillető 
kiegészítő juttatás 1 havi 
szintrehozása 

479,3  479,3  

Minimálbér és garantált bérminimum 
emelés 2021. évi többlete 

7,4  7,4  

1717/2020. (X.30.) Korm. határozat 
(Nyíradony városban új 
tűzoltóállomás létrehozásának 
támogatása) 

150,0  150,0  

2022. évi javasolt előirányzat 89 934,4 3 183,2 86 751,2 12 804 

 
6. Idegenrendészeti és menekültügyi ágazat 

Az OIF alapfeladatait a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 
113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és a végrehajtására kiadott 114/2007. (V. 24.) 
Korm. rendelet, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény és a végrehajtására 
kiadott 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján végzi. 

A kormány által meghatározott prioritások alapján az OIF 2022. évi főbb célkitűzései a 
következők: 
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 a Paks II. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz kapcsolódó 
ügyek gördülékeny ügyintézése, ezzel kapcsolatban az ügyfélfogadás rugalmas 
megszervezése, szükség esetén kihelyezett ügyfélfogadás biztosítása; 

 a MOL POLIOL beruházással összefüggő kérelmek gyors, rugalmas elbírálása; 
 a Magyarországon tartózkodó külföldiek ellenőrzése, az illegális migráció 

visszaszorítása, a jogsértést elkövető külföldiek kiszűrése, ezen személyeknek az ország 
területéről történő gyors eltávolítása; 

 a harmadik országok állampolgárai által benyújtott kérelmek gyors és szakszerű 
elbírálása, különös tekintettel a kiemelt foglalkoztatók által előterjesztett, vagy kiemelt 
beruházásban résztvevő külföldiek ügyeire; 

 a felsőoktatásban résztvevő külföldiek idegenrendészeti ügyeinek hatékony intézése, a 
Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében Magyarországon tanulmányokat 
folytatni kívánó harmadik országbeli állampolgárok ügyeinek kiemelt kezelése; 

 az OIF ellenőrzési szerepének hangsúlyosabbá tétele a jogalkalmazás során; a rendészeti 
szemlélet fokozott érvényre juttatása érdekében az önálló és más hatóságokkal közösen 
megvalósuló ellenőrzések számának növelése és hatékonyságának fokozása; 

 a menekültügyi rendszer kormány döntésének megfelelő módosítása; 
 az Szmtv. hatálya alól kikerült harmadik országbeli családtagokkal kapcsolatos 

joggyakorlat nyomon követése; 
 a BREXIT következtében megnövekedett feladatok ügyfélbarát ellátása; 
 az illegális migráció, a jogsértő cselekmények – különösen a terrorizmus, valamint az 

embercsempészet és az emberkereskedelem – kapcsán felmerülő biztonsági kockázatok 
kiszűrése, ezek megelőzése és visszaszorítása érdekében szoros együttműködés a 
rendvédelmi szervekkel és az állami ellenőrzés egyéb szerveivel; 

 az elektronikus ügyintézés továbbfejlesztése, különös tekintettel az egyes ügytípusok 
elektronikus indításának kötelezővé tételére; 

 a korrupció elleni küzdelem fokozott előtérbe helyezése, a korrupciós cselekmények 
megelőzése, folyamatos és hatékony együttműködés a Nemzeti Védelmi Szolgálattal, a 
Hivatásetikai elvek érvényesítése; 

 a szakdiplomata hálózat fenntartása, a kapcsolódó koordinációs és elemzési struktúra 
megkezdett reformjának folytatása; 

 az elektronikus kérelembenyújtó felület adta lehetőségeket kihasználva annak 
továbbfejlesztése, az Enter Hungary rendszer fejlesztése, különös tekintettel a 
mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségekre;  

 új tartózkodási és letelepedési rendszer kifejlesztése, bevezetése, a tapasztalatok 
folyamatos értékelése, elemzése; 

 a változó migrációs nyomáshoz igazodó technikai és humánerőforrás feltételek 
biztosítása, az ezt lehetővé tevő kiterjedt eszközrendszer alkalmazásával; 

 hatékony részvétel az új európai uniós menekültügyi jogszabályok (Migrációs Paktum) 
kidolgozásában; 

 folyamatos és aktív részvétel a Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban: SIS), 
Vízuminformációs Rendszer (a továbbiakban: VIS) Központi Nemzeti Vízumrendszer 
(a továbbiakban: KNVR) rendszerek módosítását, továbbfejlesztését, valamint az 
Energia Megtakarítási Rendszer (a továbbiakban: EES), az ETIAS rendszerek 
fejlesztését és az interoperabilitást érintő munkákban, valamint az ehhez kapcsolódó 
jogharmonizációs feladatokban; 

 felkészülés az EES, az ETIAS és a módosuló SIS rendszerrel összefüggő új feladatok 
ellátására; 

 a V4-es országokkal történő szorosabb együttműködés elmélyítése az illegális 
migrációval szembeni hatékonyabb fellépés és az EU-ban történő eredményesebb 
érdekérvényesítés érdekében; 
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 tevékeny hozzájárulás az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (a továbbiakban: 
EASO) tevékenységéhez, indokolt esetben szakértői részvétel biztosítása; 

 aktív részvétel az Európai Visszatérési Összekötő Tisztek (továbbiakban: EURLO), az 
Európai Integrált Visszatérési Menedzsment Kezdeményezés (továbbiakban: EURINT) 
és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (továbbiakban: FRONTEX) szakmai 
munkájában; 

 a Bevándorlási Hatóságok Főigazgatóinak Konferenciája – az európai nemzeti 
bevándorlási hatóságok hálózata (GDISC) tevékenységében történő aktív részvétel 
biztosítása, különös tekintettel az illegális migráció kezelése terén elért tagállami 
eredmények megismerésére és a magyar módszerek megismertetésére; 

 a hatósági ügyintéző munka színvonalának emelése érdekében az állomány folyamatos 
képzése, különös tekintettel az európai uniós, illetve a hazai joganyag változásaira; 

 a védelmi igazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtása, az ügyeleti szolgálat 
megerősítése, különös tekintettel a veszélyhelyzeti működés és törzsvezetés 
biztosítására. 

Az OIF 2022. évi költségvetését az alábbi változások érintették:  

 a TIBEK részére – törvényben rögzített alapfeladatai ellátásának biztosítása érdekében  
2 fő létszám átadása és a hozzá tartozó személyi juttatások és munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó báziscsökkentése -21,6 millió forint összegben. 

A többletforrásként biztosított 163,1 millió forint megoszlása az alábbi: 

 a rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak bérfejlesztése 120,9 millió 
forint; 

 a hivatásos állomány tagjait megillető kiegészítő juttatás 1 havi szintrehozása 
42,2 millió forint. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 

millió forintban, egy tizedessel 

13. cím 
Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 10 775,5 454,4 10 321,1 1 016 
Változások jogcímenként:     
TIBEK létszámemelés miatti 
elvonás (báziscsökkentés) 

-21,6 0,0 -21,6 -2 

Többletek:     
Rendvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatottak 
bérfejlesztése 

120,9 0,0 120,9 0 

Hivatásos állomány tagjait 
megillető kiegészítő juttatás 1 havi 
szintrehozása 

42,2 0,0 42,2 0 

2022. évi javasolt előirányzat 10 917,0 454,4 10 462,6 1 014 
 
7. Társadalmi felzárkózási ágazat 

A TEF alapfeladatait a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes 
kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak 
átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján végzi. 
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A TEF alaplétszámú álláshelyeinek száma 195, központosított álláshelyeinek száma 545, 
összesen 740. 

A központosított álláshelyek az európai uniós forrásból finanszírozott, megvalósítás alatt álló 
kiemelt projektek keretében meghatározott feladatok ellátására kerülnek felhasználásra. 

A 2022. évre vonatkozóan a TEF költségvetését az alábbi változások érintették: 

 EMMI-EMET-BM-TEF közötti megállapodás alapján a lebonyolítói feladatok 
átvételével összefüggésben 62,6 millió forint, 

 2022. évi hiánycél elérése érdekében igazgatási kiadások 2%-os támogatásarányos bázis 
csökkentése 56,6 millió forint,  

 Bevételi előírás emelése 80,0 millió forint, 
 Fejezetek közötti nullszaldós átcsoportosítás a TEF által használt elhelyezési és 

rekreációs célú ingatlanok bérleti díjának pénzügyi fedezetére 5,5 millió forint. 

Többletforrásként a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 
kiadások finanszírozására 0,2 millió forint került biztosításra. 

Az intézményi előirányzatok levezetésének bemutatása 
            millió forintban, egy tizedessel 

16. cím 

Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2021. évi törvényi előirányzat 2 828,3 0,0 2 828,3 183 
Változások jogcímenként:     
EMMI-EMET-BM-TEF közötti 
megállapodás  (lebonyolítói 
feladatok átvétele) 

62,6 0,0 62,6 12 

2022. évi hiánycél elérése érdekében 
igazgatási kiadások 2%-os 
támogatásarányos bázis csökkentése 

-56,6 0,0 -56,6 0 

Bevételi előírás emelése 80,0 80,0 0,0 0 
a TEF által használt elhelyezési célú 
ingatlanok bérleti díjának nullszaldós 
átcsoportosítása  

-5,5 0,0 -5,5 0 

Többlet:     
A minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 2021. évi 
többlete 

0,2  0,2 0 

2022. évi javasolt előirányzat 2 909,0 80,0 2 829,0 195 
 
8. Vízügyi ágazat 

A Vízügyi Igazgatóságok cím alá tartozó központi költségvetési szervek: 

 Országos Vízügyi Főigazgatóság 
 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
 Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
 Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
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 Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
 Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
 Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
 Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
 Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

Az OVF, mint középirányító szerv ellátja a vízügyi ágazat intézményeinek szakmai 
irányítását, valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatainak koordinálását.  

A vízügyi igazgatóságok  

 alaptevékenységként véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a 
megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségekre és 
a megyékre vonatkozó területrendezési tervet, közreműködnek a működési területük 
vízgazdálkodását érintő koncepciók és tervek elkészítésében, gondoskodnak a közcélú, 
állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi létesítmények fejlesztési, fenntartói, 
üzemeltetési összhangjának megteremtéséről; 

 közreműködnek a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok 
ellátásában, a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek 
tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális 
programok elkészítésében, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési 
tevékenységben, összegyűjtik és a szakterületi információs rendszerek rendelkezésére 
bocsátják az ágazati adatokat, továbbá együttműködnek más ellenőrző és információs 
rendszerekkel; 

 a fentieken túl együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, szakmailag felügyelik a 
vízgazdálkodási társulatokat a vízgazdálkodási feladataik végrehajtásában, valamint 
ellátják a vagyonkezelői feladatokat az érintett vagyontárgyak tekintetében; 

 szakmai felügyeletet látnak el az öntözésfejlesztést igénylő területek meghatározásában, 
fenntartják, és üzemeltetik a vagyonkezelésükben lévő öntözőrendszereket; 

 működtetik az állami tulajdonban lévő vízi létesítményeket, elvégzik a 
vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, 
partvédelmét, fejlesztését, irányítják, és elvégzik a vízkárelhárítás műszaki, igazgatási 
feladatait, a védelmi létesítmények fejlesztését; 

 végzik a vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatosan jogszabály által feladatkörükbe utalt 
feladatokat; 

 ellátják a Települési Szennyvíz Információs Rendszer szakmai feladatait, elvégzik a 
szakmai honlap karbantartását, fejlesztését, valamint szükség esetén az 
adatszolgáltatáshoz szükséges fejlesztéseket, gondoskodnak a víziközmű online 
adatfeldolgozó és információs rendszer üzemeltetéséről és fejlesztéséről. 

A fejlesztési feladatok tekintetében a vízügyi ágazat – a korábbi évekhez hasonlóan – 
továbbra is jelentős szerepet játszik az EU-s források felhasználásában. 

A vízügyi igazgatóságok 2022-ben továbbra is szervezik és irányítják a fenntartási munkáikba 
integrálható közfoglalkoztatási programok végrehajtását, valamint folytatódik a Vízügyi 
Múzeum és a Vízügyi Levéltár gyűjteményének digitalizálására létrehozott közfoglalkoztatási 
mintaprogram is. 

A Vízügyi Igazgatóságok cím 2022. évi költségvetését az alábbi változások érintették:  

– Az 1155/2020. (IV.14.) Korm. határozat alapján az Esztergomi kistérség hosszú távú 
árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi beruházás miatt 
2021. évben biztosított 425,0 millió forint kivétel. 
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– Elhelyezési és rekreációs célú ingatlanok bérleti díjának nullszaldós átcsoportosítása 
miatt 28,6 millió forint kivétel. 

– A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások 
finanszírozása 129,1 millió forint. 

– Az 1689/2020. (X.23.) Korm. határozat alapján a magyar-ukrán határmenti egyes 
vízügyi fejlesztések támogatására 592,8 millió forint többlet biztosítása. 

Az intézményi előirányzatok levezetésének bemutatása 
            millió forintban, egy tizedessel 

17. cím 

Vízügyi Igazgatóságok 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2021. évi törvényi előirányzat 33 626,6 3 280,7 30 345,9 4 698 
Változások jogcímenként:     
1155/2020. (IV.14.) Korm. határozat 
(az Esztergomi kistérség hosszú távú 
árvízi biztonsága és ármentesítése 
érdekében szükséges árvízvédelmi 
beruházás) miatti kivétel 

-425,0 0,0 -425,0 0 

Elhelyezési és rekreációs célú 
ingatlanok bérleti díjának nullszaldós 
átcsoportosítása 

-28,6 0,0 -28,6 0 

Többletek:     
Minimálbér és garantált bérminimum 
emelés 2021. évi többlete 

129,1 0,0 129,1 0 

1689/2020. (X.23.) Korm. határozat 
(magyar-ukrán határmenti egyes 
vízügyi fejlesztések támogatása) 

592,8 0,0 592,8 0 

2022. évi javasolt előirányzat 33 894,9 3 280,7 30 614,2 4 698 
 
 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése 159.509,5 millió forint kiadási előirányzatot 
tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 159.509,5 millió forint. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat  158 652,3 0,0 158 652,3 

Változások jogcímenként:    
A Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai 
programok támogatásának kivezetése 

-399,6  -399,6 

Báziscsökkentés visszarendezése fejezeten 
belül a Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások előirányzat terhére 

-2 000,0  -2 000,0 

Többletek:    
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Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások előirányzatra biztosított 
többletek (Okos város központi 
platformszolgáltatás létrehozása; Posta 
Agora szolgáltatás, Posta hibrid, inverz 
hibrid  és biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás fejlesztése és működtetése; 
HUN SOC informatikai-biztonsági rendszer 
beszerzése és üzemeltetése) 

2 456,7  2 456,7 

Tiszavasvári komplex felzárkózási program 48,0  48,0 
Biztos Kezdet Gyerekházak előirányzatra 
biztosított többlet (szociális 
humánszolgáltatások minimálbéremelése) 

32,8  32,8 

A garantált bérminimum, kötelező pótlékok 
és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi 
fedezetére biztosított többlet az 
önkormányzati tűzoltóságok részére 

719,3 0,0 719,3 

2022. évi javasolt előirányzat 159 509,5 0,0 159 509,5 
 
20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
20. cím 01. alcím Ágazati célfeladatok 
 
20. cím 01. alcím 03. jogcímcsoport A légimentéssel összefüggő kiadások 
 
A légimentési képesség fejlesztéséről szóló 1217/2018. (IV. 20.) Korm. határozat 4. pontja 
alapján megvizsgálásra kerültek a légimentési képesség fenntartásával kapcsolatos feladatok, 
kötelezettségek, amelynek eredményeképpen 2020. január 1-jétől a légimentéssel összefüggő 
feladatokat a BM vette át az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A helikopterek átvételét, 
valamint a polgári légijármű nyilvántartásba vételét és üzembe helyezését követően a 
helikoptereket a Rendőrség használatba adta át a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére. 

Az integrációval megvalósult a nem katonai állami feladatokat ellátó légi egységek 
működésének egységesítése, összehangolása, racionalizálása, valamint a légirendészet és a 
légimentés integrációja a Rendőrség szervezetén belül. Eredményeként létrejött a biztonságos, 
a folyamatos és a zavartalan légimentés biztosítása, továbbá a hazai légimentési képesség 
fejlesztése az éjszakai mentés és a legkorszerűbb orvosi felszerelés biztosításával. Az 
egységes állami tulajdonú helikopterflotta közös helikoptervezetői és repülőműszaki 
állománnyal, valamint közös infrastruktúrával rendelkezik egy szervezet keretén belül. 

Az előirányzaton a 2022. évben rendelkezésre álló 2.127,5 millió forint a légimentéssel 
összefüggő kiadások fedezetéül szolgál. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat  2 127,5 0,0 2 127,5 

2022. évi javasolt előirányzat 2 127,5 0,0 2 127,5 
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20. cím 01. alcím 50. jogcímcsoport Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás  
 
Az előirányzat felhasználható:  

 a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése 
alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati 
tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a 
védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa 
kárelhárítás esetén végzett védekezési, továbbá a védekezési időszakon kívül 
bekövetkezett olyan természeti káreseményekre, amely a védbiztonságot közvetlenül 
veszélyeztető, azonnali beavatkozást igénylő helyreállítási feladatokkal összefüggő 
többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ide értve a vízügyi 
igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti 
védekezési feladatokat, valamint külön kormány döntés alapján preventív feladatok 
elvégzésére; 

 az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására; 
 a fentiekkel összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő 

járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges 
eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos 
egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre; 

 a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő 
közfoglalkoztatási pályázatok saját erő;  

 költségeire. 

Az előirányzatból nyújtott támogatást az irányító vagy a középirányító szerv a védekezésben 
részt vevő irányított költségvetési szervek, továbbá a BM OKF az önkormányzati 
tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére 
továbbadhatja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető a 
kormány engedélyével. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 1 200,0 0,0 1 200,0 
2022. évi javasolt előirányzat 1 200,0 0,0 1 200,0 

 
20. cím 01. alcím 56. jogcímcsoport Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
 
Az előirányzat célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben [továbbiakban: 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet], a központosított 
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben [továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet], az egyes, az elektronikus 
ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. 
rendeletben [a továbbiakban: 84/2012. (IV.21.) Korm. rendelet], az önkormányzati ASP 
rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben, a Kormányzati Adatközpont 
működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben, az okos város központi 
platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018. (XII. 17.) Korm. 
rendeletben [a továbbiakban: 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet], a központosított 
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás 
útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy 
fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendeletben, illetőleg az 
egyéb jogszabályokban vagy kormányzati döntésekben meghatározott kormányzati 
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infokommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos működtetési, fenntartási (üzemeltetési) és 
fejlesztési feladatok finanszírozása.  

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében 
a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói feladatokat a Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.), valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő 
Rendszer (a továbbiakban: EDR) hálózat tekintetében a Pro-M Professzionális Mobilrádió 
Zrt. (a továbbiakban: Pro-M Zrt.) látja el. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott hálózatok esetében az előirányzat biztosítja a központi 
finanszírozású, kormányzati célú, hírközlési szolgáltató által ellátandó feladatok 
finanszírozását. 

A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés 
veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek 
feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. 
rendeletben rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása 
feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben 
előírtak határozzák meg. 

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt informatikai és hírközlési feladatokat, azaz 
a költségvetési szervek működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat a NISZ Zrt. látja el. 

Az előirányzat nyújt fedezetet továbbá a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében 
szereplő alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátására, amelyeket az 
IdomSoft Informatikai Zrt. (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.) végez. 

Az előirányzatról kerülnek finanszírozásra a 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a 
Magyar Posta Zrt. által nyújtott, az egyes  elektronikus irat hiteles papíralapú irattá 
alakításával, papíralapú irat hiteles elektronikus irattá átalakításával, és az ezekhez 
kapcsolódó egyes biztonságos kézbesítési szolgáltatással kapcsolatos feladatok, valamint a 
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) és a központi elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ) nyújtásáról, valamint a vezetői engedély megszerzéséhez 
előírt elsősegély vizsga eredmények elektronikus nyilvántartásához és az ASP elektronikus 
űrlapkezelő rendszerhez kapcsolódó egyes feladatok, amelyeket a KOPINT-DATORG 
Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (KDIV Kft.) végez. 

Az előirányzat nyújt fedezetet továbbá a 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján a 
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság által nyújtott Települési Térinformatikai Platform központosított közszolgáltatás, 
valamint a Települési Középület Kataszter központosított közszolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatos feladatok finanszírozására. 

A fenti célok elérése érdekében az előirányzat biztosítja: 

 Az EDR üzemeltetését. Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai 
szabványoknak megfelelő földfelszíni, diszpécser jellegű, mobil rádió kommunikációs 
rendszer, amelynek infrastruktúra alapja egy egységes, készenléti célokra alkalmazott 
rádiótávközlő hálózat. Az EDR alapfeladata a készenléti szervek biztonságos, magas 
rendelkezésre állású rádiókommunikációjának biztosítása. A feladatot jogszabály 
alapján a Pro-M Zrt. látja el.  

 A kormányzati célú hírközlési hálózatok üzemeltetését, amelynek keretében a NISZ Zrt. 
üzemelteti a: 

 Nemzeti Távközlési Gerinchálózatot (a továbbiakban: NTG),  
 KÖZNET infokommunikációs hálózatot, 
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 Zártcélú Rendészeti Hálózatot (a továbbiakban: ZRH). 

A kormányzati célú hálózatok üzemeltetése magában foglalja az NTG működtetését, 
amely az állami intézmények és szervezetek távközlési és részben távközlési feladatainak 
ellátását elkülönítetten állami célú, nagy biztonságú és rendelkezésre állású hálózaton 
biztosítja. A feladat tartalmazza számos (több mint tíz) különböző tulajdoni helyzetű 
hálózatnak a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti működtetését, illetve az állami 
intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását. A KÖZNET a közpénzekből 
fenntartott közintézmények, valamint közpénzekkel támogatott közfeladatokat ellátó 
és/vagy közcélokat szolgáló szervezetek részére biztosít hálózati elektronikus 
kommunikációs infrastruktúrát a korszerű alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége 
érdekében. A ZRH feladata a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, 
valamint közigazgatási szervek részére nyújtott zárt távközlési és adatátviteli 
összeköttetések biztosítása, a hálózat működtetése. 

 A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat (a 
továbbiakban: IMIT). Az IMIT nyújtása magában foglalja az igénybevevők 
informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátását, valamint az ilyen 
eszközök működtetésének biztosítását a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján. 

 A szabályozott és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ, 
KEÜSZ) biztosításának fedezetét: 

 RNY – az ügyfél ügyintézési Rendelkezési Nyilvántartása szolgáltatás nyújtása, 
 RÉR – az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről 

szolgáltatás nyújtása, 
 ÖNY – Összerendelési Nyilvántartás szolgáltatás nyújtása, 
 BKSZ – Biztonságos Kézbesítés Szolgáltatás és kapcsolódó tárhelyek nyújtása, 
 ÁBT – ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás nyújtása, 
 e-űrlap – elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás nyújtása, 
 EDT – elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás nyújtása, 
 Ügyfélkapu – kormány által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatás 

természetes személy ügyfelek részére, 
 RKTA – Részleges Kódú Telefonos Azonosítás szolgáltatás üzemeltetése. 
 GovCA – kormányzati hitelesítés szolgáltatás nyújtása, 
 KDÜ – Központi Dokumentumhitelesítési Ügynök szolgáltatás nyújtása, 
 AVDH – azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás 

nyújtása, 
 IÉNY – Iratérvényességi Nyilvántartás szolgáltatás nyújtása, 
 KEAESZ – kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás nyújtása, 
 KAÜ – Központi azonosítási ügynök szolgáltatás nyújtása, 
 e-papír – általános célú kérelem űrlap szolgáltatás nyújtása, 
 SZÜF – Személyre szabott Ügyintézési Felület szolgáltatás nyújtása, 
 BIÁSZ – iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás nyújtása, 
 KÉÜ – központi érkeztetési ügynök szolgáltatás nyújtása, 
 KKÜ – központi kézbesítési ügynök szolgáltatás nyújtása, 
 EFER – elektronikus fizetési és elszámolási rendszer üzemeltetése, 
 eSZIG – állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás 

szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés 
szolgáltatás nyújtása, 
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 ELEV – Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári 
Nyilvántartó rendszer (elektronikus levéltár ellátási szolgáltatásainak) 
üzemeltetése, 

 EFER – Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazás-üzemeltetése. 

A szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ, KEÜSZ) 
biztosítása keretében, a 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, az elektronikus ügyintézés 
részlet szabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a központosított 
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási 
megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által 
üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM 
rendelet alapján, a szolgáltatások ellátásához szükséges infrastruktúra, és részben 
alkalmazás üzemeltetése történik. 

 A Kormányzati Adatközpont (a továbbiakban: KAK) és Adattrezor üzemeltetését, 
valamint az abba integrálódó „Kormányzati Felhő” rendszer és infrastruktúra 
szolgáltatást a közszféra intézményei számára. 

 Az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer (a továbbiakban: EKÜR) 
Érkeztetési Modulja (a továbbiakban: KÉR) teljes körű működtetését, a KÉR érkezető 
rendszerének működtetésével kapcsolatban egyes szolgáltatások nyújtását, nyomdai 
termékek előállítását, a KÉR infrastrukturális elemeinek géptermekben történő 
üzemeltetését. 

 A Települési Ügysegédi Rendszer üzemeltetését. A Települési Ügysegédi Rendszer 
biztosítása keretében az ügysegédek számára a feladatellátáshoz szükséges 
infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése történik. 

 Az Önkormányzati ASP rendszer infrastruktúra és egyes kijelölt szakrendszereinek 
üzemeltetését. Az önkormányzati ASP rendszer az önkormányzatok számára gazdasági, 
hatósági, ügyintézési feladataik és belső működésük elektronikus támogatására 
kialakított központosított szolgáltatatásként biztosított informatikai rendszer, valamint 
az annak elektronikus elérést biztosító hálózati környezet. 

 A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program (a továbbiakban: DNFP) keretében 
megvalósított e-közigazgatási mobilalkalmazások üzemeltetését. A DNFP keretében az 
e-közigazgatási szolgáltatások mobileszközökön történő elérésének technológia 
megoldásaként került kifejlesztésre egy mobilalkalmazásokat támogató központi 
szakrendszer, mely lehetőséget biztosít, hogy bármely igénylő önkormányzat ezen 
központi szakrendszerhez csatlakozva biztosítani tudja a lakossága számára a helyi, 
illetve a központosított formában nyújtott e-közigazgatási szolgáltatások elérését 
mobileszközök segítségével. 

 A természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó 
természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásához (a továbbiakban: ARE 
nyilvántartás) kapcsolódóan informatikai előszűrő alkalmazás fejlesztéséhez, űrlapsablon 
szerkesztéséhez és űrlapkitöltő informatikai rendszer kialakításához szükséges 
infrastruktúra biztosítása és ezen alkalmazások üzemeltetése, valamint az ARE 
nyilvántartás infrastruktúrájának üzemeltetése finanszírozását. 

 A közigazgatási alapnyilvántartások alkalmazásüzemeltetési és kapcsolódó 
alkalmazásfejlesztési feladatainak ellátásához szükséges kiadások fedezetét. 

 A nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséről, valamint a nyílt 
szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő 
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elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat 
végrehajtásából adódó egyes feladatok finanszírozását. 

 A NISZ Zrt. által nyújtott informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó amortizációs cserék 
végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatok finanszírozását. 

 A 1818 (Kormányzati Ügyfélvonal) és a 185 hívószámokon elérhető országos telefonos 
ügyfélszolgálati rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok finanszírozását. 

 A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának 
biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a 
rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító központi infrastruktúra szolgáltatások 
nyújtását. 

 Az okmánylogisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátását. Az 
okmánylogisztikai feladatok magukban foglalják többek között a járási hivatalok 
(kormányablakok és okmányirodák) részére a biankó okmányok, tartozékok, valamint a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 414/2015. (XII. 
23.) Korm. rendelet] szerinti PIN és PUK kódokat, a regisztrációs kódot, valamint a 
visszavonási jelszót tartalmazó borítékok, rendszámok és kellékek biztonságos tárolását, 
szükség szerinti igénylését és nyilvántartását, rendelkezésre bocsátását. Továbbá a 
Szolgáltató biztosítja az okmánykiadási feladatot ellátó, az elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus 
fizetési és elszámolási rendszerhez csatlakozott kormányablakban az okmánykiadási 
feladatokhoz kapcsolódó kártyatranzakció lebonyolításához szükséges elektronikus 
berendezést. 

 Az anyakönyvi feladatok ellátásához szükséges Családi Anyakönyv rendszer (CSAK2) 
szolgáltatások (szükséges informatikai eszközök, kapcsolódó szolgáltatások, valamint 
adatátviteli utak biztosítása) nyújtását. 

 A kormányhivatali rendszerben működő okmányirodák és a kormányablakok 
hálózatainak, hardver és szoftver infrastruktúrájának jogszabályban meghatározott 
részének a működtetését. 

 Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, 
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 320/2014. (XII. 13.) Korm. 
rendelet alapján a munkavédelmi és munkaügyi szakrendszeri alkalmazások és a 
Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások (MEPISZ) informatikai infrastruktúra és 
alkalmazásoldali szolgáltatások nyújtását. 

 Az egyes elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakításával, papíralapú irat hiteles 
elektronikus irattá átalakításával, és az ezekhez kapcsolódó egyes biztonságos 
kézbesítési szolgáltatással kapcsolatos feladatok finanszírozását (Hibrid-Inverz hibrid, 
BKSZ). 

 A RobotZsaru rendszerrel kapcsolatos alkalmazás-üzemeltetési, illetve alkalmazás-
fejlesztési szolgálati feladatok ellátását. 

 A Helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) infrastruktúra és alkalmazásoldali 
üzemeltetését. 

 A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) informatikai rendszer 
infrastruktúrájának működtetését. 
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 A Modern Városok Program keretében az "Okos Város - Okos Miskolc" projekttel, 
valamint az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásával kapcsolatos 
feladatok finanszírozását. 

 Az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet és az Állami Alkalmazás-katalógus 
működtetését. 

 Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozása keretében Monor település 
„okos város” projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozását. 

 A Központi Médiatárat (KMT) érintő alkalmazás-üzemeltetési feladatok [a 
központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletének 57. pontja] ellátásának finanszírozását. 

 A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi 
szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi 
szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. 
(II. 26.) NFM rendelet alapján a Mentés Irányítási Rendszer és a Dinamikus 
Adatszolgáltató Rendszer üzemeltetésének finanszírozását.  

A 2022. évben a fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 456,7 millió 
forinttal növekszik az előző év törvényi előirányzatához képest az alábbiak szerint: 

 Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásához kapcsolódó költségek 
biztosításáról szóló 1715/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 23,4 millió forint 
összegű forrás épül be az előirányzatba. 

 A Magyar Posta Zrt. által az állam részére nyújtott egyes szolgáltatások 2020. évet 
követő forrásigényének biztosításáról, valamint a Bélyegmúzeumban található egyes 
gyűjtemények állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről szóló 2150/2018. 
Korm. határozat módosításáról szóló 2161/2019. Korm. határozat alapján a BM 2021. 
évre 148,0 millió forint összegű forrást kapott a Posta Agora szolgáltatás, Posta hibrid, 
inverz hibrid és biztonságos kézbesítési szolgáltatás finanszírozására. A forrás a 2021. 
évi költségvetési tervezésben nem került biztosításra, ennek összege beépülő jelleggel a 
2022. évi költségvetés során kerül érvényesítésre. 

 A Magyar Posta Zrt. által az állam részére nyújtott egyes szolgáltatások 2020. évet 
követő forrásigényének biztosításáról, valamint a Bélyegmúzeumban található egyes 
gyűjtemények állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről szóló 2150/2018. 
Korm. határozat módosításáról szóló 2161/2019. Korm. határozat alapján a 2022. évben 
285,3 millió forint összegű forrás épül be az előirányzatba, a Posta hibrid, inverz hibrid 
és biztonságos kézbesítési szolgáltatás működési költségeinek finanszírozására.  

 A kormányzati elektronikus információbiztonság növeléséhez szükséges egyes 
intézkedésekről és beruházásokról szóló 2205/2021. Korm. határozatban meghatározott, 
a kormányzati elektronikus információbiztonság növelése céljából új informatikai-
biztonsági rendszer üzemeltetésére az előirányzaton 2 000,0 millió forint többletforrás 
került biztosításra.  

 A BM Igazgatása 2022. évi, az okmánylogisztikai feladatokkal kapcsolatos tervezett, 
előírás emeléséből eredő közhatalmi bevétele, 2.000,0 millió forint összeggel 
növekszik, ezzel párhuzamosan a fejezeti kezelésű előirányzat támogatása – forráscsere 
útján – 2.000,0 millió forint összeggel csökken. A BM Igazgatása megemelt tervezett 
2022. évi bevétele, annak realizálását követően, az okmánylogisztikai feladatokkal 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződések részben történő finanszírozása érdekében a 
fejezeti kezelésű előirányzatra átadásra kerül. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat  69 054,3 0,0 69 054,3 
Többletek:    
1715/2018. (XII. 17.) Korm. határozat (okos 
város központi platformszolgáltatás 
létrehozása) 

23,4 0,0 23,4 

2161/2019. Korm. határozat (Posta Agora 
szolgáltatás, Posta hibrid, inverz hibrid és 
biztonságos kézbesítési szolgáltatás 
finanszírozása – 2021. évi tervezésben nem 
került biztosításra) 

148,0 0,0 148,0 

2161/2019. Korm. határozat (Posta Agora 
szolgáltatás, Posta hibrid, inverz hibrid és 
biztonságos kézbesítési szolgáltatás 
finanszírozása – 2022. évi működési költség) 

285,3 0,0 285,3 

2205/2021. Korm. határozat (A kormányzati 
elektronikus információbiztonság növeléséhez 
szükséges egyes intézkedésekről és 
beruházásokról – informatikai-biztonsági 
rendszer beszerzése és üzemeltetése) 

2 000,0 0,0 2 000,0 

BM igazgatása bevételi előírás emeléséből 
eredő támogatás csökkentés (forráscsere) 

-2 000,0 0,0 -2 000,0 

2022. évi javasolt előirányzat 69 511,0 0,0 69 511,0 
 
20. cím 01. alcím 63. jogcímcsoport Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos 
szakmai feladatok ellátása   
 
Az előirányzat célja a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és 
tárolásával kapcsolatos feladatellátás hatékony megvalósításának finanszírozása. 

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Korm. rendelet] a Nemzeti Dokumentumkezelő 
Nonprofit Zrt.-t jelölte ki központi szolgáltatóként, amely a Korm. rendeletben meghatározott 
államigazgatási szervek központi irattárazásával kapcsolatos feladatok ellátását a BM-mel 
kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el. 

A Központi Közigazgatási Irattár kialakításának vizsgálatáról szóló 1790/2016. (XII. 19.) 
Korm. határozat a BM feladataként nevesítette a központi közigazgatási szervek által 
bérirattározási, helyiségbérleti konstrukcióban tárolt, illetve a fővárosi székhelyű területi 
államigazgatási szerveknél irattárazott iratanyagok mennyiségi felmérését, illetve hosszú távú 
elhelyezésére vonatkozó javaslat elkészítését.  

A kormány 1342/2019. (VI. 11.) számú Korm. határozata szerint évi 403,2 millió forint 
összeget épített be a központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezetébe a központi 
közigazgatási irattárazási feladatellátása érdekében.  

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat  403,2 0,0 403,2 

2022. évi javasolt előirányzat 403,2 0,0 403,2 
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20. cím 02. alcím Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 
 
20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport Társadalmi önszerveződések támogatása 
 
20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport 03. jogcím Országos Polgárőr Szövetség  
 
A törvényi soron a rendelkezésre álló forrás a Magyarországon törvényesen működő, 
lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és 
balesetmegelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá környezetvédelmi céllal megalakult 
polgárőr egyesületek és regionális szövetségek, valamint az Országos Polgárőr Szövetség 
működését, feladatellátását segíti. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat  1 050,0 0,0 1 050,0 

2022. évi javasolt előirányzat 1 050,0 0,0 1 050,0 
 

20. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport 11. jogcím Társadalmi szervezetek, alapítványok 
támogatása 
 
A 2022. évi javasolt előirányzat 1.311,2 millió forint. 
 
Az előirányzat fedezetet biztosít a belügyi és rendvédelmi szervek dolgozói és azok 
családtagjai, valamint a belügyi nyugdíjasok szakmai, egészségmegőrző, sport- és kulturális 
tevékenységének, a fenti tevékenységet végző szervezetek támogatására. 
 
Célja azon szervezetek működésének támogatása, amelyek fontos szerepet töltenek be a 
 az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelmében; 
 a közbiztonság részét képező a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatok 

ellátásában; 
 a hazai önkormányzatiság fejlesztésében; 
 drogprevenciós feladatok ellátásában; 
 a személy- és vagyonőri intézkedésekkel kapcsolatos panaszkivizsgálásban. 
 
Fedezetet biztosít továbbá 
− az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek fenntartására, működtetésére; 
− az önkormányzati tűzoltóságok fenntartására, működtetésére, továbbá a 

védőeszközeinek, tűzoltó-technikai és infokommunikációs eszközeinek fejlesztésére, 
tűzoltó gépjárműveinek és tűzoltó technikai eszközeinek felújítására;  

− a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak és közalkalmazottainak szakmai és 
érdekképviseleti feladatokat ellátó szervezetének támogatására. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat  1 311,2 0,0 1 311,2 
2022. évi javasolt előirányzat 1 311,2 0,0 1 311,2 
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20. cím 05. alcím Társadalmi felzárkózást segítő programok 
 
20. cím 05. alcím 01. jogcímcsoport Roma nemzetiségi szakmai és beruházási 
támogatások 
 
A kormány által elfogadott "Fokozatváltás a felsőoktatásban" című felsőoktatási stratégia 
akcióterve szerint ösztönözni szükséges a felsőoktatási intézményeket, hogy 
tehetséggondozási programjuk részeként működtessenek aktív szakkollégiumokat, amelyek 
szakmai programokon és közösségfejlesztő szerepükön túl aktívan bekapcsolódnak a 
felsőfokú képzésbe és kutatásba. 

A roma szakkollégiumok támogatják és segítik a hátrányos helyzetű, köztük a roma 
származású, egyetemre vagy főiskolára járó hallgatók tanulmányi előmenetelét. A 2011-ben 
létesített Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat egyedülálló kezdeményezés európai 
szinten, amely jó gyakorlatként azonosítható az európai országok számára is. A roma 
szakkollégiumi hálózatok célja, hogy szakmailag jól felkészült cigány értelmiségi réteg tudjon 
közéleti szerepet vállalni a jövőben, támogatva és részt véve a hazai roma nemzetiségű 
emberek felzárkózásának elősegítésében, továbbá, hogy a diploma megszerzésével a 
munkaerőpiacon eséllyel tudjanak elhelyezkedni a hátrányos helyzetű – köztük roma 
származású – hallgatók. 

A roma szakkollégiumok fontos nevelési eleme az együttlakás, így a hallgatók 
diákotthonokban kerülnek elhelyezésre. Tanulmányi programjuk három alapvető pillérre épül: 
cigány-magyar kettős identitás fejlesztése, spirituális modul, valamint közéleti ismeretek 
elsajátítása. 

Jelenleg 11 db szakkollégium működési célú támogatása valósul meg a vidéki egyetemi 
városokban illetve a fővárosban, összesen 327 fő hátrányos helyzetű roma hallgatóval. A 
hallgatók a humán szakokon túl az orvosi, a műszaki és a gazdasági szakok mellett a 
művészeti szakokon is jelen vannak. 

A kulturális autonómia intézményeinek támogatása, a roma identitás ápolása, annak szélesebb 
körben való megismertetése a társadalmi felzárkózás egyik kiemelt területe. Az előirányzat 
szolgál forrásául a roma kulturális szervezetek, alkotóközösségek tevékenységének, a cigány 
nyelv ápolásának, fejlesztésének, a cigányság történelmével összefüggő emlékezet és a 
hagyományok megőrzésének, a fiatalabb korosztályok számára történő átadásának, továbbá a 
generációk közötti párbeszéd erősítésének, a különböző kultúrából származó emberek 
kölcsönös elfogadásának elősegítésére, valamint a közösségi programok megvalósításának 
támogatására. 

Az előirányzat 2012. év óta minden évben pályázat keretében támogatja a helyi közösségek 
által szervezett roma kulturális események megvalósítását, kulturális tartalmak és termékek 
elérhetővé tételét. A pályázati formában nyújtott támogatás a legszélesebb körökhöz eljutó 
forrás, amely a fent részletezett céloknak megfelelően előnyben részesíti azokat a szereplőket, 
akik tevőlegesen hozzá szeretnének járulni a roma kultúra minél szélesebb körben való 
bemutatásának céljához, és ezzel a többségi és kisebbségi társadalom közötti feszültség 
lebontásához. 

Az előirányzat biztosít fedezetet a Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, 
Oktatási és Kulturális Központ (a továbbiakban: Központ) és annak hálózata működési 
költségeihez.  

A Központ feladata a nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása, 
a roma, nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak, a 
nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése és elmélyítése (zene, 
képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.), a nemzetiségi, kulturális szervezetek 
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tevékenységének szakmai támogatása, részvétel a hazai nemzetiségi kulturális rendezvények 
szervezésében, az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások 
fejlesztésének, hatékonyságának elősegítése, a felnőttképzés, továbbá a nem formális és 
informális oktatás támogatása, eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése, a 
társadalmi kohézió erősítése. További feladat a Központtal kapcsolatos marketing 
tevékenység, zenei-, tánc-, ének produkciók létrehozása, bemutatása, tehetséggondozás, 
táncházak szervezése, létrejött produkciók digitalizálása, roma tematikájú hazai és nemzetközi 
konferenciák, rendezvények szervezése. Fontos feladata a központnak a Gandhi Gimnázium, 
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói létszáma csökkenő tendenciájának 
érdekében tervezett feladatok szervezése, a létszám növekedésének előmozdítása, a 
lemorzsolódás megakadályozása. Ennek eszközei többek között a nyílt napok, 
sportesemények, pályaválasztási kiállítások szervezése, valamint az UNESCO által is elismert 
pedagógiai módszer disszeminációja, nemzetközi oktatási konferenciák lebonyolítása. 

Az előirányzat támogatást biztosít a roma civil szervezetek működésének, tevékenységének 
támogatására, a helyi roma nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi kulturális 
kezdeményezések támogatására, táboroztatásra, kulturális programok, pedagógusok 
képzésének támogatására. 

Az előirányzat fedezetet nyújt az egyes, a roma nemzetiségi önkormányzatok, roma civil 
szervezetek fenntartásában működő nemzetiségi oktatási, nevelési és kulturális intézmények 
beruházási, felújítási, illetve e célokhoz kapcsolódó költségeinek támogatására, valamint az 
intézmények infrastrukturális fejlesztését szolgáló pályázati önrészre. 

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 100%-ban a 
Magyar Állam tulajdona, 2019. június 3. napjától az egyes állami tulajdonban álló gazdasági 
társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 
gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NTVNM rendeletet módosító 
7/2019. (VI. 3.) NVTNM rendelet alapján a Társasággal kapcsolatos tulajdonosi jogokat a 
TEF gyakorolja. 

A pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Magyarország és 
egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, amelyet a Gandhi 
Alapítvány 1994-ben alapított. A fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi fedezetet biztosít az 
iskolát fenntartó Társaság tekintetében a foglalkoztatottak bérrendezésére. 

A Társaság fennállása óta a tevékenységét állami közfeladat ellátása érdekében végzi. A 
Társaságot 2011. július 29-én azzal a céllal alapították, hogy megvalósítsa elődje, a Gandhi 
Gimnázium Közalapítvány céljait, tovább vigye annak munkáját, ellássa feladatait, vagyis 
fenntartsa és üzemeltesse, a pécsi székhelyű Gandhi Gimnázium, Kollégium, Alapfokú 
Művészeti Iskolát. 

A 2022. évre a Tiszavasvári komplex felzárkózási program megvalósítására 48,0 millió forint 
került biztosításra az 1957/2020. (XII. 21.) Korm. határozat alapján. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat  1 819,9 0,0 1 819,9 
Többlet:    
Tiszavasvári komplex felzárkózási program  48,0 0,0 48,0 
2022. évi javasolt előirányzat 1 867,9 0,0 1 867,9 
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20. cím 05. alcím 02. jogcímcsoport Tanoda program 
 
A Tanoda program az anyagi szükségben, rossz szociális körülmények között élő tanulók 
délutáni, tanodai keretek közötti felzárkózását biztosítja. Azok a tanulók, akik az iskolai 
feladatok elvégzéséhez a szülők otthoni segítségét igényelnék, azonban a szülők alacsony 
iskolai végzettsége, valamint anyagi lehetőségeik miatt akadályokba ütköznek, a Tanoda 
program keretein belül segítséget kaphatnak, hogy az iskolai elvárásoknak megfelelően 
teljesítsenek. A programban általános iskolás alsó és felső tagozatos, valamint középiskolás 
tanulók vesznek részt. A Tanodák célja a hátrányos helyzetű tanulók – köztük roma 
gyermekek – oktatási esélyeinek növelése. 

A tanodák Magyarországon közel 20 éve működnek. A kezdeti projektek elsősorban civil 
támogatási forrásokból tudtak működni, majd később, az EU-hoz való csatlakozásunk után 
már európai uniós források is elérhetővé váltak.  

Az uniós pályázatok lezárását követően, a tanodák hazai forrásból történő 
továbbfinanszírozásának fedezetét a mindenkori költségvetési törvény biztosítja. 

2018. december 4-én megjelentek a tanoda végrehajtási rendeletek. Az egyes 
kormányrendeleteknek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival összefüggő módosításáról 
szóló 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet a tanodák finanszírozásához, hatósági 
nyilvántartásához kapcsolódó egyes Korm. rendeletek módosítását tartalmazza. A gyermekek 
esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. 
(XII. 4.) EMMI rendelet pedig a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatait 
és működésük feltételeit határozza meg. 

A tanodai fejlesztés hazai rendszerbe történő beemelésére a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) módosításával 
– amely 2019. január 1-jével lépett hatályba – került sor, ezzel párhuzamosan a tanoda, mint 
új gyermekjóléti alapellátás bekerült Magyarország 2019. évi központi költségvetésébe, 
megteremtve a kiszámítható finanszírozás feltételeit. 

A tanodák finanszírozása a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának 
rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) alapján, pályázati 
úton történik. Ezen felül a rendeletek lehetővé teszik, hogy egy tanoda proaktív módon egyéb 
forrásokat bevonjon a működésébe. A finanszírozás keretét a Tkr. szabályozza.  

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 2 416,2 0,0 2 416,2 
2022. évi javasolt előirányzat 2 416,2 0,0 2 416,2 

 
20. cím 05. alcím 05. jogcímcsoport Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíjprogramok 
 
Az Útravaló ösztöndíjprogram jogszabályi alapját az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 
152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet] 
biztosítja. A 2005 óta működő program célja személyes mentori támogatás és ösztöndíj 
nyújtása (általános iskola, középfokú iskola) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, 
kiemelten roma tanulók részére a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási utak 
megerősítése érdekében. Tanévenként átlagosan csaknem 10-11 ezer tanuló vesz részt a 
programokban, amely az elmúlt években átalakult az ösztöndíj támogatás differenciáltabbá 
tétele érdekében. Az ösztöndíjprogramba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, 
rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke teljesítményalapon az előző év végi 
tanulmányi eredménytől függ. 
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A program 4 (négy) esélyteremtő alprogramjából az Útravaló ösztöndíjprogramhoz kizárólag 
az Út a középiskolába, valamint az Út az érettségihez alprogramok finanszírozása tartozik. A 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma hallgatók tanulmányainak 
támogatása a 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet szerinti Útravaló Ösztöndíjprogram két 
alprogramja – Út a szakmához, Út a diplomához – keretében kerül sor.  

Az előirányzat célja, hogy esélyt teremtsen a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók szakmához jutásának, továbbá felsőoktatási intézménybe való bekerülésének és 
bennmaradásának megsegítésére. Az elnyerhető ösztöndíj mértéke teljesítményalapú és függ 
az előző év végi tanulmányi eredménytől. Az ösztöndíjak tehát a tanulmányi eredmény 
függvényében sávosan változnak, minél jobb a tanulmányi eredmény, annál magasabb az 
ösztöndíj.  

A magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében kiemelt cél 
– a felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében – a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 2011. évi 
CLXXIX. törvény) által felsorolt valamely nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű 
tanulók támogatása középiskolájuk ajánlása alapján. 

A 24/2019. (VI. 7.) BM rendelet szabályozza a Roma Nemzetiségi Tanulmányi 
Ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíj pályázat célja, hogy a roma nemzetiségi anyanyelvű, 
nemzetiségi kétnyelvű, továbbá ezek hiányában a roma nemzetiségi nyelvoktatást és 
népismereti oktatást folytató középfokú oktatási intézmények tanulói sikeres érettségi vizsgát 
követően felsőfokú oktatási intézményben folytassák tanulmányaikat, valamint a nemzetiségi 
közösségi életben aktívan szerepet vállaljanak, erősítve ezzel a roma nemzetiségi identitást.  

A célcsoport a roma/cigány nemzetiségi nevelést, oktatást folytató középfokú iskolák és az 
érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamát végző, kiemelkedő képességű 
roma/cigány középiskolás tanulók. A pályázat benyújtásának szigorú feltétele, hogy csak az a 
roma nemzetiségű tanuló nyújthatja be, akinek a tanulmányi eredménye – a pályázat 
benyújtását megelőző tanév végén – elérte a 4,00 tanulmányi átlagot. 

Az előirányzat további célja a „Kollégium Plusz” modellprogram támogatása. A „Kollégium 
Plusz” modellprogram a már működő kollégiumokra épülő innováció azon felső tagozatos 
gyermekek számára, akik egyszerre igénylik a kollégiumi elhelyezést és a gyermekjóléti 
prevenciót. A 2017-ben kezdődött modellprogramban 6 állami, 2 egyházi és 1 civil 
fenntartású kollégium vesz részt, 8 megyét érintően több mint 250 tanulót és családjaikat érik 
el. A „plusz” olyan szakszolgáltatások, eszközök használatát, pedagógiai módszerek 
innovációját jelenti, amelyekkel biztosítható, hogy a programban résztvevő gyermekek iskolai 
eredménye javuljon, továbbtanulási motivációja erősödjön. A program átfogó célja az iskolai 
lemorzsolódás csökkentése, egyes esetekben a védelembe vétel megelőzése.  

A 2021-2027 uniós időszakban a modellprogram „Kollégium Plusz” címen folytatódik. A 
pályázatok kiírásának és elbírálásának időpontja még nem ismert, legkorábban 2021 őszén 
várható.  

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 2 641,8 0,0 2 641,8 
2022. évi javasolt előirányzat 2 641,8 0,0 2 641,8 
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20. cím 05. alcím 08. jogcímcsoport Biztos Kezdet Gyerekházak 
 
A. értelmében a BKGYH célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását 
támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az 
óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő 
prevenciós szolgáltatás biztosítása. A szolgáltatás működtetését 2012. évtől hazai 
finanszírozási rendszer biztosítja, és 2013-tól beillesztésre került a Gyvt. által szabályozott 
gyermekjóléti alapellátások rendszerébe. 

A BKGYH-k működését jelenleg a központi költségvetés biztosítja a Tkr. alapján. A 
támogatás gyerekházankénti fajlagos összege a mindenkori költségvetési törvény 9. számú 
mellékletében az Egyes, személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások között 
szerepel. A BKGYH-k fajlagos támogatásának értéke – 2021. évi eredeti fajlagos támogatása: 
7.836.115 forint, – 2022. évben 8.145.840 forint/év/gyerekház értékre növekszik, a 2021. évi 
minimálbér és garantált bérminimum kompenzáció bázisba építésével, 32,8 millió forinttal 
emelkedik. Az előirányzaton összesen 107 gyerekház finanszírozása biztosított.  

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 842,3 0,0 842,3 
Többlet:    
Szociális célú humánszolgáltatásokhoz 
kapcsolódó minimálbér emelkedése 

32,8 0,0 32,8 

2022. évi javasolt előirányzat 875,1 0,0 875,1 
 
20. cím 05. alcím 10. jogcímcsoport Országos Roma Önkormányzat támogatása 
 
Az előirányzat támogatást biztosít az Országos Roma Önkormányzat (a továbbiakban: ORÖ) 
működésére, közfeladatai ellátására, valamint a közfeladat-ellátás fejlesztésére és a 
nemzetiségi média finanszírozására. Ezen felül támogatást biztosít az ORÖ közgyűlésének, 
hivatalának és az intézményeinek helyet adó, budapesti Dohány utcai székház ingatlanának 
fenntartására, működtetésére, a közgyűlés és a hivatali dolgozók személyi és dologi 
költségeire, a 2011. évi CLXXIX. törvényben deklarált kulturális autonómia megvalósítását 
szolgáló önkormányzati szakmai közfeladatok (programok, rendezvények) ellátására, 
valamint a közfeladat-ellátás fejlesztésére és a nemzetiségi média finanszírozására. 

Az ORÖ közgyűlése 47 tagú, hivatalának létszáma pedig 32 fő. Bevételeik kizárólag a 
központi költségvetési támogatásból származnak. 

Az ORÖ által képviselt nemzetiség kulturális autonómiájának megteremtése érdekében 
intézményeket hozhat létre és vehet át. Az éves költségvetési törvények közvetlenül az 
intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzathoz rendelik az általuk fenntartott 
intézmények működési támogatását. 

Az ORÖ-nél – tekintettel az utóbbi évek működésére – jelenleg összesen 6 intézmény 
működik, amelyből 2 iskola (Tiszapüspöki, Szirák), foglalkoztatási hálózat, médiacentrum, 
misszió és sportközpont. Az intézmények költségvetése egységesen 46,1 millió forint, 
amelyet a vezető és munkatársak személyi bére és azok járulékai, dologi kiadások és az ORÖ 
részére fizetett 5,0 millió forintos rezsiköltség alkot. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 616,4 0,0 616,4 
2022. évi javasolt előirányzat 616,4 0,0 616,4 

 
20. cím 10. alcím Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása  
 
Az előirányzat célja a hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködés alapján tűzoltási és 
műszaki mentési célokra igénybe vehető, folyamatos készenléti szolgálatot ellátó 
önkormányzati tűzoltóságok fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez szükséges fedezet 
biztosítása. 

Az előirányzat felhasználásáról a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik. A támogatás 
felosztásának alapelvei a 2022. évre vonatkozóan változatlanok maradnak, így valamennyi 
önkormányzati tűzoltóság egységesen 25,0 millió forint alaptámogatásban részesül. A 
fennmaradó előirányzat a vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, az 
önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, 
önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra 
vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 13. §-ában foglalt 
rendelkezések alapján meghatározott pontszámok arányában kerül felosztásra az 
önkormányzati tűzoltóságok között. 

A fejezeti kezelésű előirányzaton a tárgyévet megelőző év normatív támogatás 
elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák elleni védekezésért felelős 
miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak 
finanszírozására használható fel. A támogatás folyósítása a BM OKF kezdeményezése alapján 
időarányosan történik. 

A 2022. évben a törvényi sor költségvetését növeli a garantált bérminimum, kötelező pótlékok 
és munkaadókat terhelő járulékok, valamint a kötelezően működésre fordítandó kiadások 
719,3 millió forintos többlete. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat  1 963,0 0,0 1 963,0 

Többlet:    
a garantált bérminimum, kötelező pótlékok és 
munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi 
fedezetére biztosított többlet 

719,3 0,0 719,3 

2022. évi javasolt előirányzat 2 682,3 0,0 2 682,3 
 
20. cím 11. alcím A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával 
kapcsolatos kiadások 
 
Az előirányzat fedezetet biztosít  

 a hivatásos életpályával összefüggő kiadásokra;  
 hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná 

válásával kapcsolatos életjáradék folyósítására; 
 hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására. 
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A hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítményértékelésének eredményétől 
függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a 
személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két 
alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban 
részesíthető. 

A hivatásos állomány tagja a szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná 
válásával kapcsolatban – személyi juttatásként – a Hszt. 82/A-82/K. §-a szerinti rendvédelmi 
egészségkárosodási kereset kiegészítés és rendvédelmi egészségkárosodási járadékban, 
valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 68/A–68/J. §-a szerinti 
honvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási 
járadékban részesülhet  

A Kormányzati Személyzeti Stratégiáról szóló 1336/2011. (X. 14.) Korm. határozat által 
keretbe foglalt Rendészeti Személyzeti Stratégia alapján a rendvédelmi életpályamodell 
három egymást erősítő pillérre épül. Az új közszolgálati életpályáról szóló koncepció 
értelmében ahhoz, hogy a közszolgálat munkaerőpiaci pozíciója javuljon, az új közszolgálati 
életpályákat úgy kell kialakítani, hogy javuljon a személyi állomány anyagi megbecsülése és 
pályabiztonsága. 

Az Hszt. hatálybalépésével megvalósult a rendvédelmi életpálya első pillérének szabályozása 
és végrehajtása. A rendvédelmi életpálya-modell második, meghatározó eleme a hivatásos 
állomány lakhatási feltételeinek javítása a megújított lakhatási támogatási rendszeren 
keresztül. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 17 181,2 0,0 17 181,2 
2022. évi javasolt előirányzat 17 181,2 0,0 17 181,2 

 
20. cím 19. alcím A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 
 
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozattal a 
kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, 
a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes 
fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének 
hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek 
kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanácsot (a továbbiakban: NBT). 

Az NBT, kialakítva Titkárságát 2013-ban, Magyarország aktuális bűnügyi helyzetének 
figyelembevételével, valamint a legújabb tudományos eredményekre tekintettel megalkotta a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 
1. mellékletét képező Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát (a továbbiakban: NBS). Az NBS a 
közbiztonság fokozása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a bűnözést 
eredményező folyamatok kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése 
érdekében átfogó célkitűzéseket határozott meg. Az NBS specifikus célkitűzések 
megfogalmazásával konkretizálta az egyes beavatkozási területeket. A prioritások, azon belül 
a beavatkozási területek adják azt a keretrendszert, amelyben a konkrét feladatként jelentkező 
intézkedések definiálhatók. Az NBS négy fő prioritása: 

− településbiztonság; 
− gyermek- és ifjúságvédelem; 
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− a bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése; 
− bűnismétlés megelőzése. 

Az NBS tíz éves időtávja alatt kétévente szükséges az egyes beavatkozási területek 
felülvizsgálata, az addig elvégzett feladatok elemzése és értékelése, amely alapján új, 
megvalósításra váró intézkedések határozhatóak meg.  

A 2020-2021. évre vonatkozó intézkedéseket Intézkedési terv tartalmazza, amelyet a kormány 
az 1585/2019. (X. 16.) Korm. határozatával fogadott el, a 2021-2022. évre vonatkozó 
intézkedéseket tartalmazó Intézkedési tervet tartalmazó Korm. határozat elkészítése 
folyamatban van.  

Az előirányzat felhasználásának célja az NBS-ben és az Intézkedési tervekben rögzített 
feladatrendszer megvalósítási folyamatának támogatása, valamint az NBT személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosítása.  

Az NBS feladatait tekintve az előirányzat bűnmegelőzési, büntetőpolitikai 
hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzési hazai és nemzetközi gyakorlatainak 
megismerésével és terjesztésével (hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, 
továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok elkészíttetése, 
honlap üzemeltetése), lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, 
tanulmányok megrendelésével, pilotprojektek megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési 
gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos kiadásokra kerül 
felhasználásra. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 825,7 0,0 825,7 
2022. évi javasolt előirányzat 825,7 0,0 825,7 

 
20. cím 21. alcím Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat a migrációs és menekültügyi nyomásból adódó helyzet 
kezelésének biztosításához, a felmerülő feladatok hatékony megvalósításához biztosít 
fedezetet. 

Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül a kormány engedélyével továbbra 
is túlteljesíthető, ezzel biztosítva az azonnali reagálási lehetőséget az esetlegesen felmerülő 
újabb kiadások rendezéséhez. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 
2022. évi javasolt előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 

 
20. cím 22. alcím A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzatként 500,0 millió forintot biztosít a 
terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelése, valamint az ebben szerepet játszó 
rendvédelmi szervek potenciáljának javítása és az egyes szervek által begyűjtött információk 
minél hatékonyabb felhasználása érdekében. 
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Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül a kormány engedélyével 
túlteljesíthető, ezzel biztosítva az azonnali reagálási lehetőséget az esetlegesen felmerülő 
újabb kiadások rendezéséhez. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
       millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 500,0 0,0 500,0 

2022. évi javasolt előirányzat 500,0 0,0 500,0 
 
21. cím 03. alcím Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék 
 
Az előirányzat a három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal rendelkező rendvédelmi 
hivatásos állományú foglalkoztatottak hat havi szolgálati juttatása 2022. évre eső fedezetét 
tartalmazza. Tekintve, hogy e jogcímen először 2023-ban válik esedékessé a kifizetés, e 
betervezett fedezet az egyharmad részét jelenti a 2023-ban kifizetendő teljes összegnek. 

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
       millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 53 300,0 0,0 53 300,0 

2022. évi javasolt előirányzat 53 300,0 0,0 53 300,0 
 
 
III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 
 
21. cím Központi kezelésű előirányzatok 
 
21. cím 03. alcím Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 
 
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési és a területi nemzetiségi 
önkormányzatok számára, amely két részből tevődik össze: alapvető működési támogatásból, 
valamint az ellátott nemzetiségi közfeladatok (érdekvédelem, önkormányzati együttdöntési 
jogosítványok gyakorlása, kulturális autonómia megvalósításához kötődő oktatási, kulturális 
és médiajogok, valamint egyéb pl.: társadalmi esélyegyenlőséghez és felzárkózáshoz kötődő) 
arányában – a jegyzőkönyveik és határozataik meghatározott szempontrendszer alapján 
történő értékelését követően – feladatalapú támogatásból. 

A roma helyi és területi nemzetiségi önkormányzatok száma a 1.222, bevételeik elsősorban a 
központi költségvetésből juttatott vagy pályázati forrásból származnak. A feladatalapú 
támogatás szolgál a roma nemzetiségi önkormányzatok kulturális autonómia 
megvalósításához kapcsolódó kötelező és a társadalmi felzárkózási feladatokhoz kapcsolódó 
önként vállalt többletfeladatok ellátására. 

A 2022. évi éves működési támogatásra 1.173,6 millió forint, a feladatalapú támogatásra 
560,0 millió forint áll rendelkezésre.  

A központi kezelésű előirányzat alakulása 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 1 733,6 0,0 0,0 
2022. évi javasolt előirányzat 1 733,6 0,0 0,0 
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21. cím 04. alcím Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához 
kapcsolódó kiadások 
 
A tervezett 2022. évi 1.200,0 millió forintos kiadást 200,0 millió forintos bevétel is 
finanszírozza. Az előirányzat az alábbi feladatok végrehajtásához ad fedezetet: 

 A miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból 
támogatott projektek – beleértve az EU által közvetlenül társfinanszírozott projekteket 
is –, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, előkészítéséhez, 
pályáztatáshoz,  

 az európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban megfogalmazott elvárásokhoz történő 
alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést elősegítő pilotjellegű projektekhez,  

 az EU vagy nemzetközi szervezet által meghatározott tagállami feladatok hatékony 
ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához; 

 likviditási támogatás nyújtható a kiadások megelőlegezésére; 
 vissza nem térítendő támogatás nyújtható az el nem számolható költségek 

finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható ÁFA összegét, 
szabálytalanságból fakadó korrekció összegét, támogatási korlátok miatt el nem 
számolható összegeket, el nem számolható előkészítési, pályázatírási és összeállítási, 
vagy projektzáráshoz kapcsolódó költséget), az előírt önrész vagy saját erő 
biztosítására, valamint az önkéntes hozzájárulás nyújtására. 

A központi kezelésű előirányzat alakulása: 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat  971,0 200,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Európai uniós támogatásváltozás 229,0 0,0 0,0 
2022. évi javasolt előirányzat 1 200,0 200,0 0,0 
 
21. cím 05. alcím Belügyi Alapok 2014-2020 
 
A Belügyi Alapokat az Európai Parlament és a Tanács a Menekültügyi, a Migrációs és az 
Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni 
küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU (2014. április 16.) számú 
horizontális rendelete szabályozza. 

A Belügyi Alapok magába foglalja a Belső Biztonsági Alapot, a Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alapot, valamint a Belügyi Alapok technikai költségkeretét. 

Belső Biztonsági Alap 

Az Európai Bizottság a 2014-2020. közötti időszakra többéves pénzügyi keretében létrejött 
Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA) komplex, átfogó pénzügyi eszköz, amely lefedi 
a külső határok őrizetét és ehhez kapcsolódva az uniós vízumpolitikát, a bűncselekmények és 
a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott küzdelmet támogató uniós 
források körét. 

A BBA célja – összhangban az EU Belső Biztonsági Stratégiájával – a nemzetközi bűnözői 
hálózatok felszámolása, a terrorizmus megelőzése, a radikalizálódás kezelése, a virtuális tér 
biztonságának növelése, a biztonság megerősítése a határigazgatás útján, továbbá az Európa 
válságokkal és katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének javítása. 
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A BBA-t az Európai Parlament és a Tanács 513/2014/EU (2014.04.16.) számú, valamint az 
515/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletei szabályozzák. 

A BBA keretében Magyarországnak 7 év alatt összesen kb. 82,9 millió euró lehívására nyílt 
lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás 
legmagasabb mértéke 100% (pl. EES rendszerek fejlesztése), de a tevékenységek legnagyobb 
részénél 75%, amelyet 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. 

A Nemzeti Programban rendelkezésre álló források lehető legnagyobb mértékű felhasználása 
érdekében a Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
30. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a belügyminiszter 2020 áprilisában a 
pénzügyminiszterhez fordult a többlet-kötelezettségvállaláshoz való egyetértését kérve. Az 
engedély megadása 2020 májusában megtörtént, a Belső Biztonsági Alap teljes kerete 18%-
ának (18,5 millió EUR, 350 Ft/EUR árfolyamon számolva 6.475 millió forint) erejéig. 

A BM 2014-2016. közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó 
Munkaprogramjáról szóló 28/2015. (X. 9.) BM utasítás 12,7 milliárd forint támogatásként 
történő kifizetését irányozta elő.  

A BM 2017-2018 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó 
Munkaprogramjáról szóló 34/2016. (XII. 16.) BM utasításban a támogatási keretösszeg – az 
utasítás több módosítását követően – 17,7 milliárd forintban került meghatározásra. 

Mindkét munkaprogram esetében a támogatást nyert projektek megvalósításának végső 
határideje 2022. december 31., a kifizetések a megvalósítási időszak alatt folyamatosan 
merülnek fel, és várhatóan 2023. június 30-ig fog megtörténni a projektek záró kifizetése. 

A Nemzeti Program teljes körű megvalósítása érdekében a fennmaradó, utolsó időszakra 
(2019-2020) vonatkozó, a munkaprogramokat felváltó Tervezési programban foglaltak 
szerint további pályázati kiírások megjelentetése történik még a 2021. év folyamán is, 
összesen 14,0 milliárd forint keretösszeggel. A Tervezési program keretében támogatást 
nyerő projektek megvalósításának végső határideje 2022. december 31., a kifizetések 2019. 
évtől folyamatosan merülnek fel 2023. évig. 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 

Az EU 2014-2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében létrejött 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban: MMIA) célja európai uniós 
szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai 
menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az 
európai társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi 
formájának ösztönzése. 

Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 
létrehozásáról szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) számú rendelete szabályozza. 

Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 31,7 millió 
euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor, ezen 75%-os uniós támogatást 25%-os 
nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni (9,0 millió eurónak megfelelő forint összeg). 

A BM 2014-2016. közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 18/2015. (VII. 21.) BM utasítás 5.400,0 millió 
forint támogatásként történő kifizetését irányozta elő. A források hatékony felhasználása 
érdekében szükségessé vált a munkaprogram módosítása [22/2016. (VIII. 31.) BM utasítás], 
így a támogatásként történő kifizetésre előirányzott összeg közel 8,0 milliárd forintra 
emelkedett. 
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A BM 2017-2018. közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 33/2016. (XII. 16.) BM utasítás keretében, 
amelyben 3.200,0 millió forint támogatásként történő kifizetése került meghatározásra. 

A 2015-2017. években pályázati kiírásokra négy alkalommal került sor. A kiírt pályázatok 
keretében a támogatást nyerő projektek megvalósításának végső határideje 2020. december 
31-e, így a projektekkel kapcsolatos végső kifizetések a 2021. évben várhatóan megtörténnek. 

A források eredményes, a Nemzeti Program teljes körű megvalósítása érdekében a Felelős 
Hatóság 2019-2020. években további öt pályázati kiírást jelentetett meg összesen 6.750,0 
millió forint keretösszeggel. A támogatást nyerő projektek megvalósításának végső határideje 
2022. december 31-e, a kifizetések jellemzően a 2020-2023. években várhatók. 

Belügyi Alapok technikai költségkerete 

Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az 
előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési, 
tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések. 

Az EU-tól kapott forrás terhére rendszeres személyi juttatás nem kerül elszámolásra, kivételt 
képeznek ez alól az Ellenőrzési Hatóság részére történő kifizetések. 

A 2014-2020. időszakban többletigényként jelentkeznek az intézményrendszer működéséhez 
kapcsolódó költségek (rendszeres személyi juttatások, kapcsolódó járulékok, cafeteria), 
amelyek a strukturális alapokkal való összhangban költségvetési forrásból kerülnek 
finanszírozásra. 
 
A központi kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  7 646,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Európai uniós támogatásváltozás 6 004,0 0,0 0,0 
2022. évi javasolt előirányzat 13 650,0 0,0 0,0 
 
21. cím 06. alcím Belügyi Alapok 2021-2027 
 
Az Európai Bizottság a migrációs áramlások hatékony kezelése, a hatékony európai integrált 
határigazgatás és az Unión belüli magas szintű biztonság megteremtése érdekében a 2021–
2027-es időszakra új jogszabályi struktúrát alakít ki, a BBA-n, a Határigazgatás és Vízum 
Eszközön, valamint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapon (együtt Belügyi 
Alapok) keresztül a rendészeti együttműködés, a határvédelem és a migráció kezelésének 
fejlesztését támogatja. 

A Belügyi Alapok tekintetében a források felhasználására hosszú távú stratégiát, úgynevezett 
Fejlesztési Programokat szükséges készíteni, amely magába foglalja a szakterületen elérni 
kívánt célok és tervezett tevékenységek összefoglalását, mind a hazai, mind az uniós források 
terhére. A Fejlesztési Programokra alapozott Nemzeti Programok kidolgozása folyamatban 
van. 

Az előirányzat fedezetet nyújt a Belügyi Alapok vonatkozásában felmerülő el nem 
számolható, részben európai uniós forrás terhére jóváhagyott osztott finanszírozású 
projektek kiadásainak finanszírozására, valamint a jogelőd Alapok kapcsán a tagállami 
visszafizetési kötelezettségek teljesítéséhez is. 
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Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2021-2027 

Az MMIA általános célja, hogy a vonatkozó uniós vívmányokkal összhangban hozzájáruljon 
a migrációs áramlások hatékony kezeléséhez. 

Az alábbi tevékenységekre nyújtható támogatás: 

A migrációs áramlások hatékony kezelése: szakpolitikák/eljárások és nemzeti stratégiák 
kidolgozása, igazgatási struktúrák és rendszerek kialakítása (informatikai rendszerek 
fejlesztése), tagállamok közötti információcsere/közös fellépések és műveletek lebonyolítása. 

Magyarország célul tűzi ki olyan harmadik országok menekültügyi rendszerének támogatását, 
amelyek földrajzi helyzetükből adódóan a migránsok százezreinek ellátásáról gondoskodnak: 
ilyenek a menekültek számára biztosított alapvető ellátásához köthető intézkedések 
támogatása, úgymint az egészséges ivóvízhez való hozzájutás támogatása, egészségügyi 
ellátás, férőhelybővítés, oktatás feltételeinek megteremtése. 

Hatékony és fenntartható visszatérési és reintegrációs szakpolitika megteremtése: 

 A visszafogadási egyezmények és azok kétoldalú végrehajtási megállapodásainak 
fokozása; 

 Szakrendszerek (IT rendszerek fejlesztése, interoperabilitás feltételeinek megteremtése) 
fejlesztése; 

 Ország információs adatbázis létrehozása harmadik országokra vonatkozóan; 
 Idegenrendészeti munkafolyamatokat ellátó technikai eszközök biztosítása; 
 Őrzött szállások felújítása, folyamatos állagmegóvása, amely lehetővé teszi a humánus 

fogva tartás körülményeinek biztosítását; 
 Kényszerszállító járművek cseréje, korszerűsítése; 
 A rendőrségi állomány képzése; 
 Önkéntes hazatérések megszervezése és támogatása; 
 Újrakezdésben segítséget nyújtó integrációs támogatások. 

Belső Biztonsági Alap 2021-2027 

A BBA magában foglalja a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni 
küzdelem elleni fellépés támogatását célzó eszközt. 

A BBA keretein belül azon intézkedések lesznek támogathatóak, amelyek elősegítik a határon 
átnyúló, súlyos és szervezett bűncselekmények elleni bűnüldözési és megelőzési feladatokat – 
beleértve a terrorizmus elleni küzdelmet –, valamint támogatják a tagállamok bűnüldöző 
szervei és egyéb nemzeti hatóságai közötti koordináció és együttműködés megerősítését, 
beleértve az érintett uniós szerveket, valamint harmadik országokat és nemzetközi 
szervezeteket is. Ez rugalmasabb és hatékonyabb támogatást jelent a tagállamok számára, 
hogy eredményeket érjenek el a terrorizmus és a radikalizálódás elleni küzdelem, a súlyos 
bűncselekmények és szervezett bűnözés, a számítástechnikai bűnözés, valamint a 
bűncselekmények áldozatainak védelme területén. 

Alapvető cél az együttműködés, a koordináció és az információcsere javítása, a nemzetközi 
kapcsolatrendszer szélesítése, a közös műveletek számának fokozása, a képzések számának és 
hatékonyságának növelése, a megelőzés és a kockázatelemzés lehetőségeinek kihasználása, a 
biztonsági relevanciájú kapacitások és a reagálási képességek fejlesztése, továbbá az 
áldozatvédelmi és áldozatsegítési rendszer fejlesztése.  

A BBA-t szabályozó uniós szintű rendeletek jelenleg még kialakítás alatt állnak, továbbá a 
BBA keretében Magyarországnak 7 év alatt lehívható keretek sem véglegesek. Az uniós 
támogatás mértéke 75%-100% között lehet, amelyet a megfelelő mértékű nemzeti 
társfinanszírozással kell majd kiegészíteni. 
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Határigazgatás és vízumeszköz 2021-2027 

A Bizottság a BBA jelenlegi határigazgatási és vízumügyi eszközének egy új alapba, az 
Integrált Határigazgatási Alapba történő beépítését készítette elő, amelyet két elem alkot: a 
határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz, valamint a 
vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogatására szolgáló eszköz. 

Az alap két pillére közül a Határigazgatás és Vízumpolitikai Eszköz (a továbbiakban: HAVE) 
keretében a következő területeken nyújtható támogatás:  

 a közös vízumpolitika egységes megvalósítása, továbbfejlesztése és modernizálása;  
 a konzuli együttműködés továbbfejlesztése, a határellenőrzés fokozása a tagállami 

kapacitások megerősítésével; 
 az informatikai rendszerek kiépítése, működtetése és fenntartása;  
 az ügynökségek közötti együttműködés nemzeti szinten való javítása; 
 a külső határokra, azok biztonságára hatással bíró kockázatelemzések és fenyegetések 

beazonosításának lefolytatására; 
 a schengeni acquis egységes alkalmazásának biztosítása. 

A HAVE-t szabályozó uniós szintű rendeletek jelenleg még kialakítás alatt állnak, továbbá a 
HAVE keretében Magyarországnak 7 év alatt lehívható keretek sem véglegesek. Az uniós 
támogatás mértéke 75%-100% között lehet, amelyet a megfelelő mértékű nemzeti 
társfinanszírozással kell kiegészíteni. 

Belügyi Alapok technikai költségkerete 2021-2027 

Az MMIA, a BBA, valamint a HAVE kapcsán rendelkezésre álló technikai költségkeret 
terhére finanszírozhatók mindazon intézkedések, amelyek az Alapok hatékony 
adminisztrációjához és felhasználásához szükségesek.  

A központi kezelésű előirányzat alakulása: 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat  8 906,4 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:       

Európai uniós támogatásváltozás 3 881,4 0,0 0,0 

2022. évi javasolt előirányzat 12 787,8 0,0 0,0 
 
 
III.4. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól  
  
A büntetés-végrehajtás férőhelybővítésére 2011-től több koncepció született. Az elmúlt 
években a változó jogi és gazdasági környezet eredményeként többször módosult a 
férőhelybővítés tartalma. Az elérni kívánt cél – a fogvatartotti zsúfoltság megszüntetése – 
miatt a korábbi koncepció újragondolására volt szükség. 

Jelenleg a börtönzsúfoltság csökkentése érdekében több beruházás van folyamatban. A 
Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ telephelyeként működő, a Tököli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet területén elhelyezkedő, korábbi Büntetés-végrehajtás Központi 
Kórház fogvatartottak tartós elhelyezését biztosító objektummá történő átalakításával, a 
kórtermek zárkásításával 325 férőhely alakítható ki 2021-ben. A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Büntetés-végrehajtás Intézet területén egy 100 férőhelyes egység kerül kialakításra. 
Már meglévő büntetés-végrehajtási intézeteknél megvalósuló beruházásoknak köszönhetően 
további 237 fogvatartotti férőhely kerül biztosításra. A Tiszalöki Országos Büntetés-
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végrehajtási Intézet PPP projekt alapján működő objektumának megvásárlásával az ott 
elhelyezett 1100 fős fogvatartotti állomány elhelyezése továbbra is biztosított.    

Cél, hogy a büntetés-végrehajtási intézményrendszer fejlesztésével a jövőben ne legyen 
megalapozott börtönzsúfoltsággal, illetve börtönkörülményekkel kapcsolatos fogvatartotti 
kifogás, így a kártalanítási szabály alkalmazására ne kerüljön sor a jövőben. 

A BM OKF munkavállalóinak jogvédelmi és munkavállalói felelősségbiztosítására kötött 
szerződés célja a meghatározott munkakörben foglalkoztatott állománytagjának kollektív 
jogvédelmi biztosítási és kollektív munkavállalói felelősségbiztosítás keretében történő 
védelmének megteremtése.  

A monitoring és lakossági riasztó (a továbbiakban: MoLaRi) rendszer központi komponensei, 
valamint felügyeleti és védelmi rendszerei éles üzemben működnek. A rendszer hosszú távú 
biztonságos működésének fenntartása érdekében szükséges az egyes rendszerelemek 
technológiai előírásoknak megfelelő karbantartása, valamint üzemeltetése. Az alsó és felső 
küszöbértékű veszélyes üzemek körzetében országos kiterjesztésű, magas rendelkezésre 
állású, redundánsan működő, adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és vegyi monitoring, 
valamint lakossági riasztó rendszer üzemeltetése, karbantartása érdekében kötött a BM OKF 
szerződést.  

A BM OKF a MoLaRi rendszer mérő és riasztó alrendszerek végpontjai és szerver oldali 
kiszolgáló pontjai közötti hang- és adatátviteli összeköttetés biztosítása érdekében szerződést 
kötött, valamint a rendszerhez tartozó végpontok vagyon- és felelősségbiztosítására 
határozatlan idejű szerződéssel rendelkezik. 

A BM OKF az EKOP 1.1.10 „A Katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató 
szerepének és biztonságának növelése” című projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök 
vagyonbiztosítására, valamint a projekt keretén belül kialakított, a katasztrófavédelem 
járműparkjának nyilvántartására és az adatok kezelésére készített informatikai alkalmazás 
továbbfejlesztésére a projekt fenntartási időszakára szerződést kötött. 

A BM OKF és a BM OKF GEK üzemeltetésében lévő tehergépjármű és személygépjármű 
flotta casco biztosítására, valamint a BM OKF tekintetében gépek és berendezések 
összkockázatú (all risk) vagyonbiztosítására a BM OKF határozott idejű szerződést kötött. 

A Marathon Terra védelmi célú infokommunikációs rendszerének megújítására, és a 
Marathon Terra lakossági SMS szolgáltatás üzemeltetéséhez rendszermérnöki, valamint 
rendszergazdai és üzemeltetési feladatok ellátására a BM OKF határozatott idejű szerződéssel 
rendelkezik. 

A BM OKF megállapodást kötött a VPN Központi Diszpécser szolgálatának üzemeltetési és 
kapcsolódó feladatainak, a Balatoni, a Velencei-tavi, a Tisza-tavi és a Fertő-tavi viharjelző 
állomások egyes karbantartási, műszaki felügyeleti és üzemeltetési feladatainak, valamint a 
lakossági tájékoztatással kapcsolatos egyes feladatainak végrehajtása céljából. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tulajdonában álló gépjárművek (speciális-, személy-, 
kishaszon járművek, pótkocsik, utánfutók, kisbuszok, autóbuszok, tehergépjárművek, vízi 
járművek, konténerek és motorkerékpárok) és egyéb eszközök (légzésvédelmi eszközök, 
gázvédő ruhák, gázmérő, sugárzás mérő és egyéb műszerek) teljes körű javítási 
szolgáltatásának, felülvizsgálatának végrehajtása érdekében a BM OKF határozatott idejű 
szerződést kötött. 

A BM a Fővárosi- és 6 megyei igazgatóság részére üzemeltetési költségcsökkentést 
eredményező energetikai fejlesztés (fűtéskorszerűsítés, külső nyílászárók cseréje, melegvíz 
ellátó berendezés korszerűsítése, szertárkapu cseréje) megvalósítására biztosított 
visszatérítendő támogatást. 
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A BM OKF költségvetési címnél az alábbi, több évet érintő kötelezettségvállalások állnak 
fenn: 

millió forintban, egy tizedessel 

Tárgya Összege 
Lejárata 

(év) 

2021. 
évi 

várható 
kifizetés 

2022. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

2023. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

2024. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

2025. 
évi 

tervezett 
kifizetés 

Jogvédelmi és 
munkavállalói 
felelősségbiztosítás 

47,7 2022 22,7 11,4 0,0 0,0 0,0 

MoLaRi rendszer 
szolgáltatás 

9 683,6 2024 2 244,0 2 472,9 2 675,4 1 118,6 0,0 

MoLaRi rendszer 
adatátviteli 
szolgáltatás 

451,4 2024 109,5 114,0 114,0 113,9 0,0 

MoLaRi rendszer 
biztosítási díj  

8,4/év 
határo-
zatlan 

8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

Vagyonbiztosítás / 
EKOP 1.1.10 
eszközbiztosítás 

2,3/év 
határo-
zatlan 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Casco Flotta és All 
Risk 
vagyonbiztosítás 

146,6 2022 48,9 36,7 0,0 0,0 0,0 

Marathon Terra 
védelmi célú 
infokommunikációs 
rendszer megújítása 

11,0 2022 10,1 0,9 0,0 0,0 0,0 

Vész és viharjelző 
rendszer, Központi 
diszpécser 
webszolgáltatás 

610,2 2023 181,9 181,9 117,3 0,0 0,0 

Gépjármű és 
technikai eszközök 
karbantartása  

9 105,9 2023 2 844,8 2 844,85 1 555,8 0,0 0,0 

Üzemeltetési 
költségcsökkentést 
eredményező 
energetikai 
fejlesztések  

48,3 2022 19,7 18,1 0,0 0,0 0,0 

 
 
  

643



 
 

III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban 
 
1. Rend- és közbiztonsági ágazat 

A BBA célja – összhangban az EU Belső Biztonsági Stratégiájával – a nemzetközi bűnözői 
hálózatok felszámolása, a terrorizmus megelőzése, a radikalizálódás kezelése, a virtuális tér 
biztonságának növelése, a biztonság megerősítése a határigazgatás útján és Európa 
válságokkal és katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének javítása. 

Napjainkban Magyarországon is hosszú távon számolhatunk potenciális veszélyforrásokkal, 
mint például az illegális migrációval, a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a különböző 
bűnözői csoportok megjelenésével, a terrorjellegű fenyegetettséggel, a közrend és 
közbiztonság veszélyeztetésével. Mindez szükségessé teszi a határbiztonsági rendszer 
megerősítését, a rendvédelmi szervek hatékony szerepvállalását a bűnüldözés, közbiztonság, 
idegenrendészet és nemzetbiztonság területén, továbbá a terrorizmus, az erőszakos 
extrémizmus és a radikalizáció elleni küzdelem megerősítését. 
 
2. Menekültügyi ágazat 

A hivatalos uniós szabályozás értelmében az MMIA célja európai uniós szinten az egységes 
és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai menekültügyi 
rendszer hatékonyságának növelése, valamint a visszatérés valamennyi formájának 
ösztönzése. Továbbá jelentős források felhasználásával számolunk a migráció külső 
dimenzióban történő megállításához (pl. menekült táborok területén egészségügyi 
szolgáltatáshoz és egészséges ivóvízhez való hozzáférés biztosítása). 
 
3. Polgári nemzetbiztonsági ágazat 

Az NBSZ a 2021-2027. évekre szóló európai uniós pénzügyi ciklusban Magyarország belső 
biztonságára irányuló – főként kiberbiztonsági célú – projekteket tervez megvalósítani. A 
tervezett fejlesztések összhangban állnak Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájával, 
amely többek között olyan kulcsfontosságú területek kutatás-fejlesztését tűzi ki célul, mint a 
kibervédelem, a mesterséges intelligencia, a határon átnyúló bűnözés felszámolása, a 
radikalizmus és terrorcselekmények megelőzése. Az NBSZ tervei között szerepel forenzikus 
(bűnügyi és IT) fejlesztés, technikai eszközökkel folytatott földi (nyomkövetés, arcfelismerés) 
és légi (pilóta nélküli légi járművek) felderítési, irányítási képességet kialakító fejlesztés, 
valamint a hazai kiberkitettség csökkentéséhez és az ellenálló-képesség növeléséhez 
szükséges fejlesztés. A szerv hosszú távú célkitűzése a szervezet karbon-semlegességének 
megteremtése, amelynek érdekében tervezi a környezet és energetikai tevékenységeket célzó 
finanszírozó eszközök bevonását. 

A TIBEK a BBA 5.2.1/10. számú a „Nemzetközi bűnügyi adat- és információcsere terén a 
személyes részvétel és együttműködés fokozása” című pályázatra vissza nem térítendő 
támogatásban részesült, mely 2022. év végéig használható fel. 
A TIBEK „Az ETIAS Nemzeti Egység létrehozása és informatikai rendszerének kialakítása” 
című BBA-2.6.3/13-2020-00001 számú támogatási kérelmét a Felelős Hatóság támogatásra 
érdemesnek ítélte. 
 
4. Társadalmi felzárkózásért felelős ágazat 

A TEF európai uniós támogatásból 6 kiemelt projektet valósít meg sikeresen (EFOP-1.6.1-
VEKOP/16 Felzárkózási együttműködések támogatása; EFOP-1.1.2-16 Nő az esély – képzés 
és foglalkoztatás; EFOP-1.3.2-16 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése; EFOP-3.7.1-17 
Aktívan a tudásért; EFOP-1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása; 
VEKOP-7.1.1-16 Nő az esély). 
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42 standard uniós forrásból finanszírozott projektben konzorciumi partnerként vesz részt, ahol 
a célcsoport felzárkóztató képzéseinek megszervezése, lebonyolítása a feladata. További 6 
standard projekt esetében konzorciumi partnerként szervezetfejlesztő érzékenyítő képzések 
szervezése a megyei önkormányzatok munkatársai számára valamint Megyei Felzárkózási 
Fórumok létrehozása és működtetése a feladata. 

Közel 1200 uniós forrásból támogatott pályázatos projekt előrehaladásában nyújtanak 
szakmai segítséget.  
 

5. Vízügyi ágazat 

A vízügyi ágazat Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül 
megvalósuló projektjei: 

– KEHOP 1.1.0: Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adat- és 
tudásbázisok fejlesztése (8 db projekt, összesen 10.190,7 millió forint), 

– KEHOP 1.2.0: Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és 
kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás (az OVF konzorciumi partnere a 
Klímabarát Települések Szövetségének a 280,0 millió forint értékű Klímastratégia 
kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint 
szemléletformálás című projekt megvalósításában), 

– KEHOP 1.3.0: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása 
(25 db projekt, összesen 105.068,3 millió forint), 

– KEHOP 1.3.1: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása – 
szakaszolt projektek (2 db projekt, összesen 10.392,7 millió forint), 

– KEHOP 1.4.0: A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség javítása (18 db 
projekt, összesen 160.272,5 millió forint), 

– KEHOP 1.5.0: Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása, tározók építése (7 db 
projekt, összesen 13.900,7 millió forint), 

– A KEHOP 3.3.0: Szennyezett területek kármentesítése (3 db projekt, 16.350,0 millió 
forint), 

– KEHOP-5.2.2: Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései (1 db projekt, 4.320,0 
millió forint). 
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Fejezeti indokolás 

 

 

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

A XV. Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) fejezet 2022. évi költségvetése a 
kormányprogramban megfogalmazott célokkal összhangban került kialakításra.  

A PM főbb felelősségi területei az alábbiak: 
‒ államháztartás, költségvetés, 
‒ adópolitika, 
‒ pénzügypolitika, 
‒ gazdaságpolitika, európai uniós forrásokkal kapcsolatos szakágazati feladatok. 

 

I.1. Államháztartás, költségvetés 

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

Az ágazat alapvető célja az államháztartás működésével kapcsolatos kormányzati politika 
érvényesítése. A költségvetési politika legfontosabb feladata a gazdasági növekedés 
támogatása, a magyar állam versenyképességének javítása és a hiány fokozatos 
csökkentésének előmozdítása. 

A kormányzati gazdaságpolitika kiemelt jelentőséget tulajdonít az államadósság 
csökkentésének. 

 

I.2. Adópolitika  

Az adópolitika egyike a társadalom legfontosabb közpolitikai kérdéseinek, hiszen az 
állampolgárok számára fontos, hogy a társadalom közös költségeit fedező adókat az állam 
milyen eloszlásban terheli az egyes társadalmi rétegekre, gazdasági csoportokra. 

Az adórendszer legfontosabb irányvonala az élőmunka terheinek csökkentése, a  
fogyasztási-forgalmi, illetve a káros externáliákat terhelő adók szerepének, valamint az 
adóbeszedés hatékonyságának növelése. Az elmúlt évtizedben a gyermekvállalás ösztönzése 
és a munkavállalás széleskörű támogatása érdekében kialakításra került egy, a munka és a 
gyermeknevelés megbecsülésére épülő adórendszer. A feketegazdaság visszaszorítása 
érdekében tett intézkedések hatására javult az adóbeszedés hatékonysága és tartósan 
növekedtek a fogyasztási-forgalmi adókból származó bevételek. Az adópolitika elsődleges 
célja a 2022. évben is a munkát terhelő adók mérséklése, a vállalkozások adóterheinek 
csökkentése, illetve az adórendszer foglalkoztatást, vállalkozásokat és családokat segítő 
mechanizmusainak további erősítése. Emellett a kormány a következő években is kiemelt 
figyelmet fordít az adórendszer, valamint adminisztráció egyszerűsítésére, az adózók és az 
adóhatóság kapcsolatrendszerének további fejlesztése, illetve az együttműködés és az 
önkéntes jogkövetés további ösztönzése érdekében. 

Az adócsökkentő lépések a koronavírus-járvány idején is folytatódtak. A szociális 
hozzájárulási adó 2020. július 1-től újabb 2 százalékponttal, 15,5%-ra csökkent, és ezzel 
összhangban a kisvállalati adó kulcsa 2021. január 1-től 1 százalékponttal, 11%-ra 
mérséklődött. A következő években várhatóan még két alkalommal kerülhet sor további 
munkáltatói adó csökkentésre. A koronavírus járvány következtében állásukat elvesztőknek 
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jelent segítséget a munkaerő-piacra lépők kedvezménye, illetve a pályakezdőket segíti a 
25 év alatti fiatalok 2022. évtől bevezetendő személyi jövedelemadó mentessége. 

A családok otthonteremtését támogatandóan 2021 és 2022 között ismét 5%-os áfakulcs 
vonatkozik az új lakások értékesítésére, átmeneti szabályként 2026. év végéig, amennyiben az 
építési engedély 2022. december 31-ig véglegessé válik, illetve az egyszerű bejelentés eddig a 
napig megtörténik. A 2021. évtől a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele mellett 
illetékmentes az új és használt lakások vásárlása, továbbá új lakások esetében visszatérítésre 
kerül az 5%-os áfa. 

A járványhelyzet miatti gazdasági visszaesést enyhítendő az elmúlt időszakban egy több 
lépcsős folyamat során eltörlésre kerültek a társasági adóban a fejlesztési tartalék összegére 
vonatkozó korlátozások, a 2021. évtől a fejlesztési tartalék már korlátlanul alkalmazható a 
teljes nyereségre. A kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) beruházásainak 
ösztönzése érdekében 2022. január 1-jétől a jelenértéken legalább 50, illetve a legalább 
100 millió forintos beruházás esetén is igénybe vehető a fejlesztési adókedvezmény. 
Az iparűzési adó a 2021. évben a felére, 2% helyett 1%-ra csökkent a KKV-k, valamint az 
egyéni vállalkozások körében. 

 

I.3. Pénzügypolitika 

A pénzügypolitika területén a pénzügyi közvetítőrendszer biztonságos és hatékonyabb 
működésének biztosítása továbbra is cél. A 2020-2021. évi koronavírus világjárvány által 
okozott átmeneti visszaesés után a hitelezés újbóli élénkülése várható. Ezt továbbra is segíti a 
2019. július 1-jétől igényelhető babaváró kölcsön, amelyhez meghatározott feltételek 
teljesülése esetén kamattámogatás és tartozás elengedés is kapcsolódik.  

Magyarország pénzügyi megítélésének további javítása kiemelt prioritás. Ehhez az 
adósságkezelés is érdemben hozzájárul, amely az elmúlt évekhez hasonlóan a 2022. évben is 
nagy hangsúlyt fektet az adósságfinanszírozás belföldi lábának erősítésére és a devizaarány 
folytatódó csökkentésére, amelyet a kormányzat lakossági szerepvállalás növelését célzó 
programja és az 5 éves futamidejű lakossági kötvény is támogat. Kiemelt prioritás továbbá az 
adósság-portfólió futamidejének hosszítása is a megújítási kockázat mérséklése érdekében. A 
kedvező folyamatokat, valamint a koronavírus-járvány elkerülhetetlen gazdasági és pénzügyi 
hatásaira való reagálás eredményességét a piaci szereplők és a hitelminősítők is elismerik. 

Az Otthonteremtés a Családvédelmi Akcióterv részeként kiemelt kormányzati program, ami 
demográfiai célkitűzéseken túl a magyar családok lakhatási problémáinak megoldását is 
eredményesen szolgálja. Annak érdekében, hogy még hatékonyabban működjön a támogatási 
rendszer a kormány számos új intézkedést hozott. Idén januártól elindult az otthonfelújítási 
támogatás, amelyet rendkívüli érdeklődés övez, köszönhetően a felújítási, korszerűsítési 
munkálatok teljes köréhez igényelhető 50%-os, maximum 3 millió forint összegű állami 
támogatásnak és a kapcsolódó kedvező hitellehetőségnek. A lakásértékesítések áfa kulcsának 
csökkentésével párhuzamosan a kormány 2021. évtől ismét adó-visszatérítési támogatást 
vezetett be új lakás építéséhez, valamint megvásárlásához kapcsolódóan. Emellett a 
többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséhez nyújtott állami 
támogatás már az építési hitelekre is vonatkozik, valamint több fennálló lakáscélú 
jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető. A falusi családi otthonteremtési 
kedvezménnyel érintett, preferált kistelepülések köre pedig kibővült. 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés eredményesebbé tétele érdekében 
folytatódik a jelenlegi rendszer és szakpolitika további korszerűsítése és gyakorlati 
hatékonyságának erősítése, a végrehajtás további javítása – összhangban a hazai 
kockázatelemzés eredményeivel és az újabb európai uniós jogszabályokkal és nemzetközi 
sztenderdekkel – a jogalkotás, az intézményrendszer fejlesztése és az erőforrások célirányos 
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felhasználása révén. A 2022. évben kiemelt szerepet kap a pénzmosás elleni központi 
adatbázisok (tényleges tulajdonosi adatok nyilvántartása, bankszámla- és széfszolgáltatás-
nyilvántartás) teljes körű funkcionalitásának biztosítása. 

A kormány a 2017. évben fogadta el a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését célzó 
hétéves stratégiát, amelynek megvalósítása a második cselekvési tervben foglaltak alapján a 
2022. évben is tovább folytatódik. 

 

I.4. Európai uniós forrásokkal kapcsolatos szakágazati feladatok 

Magyarország Kormánya korábban úgy döntött, hogy a 2014-2020 között hazánkba érkező 
európai uniós fejlesztési források 60%-át közvetlen gazdaságfejlesztésre fordítja, célként a 
KKV-k támogatását, a foglalkoztatás bővítését és a teljes foglalkoztatottság elérését, az 
újraiparosítás támogatását, a vállalkozások exportképességének növelését megfogalmazva. A 
2014-2020  közötti időszak operatív programjainak zárása a jogszabályok szerint 1-3 év alatt 
történik, ezalatt még pályázati felhívások kiírására és támogatási döntések meghozatalára is 
sor kerül a projektek zárásának végrehajtásán túl. 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) mind 
gazdaságpolitikai szerepét és fókuszait tekintve a 2014-2020 közötti időszak legnagyobb 
súlyú operatív programja. Fő területei – vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő 
támogatások (pénzügyi eszközök) nyújtásával – felölelik a kutatás-fejlesztés és innováció 
területét, a KKV-k, az infokommunikáció és a vállalkozások energiahatékonyságának 
fejlesztését, valamint a foglalkoztatást, a szakképzést és a turizmust érintő beruházásokat is.  

A 2021-2027 közötti időszakra szóló GINOP Plusz biztosítja a gazdaság 
versenyképességének közép és hosszú távú növekedését hat prioritáson keresztül. A program 
célja a 2014-2020 közötti GINOP eredményeire építve a magyar vállalkozások támogatása.  

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) támogatásai 
elsősorban önkormányzatok fejlesztéseihez történő forrásbiztosításon keresztül a vidéki 
Magyarország fejlődését szolgálják. Kiemelt cél a helyi gazdaság megerősítése, a helyi 
foglalkoztatás bővítése, az újraiparosítás támogatása, szem előtt tartva a munkahelyteremtést 
és a helyi gazdaság élénkítését, erősítését. A TOP projektek a fenntartható és vonzó városi 
településszerkezet kialakításához, a helyi közszolgáltatások és intézmények fejlesztéséhez, 
valamint a kulturális és közösségi élet újjáépítéséhez és a foglalkoztatás-ösztönzés által a 
helyi közösségek megerősítéséhez, öngondoskodó képességük javításához nyújt segítséget. 

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program biztosítja a keretet a Közép-
Magyarország régió további fejlődéséhez, gazdasági versenyképességének növekedéséhez 
kizárólag Pest megye és Budapest területén, a területi szereplők saját fejlesztési 
elképzeléseinek támogatásával. A fejlesztési források többek között KKV-k, kutatóhelyek, 
egyházak, civil szervezetek, egészségügyi szolgáltatók, nonprofit szervezetek, helyi 
önkormányzatok és helyi nemzetiségi önkormányzatok, állami és önkormányzati fenntartású 
intézmények, valamint a szolgáltatásaikat igénybe vevő állampolgárok számára érhetőek el. 

2021-2027 közötti időszakban is lesz területi szempontú operatív program, a TOP 
folytatásaként. A TOP Plusz területi hatálya Pest megyére is ki fog terjedni, támogatási 
tematikája és végrehajtási gyakorlata ugyanakkor jórészt változatlan lesz, így a 
végrehajtásában hangsúlyos szerepet kapnak a megyei önkormányzatok. A TOP Pluszban 
kerül megtervezésre a fővárosnak, mint Magyarország egyetlen fejlett régiójának – EU 
szabályozás szerint – járó dedikált forráskeret (kb. 83,5 milliárd forint) felhasználása is. A 
TOP Plusz kedvezményezettjei elsősorban a helyi önkormányzatok, így a program a 
foglalkoztatási lehetőségek, a foglalkoztathatóság, a települési közszolgáltatások fejlesztésén 
keresztül elősegíti a helyi életminőség javulását, a helyben boldogulás lehetőségét. A TOP 
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Plusz minden megye számára – nominálisan 25-35%-kal – magasabb indikatív keretösszeggel 
tervez a 2014-2020 közötti időszakhoz képest. 

TOP Plusz 2021. évi elindulását követően a rendelkezésre álló források terhére a 
kötelezettségvállalások a 2021/2022. években – jellemzően a 2022. évben – kerülnek 
megkötésre. Megkezdődik a támogatási szerződések megkötése, előlegek kifizetése, 
beruházási projektek kivitelezői közbeszerzéseinek a lefolytatása és a projektmegvalósítás. 

Kiemelt célkitűzés a pályázók felé egyszerűbb eljárásrendi folyamatok biztosítása és a 
beruházási projektek gyorsabb megvalósításának a segítése. 

A kormány 2016. évben döntött arról, hogy összesen 80,0 milliárd forint célzott pénzügyi 
támogatást nyújt a Pest megyei önkormányzatok és vállalkozások fejlesztéseire. A hazai 
forrásból finanszírozott támogatási programmal a kormány ellensúlyozni kívánja azt, hogy 
Pest megye a Közép-Magyarország régió részeként a hozzá hasonló fejlettségű megyékhez 
képest kevesebb európai uniós fejlesztési forráshoz juthatott hozzá a 2014-2020 közötti 
időszakban. A keretösszeg a Pest Megye Önkormányzatával egyeztetett, Pest megyei 
értékteremtő fejlesztések eredményes megvalósítását biztosítja, hozzájárulva ezzel a helyi 
gazdaság fejlesztéséhez és a Pest megyei polgárok jólétének növeléséhez. 

A kormány a Szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról 
döntött a 2019. évben, elfogadásával a Magyarországon élő szlovén nemzetiség által lakott 
térség fejlesztése érdekében több mint 898,5 millió forint költségvetési támogatás kerül 
biztosításra a 2020-2023. években. A célzott támogatás a térség fejlesztési programjában 
foglalt célkitűzések mentén használható fel, pályázat vagy egyedi döntés alapján.  

Költségvetési forrásból valósul meg továbbá a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program, 
mely keretében a 2020-2024. években összesen 150 milliárd forint támogatás áll 
rendelkezésre a programban foglalt fejlesztési célok megvalósítására, lehetővé téve ezáltal az 
ország legfrekventáltabb térségében szükséges fejlesztések megvalósulását. 

A Magyarország részvételével működő európai uniós transznacionális és interregionális 
területi együttműködési programok fontos szerepet játszanak a térségek kiegyensúlyozott 
fejlődésében és a területi kohézió megteremtésében. E programok célja olyan tevékenységek 
támogatása, melyeket hatékonyan csak több ország együttműködésével, az érintett területek 
közös erőfeszítése, fellépése és tapasztalatcseréje révén lehet végrehajtani. 

A kormány azzal a céllal, hogy a versenyképesség alakulásáról folyó párbeszédnek és a 
versenyképesség javítására irányuló kezdeményezéseknek intézményesített szakmai fórumot 
biztosítson, a 2016. évben létrehozta a Nemzeti Versenyképességi Tanácsot. 
A pénzügyminiszter által vezetett, a gazdasági és tudományos élet elismert tagjaiból álló 
konzultatív testület véleményezi a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából 
releváns kezdeményezéseket, és egyúttal javaslatokat fogalmaz meg a gazdasági 
versenyképességet javító kormányzati beavatkozásokra. A 2018. évben elfogadott, a 
versenyképességi kezdeményezéseket összesítő és a legfontosabb kitörési pontokat is 
tartalmazó „Program a versenyképesebb Magyarországért” című intézkedéscsomag célja, 
hogy a magyar gazdaság versenyképességének átfogó javításával hosszabb távon is 
megteremtse a dinamikus gazdasági növekedés feltételeit. Összesen 42 akció került 
kialakításra az adózás, a foglalkoztatás, a közigazgatás, az egészségügy, az oktatás és a 
vállalati környezet témakörében, melyek megvalósulásáról évente jelentés készül. Szintén a 
Tanács javaslatára a kormány 2020. évben elfogadott egy, az építési beruházásokkal 
kapcsolatos versenyképességi akciótervet, a beruházások megerősítése érdekében.  
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben 

 millió forintban, egy tizedessel 

XV. Pénzügyminisztérium fejezet Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 349 644,2 34 669,7 314 974,5 28 064 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  13 782,0 9 109,4 4 672,6 - 

Központi kezelésű előirányzatok 94 662,8 320,0 - - 

 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

 

01. cím Pénzügyminisztérium igazgatása 

A PM igazgatása 2022. évi tervezett támogatási előirányzata 15 265,5 millió forint, bevételi 
előirányzata 1070,0 millió forint, azaz összesen 16 335,5 millió forint kiadási előirányzattal 
gazdálkodhat. A PM igazgatása 2022. évre tervezett létszáma 1 500 fő, melyből 
1 469 alaplétszámba tartozó, illetve 31 központosított álláshely. 

A PM a feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a PM szervezeti és működési szabályzata, illetve alapító 
okirata szerint látja el. 

A fentiek szerint a pénzügyminiszter a kormány 
‒ adópolitikáért, 
‒ államháztartásért, 
‒ egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért, 
‒ gazdaságpolitikáért, 
‒ gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért, 
‒ lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, 
‒ nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért, 
‒ nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért, 
‒ pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, 
‒ számviteli szabályozásért, 
‒ területfejlesztés stratégiai tervezéséért 
felelős tagja. 

A PM igazgatása 2022. évi költségvetési előirányzatai e feladatok végrehajtásának pénzügyi 
hátterét biztosítják. 
 
2022. évi változások 

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

A 2022. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 
‒ Az igazgatási szervek 2%-os előirányzat csökkentése érdekében 311,0 millió forint 

összegű korrekció került érvényesítésre. 
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‒ A külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó bevételek, a feltételes adó megállapítási 
kérelmekhez kapcsolódó bevételek és a munkáltatói hitelek visszatérítéséből származó 
bevételek várhatóan csökkeni fognak 2022. évben, míg a Duna Transznacionális 
Együttműködési Program Irányító Hatóság Közös Titkárság kiadásainak 
fedezetbiztosítása érdekében várható bevétel kismértékben emelkedni fog. Mindezek 
okán a kiadási-bevételi előirányzatok összesen 18,0 millió forinttal kerülnek 
csökkentésre. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

01. cím  
Pénzügyminisztérium 

igazgatása 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 16 664,5 1 088,0 15 576,5 1 500 
Változások jogcímenként: 
Egyszeri feladatok kivezetése miatt korrekció, illetve egyéb csökkenés 
Az igazgatási szervek 2%-os 
előirányzat csökkentése 

-311,0 0,0 -311,0 0 

Bevétel korrekció -18,0 -18,0 0,0 0 
2022. évi javasolt előirányzat 16 335,5 1 070,0 15 265,5 1 500 
 

 

02. cím Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) 2022. évi tervezett költségvetési 
támogatási előirányzata 191 141,6 millió forint, tervezett bevétele 5840,9 millió forint, azaz 
összesen 196 982,5 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodik, létszámkerete 19 505 fő. 

A NAV 2022. évi kiemelt feladata – továbbra is – az államháztartási bevételek biztosítása a 
szervezet rendelkezésére álló erőforrások hatékony és célzott kihasználásával, a jogalkotó 
által biztosított eszköztár alkalmazásával, valamint a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó 
szervezeti stratégia megvalósításával. 

A fokozódó ügyféligények, a digitalizáció egyre nagyobb térnyerése, valamint a COVID-19 
járványhelyzet is egyértelmű elvárásként fogalmazta meg a szervezet számára az online tér 
adta lehetőségek fokozottabb kihasználását, az ügyintézés ezirányú fejlesztését, mely a 
középtávú stratégia alappillére. 

A szervezeti stratégia kiemelt célkitűzése a jogkövetés egyes szintjeinek megfelelő, teljes 
körű ügyfél-minősítési rendszer létrehozása. Ennek első lépéseként a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00035 azonosító számú, „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, 
adminisztratív terhek csökkentése” elnevezésű projekt keretében megkezdődött az adózói 
életút alkalmazás kialakítása, mely jó alapot jelent egy strukturált, részletes, a jogkövetést és 
az adózói ügyfélélményt támogató minősítési rendszer jövőbeni megvalósításához. 

A stratégiai célrendszer legfontosabb célkitűzése a minél teljesebb körű online ügyintézés 
megvalósítása, mely érinti a NAV valamennyi működési területét és célját 2022. évben is. A 
cél egy olyan online ügyintézési felület kialakítása, mely egyrészt specifikusan biztosítja a 
magánszemélyek és külön a vállalkozások képviselői számára a teljes körű online adózást és 
adatelérést, másrészt a társszervek számára az automatizált adatszolgáltatást és 
adatlekérdezést. A többlépcsős folyamat alapelemei a KÖFOP projekt keretében megkezdésre 
kerültek. Jelenleg folyamatban van a NAV honlap megújítása, a NAV-Mobil applikáció 
kialakítása és az eBEV portál fejlesztése. Az ügyfélélmény fokozása érdekében 2022. évben 
szükséges a már meglévő és a jelenleg kialakítás alatt lévő online ügyintézési lehetőségek 
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(eSZJA, ONYA, ANYA, eÁFA, eFIP) egy közös felület alá történő bestrukturálásának 
előkészítése, valamint az ehhez szükséges meghatározott szakmai folyamatok elvégzése is. A 
szolgáltatások igénybevétele ma már nem kötődhet kizárólag asztali számítógéphez, így 
elengedhetetlen a mobil eszközök alkalmazása, az ügyintézési lehetőségek minél szélesebb 
körének mobil platformokon történő biztosítása is. 

Az online ügyintézés fejlesztése és az ügyfélélmény növelése nem lehet eredményes célzott, 
közérthető és kétoldalú kommunikáció nélkül, ezért szükséges az ügyféligények és a 
kialakított szolgáltatásokkal való elégedettség folyamatos begyűjtése, az adózói csoportoknak 
megfelelő közérthető kommunikáció biztosítása, valamint egy hosszú távú adótudatossági 
program módszeres végrehajtása. 

Mindez nem megvalósítható a digitalizáció előnyeinek fokozottabb kihasználása, az 
informatikai rendszerek konszolidációját is biztosító jövőbe mutató IT infrastruktúra 
kialakítása, modernizálása, valamint ennek megfelelően a szervezet működési folyamatainak 
újraszervezése és egy korszerű HR menedzsment és képzési rendszer bevezetése, fejlesztése 
nélkül. 

A szakmai munka támogatása érdekében folytatódik a NAV hatáskörébe került végrehajtási 
feladatok informatikai hátterének megújítása, egy új elektronikus árverési felület kialakítása. 
Az állam bűnüldözési, büntetőjogi igényének érvényesítése érdekében a modern bűnügyi 
értékelő-elemző tevékenység fejlesztése, a felderítés hatóképességének kiszélesítése, a 
vagyonbiztosítás arányának magas szinten tartása, valamint egy komplex és korszerű 
rendészeti tevékenység kialakítását biztosító rendészeti koncepció megvalósítása is 
folytatódik. 

A 2022. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 
‒ A NAV által használt elhelyezési vagy rekreációs célú bérelt ingatlanok fedezetének a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére történő 
biztosítása érdekében 6231,9 millió forint került átcsoportosításra a XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára. 

‒ Az igazgatási szervek 2%-os előirányzat csökkentése érdekében 3514,7 millió forint 
összegű korrekció került érvényesítésre. 

‒ Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2018. január 1-jét követő 
üzemeltetésének, üzemeltetés támogatásának és fejlesztésének beszerzéséhez szükséges 
források biztosításáról szóló 1957/2017. (XII. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
1957/2017. (XII. 15.) Korm. határozat) alapján beépített összeg korrekciója 
(-1243,6 millió forint) átvezetésre került. 

‒ A minimálbérre és garantált bérminimumra korábban beépített összeg korrekciója miatt 
5,5 millió forinttal csökkent a kiadási-támogatási előirányzat. 

‒ A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi 
CXXX. törvénnyel (a továbbiakban: 2020. évi CXXX. törvény) összefüggésben 
22 223,3 millió forinttal került megemelésre a NAV 2022. évi kiadási-támogatási 
előirányzata. 

‒ Az Online Számla rendszer és a számla adatszolgáltatás kapcsán érintett további 
rendszerek továbbfejlesztéséhez, az eÁFA rendszer fejlesztéséhez, valamint a 
működéshez szükséges infrastruktúra bővítéséhez szükséges fedezet biztosításra került 
1695,5 millió forint összegben a NAV 2022. évi költségvetésében. 

‒ A NAV hatáskörébe került gépjármű adóztatási feladatok ellátásához kapcsolódóan 
1709,1 millió forint támogatás került beépítésre. 

‒ A Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer üzemeltetésével és továbbfejlesztésével 
összefüggésben felmerülő kiadások fedezetére 542,6 millió forinttal került az intézmény 
kiadási-támogatási előirányzata megemelésre. 

‒ Az MNV Zrt. részére átadott ingatlanok bérleti díjának továbbutalásával, valamint a 
munkáltatói lakáscélú kölcsönökből származó bevételi előirányzat korrekciójával 
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összefüggésben 154,9 millió forinttal került csökkentésre a NAV 2022. évi kiadási-
bevételi előirányzata. 

 
millió forintban, egy tizedessel 

02. cím  
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 181 962,6 5 995,8 175 966,8 19 500 
Változások jogcímenként: 
Előirányzat-átcsoportosítás 
Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet részére 

-6 231,9 0,0 -6 231,9 0 

Egyszeri feladatok kivezetése miatt korrekció, illetve egyéb csökkenés  
Az igazgatási szervek 2%-os 
előirányzat csökkentése 

-3 514,7 0,0 -3 514,7 0 

1957/2017. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján beépített 
összeg korrekciója 

-1 243,6 0,0 -1 243,6 0 

Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 
korrekciója 

-5,5 0,0 -5,5 0 

Többlet 
2020. évi CXXX. törvény 
alapján 

22 223,3 0,0 22 223,3 0 

Online Számla rendszer, 
eÁFA rendszer fejlesztésére, 
kapcsolódó infrastruktúra 
bővítésére 

1 695,5 0,0 1 695,5 0 

Gépjármű adóztatási feladatok 
kiadásaira 

1 709,1 0,0 1 709,1 0 

Központi Bűnjelnyilvántartó 
Rendszer üzemeltetésére és 
továbbfejlesztésére 

542,6 0,0 542,6 5 

Bevétel korrekció -154,9 -154,9 0,0 0 
2022. évi javasolt előirányzat 196 982,5 5 840,9 191 141,6 19 505 
 

 

05. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

A KEF 2022. évi támogatási előirányzata 64 291,4 millió forint, tervezett bevétele 
6429,5 millió forint, kiadási előirányzata 70 720,9 millió forint, létszámkerete 909 fő. 

 
A KEF feladatellátása a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 
250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet, valamint az alapító okirata alapján történik. A KEF főbb 
feladatai a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve központi beszerző szervként:  
 biztosítja − jogszabályban meghatározott kivételekkel − a minisztériumok, a 

Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt, 
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 végzi a jogszabályban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat, 
a központosított közbeszerzési eljárások – köztük legújabban az állami fenntartású 
fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények beszerzéseinek – lebonyolítását, ellátja a 
jogszabályban foglalt elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat,  

 az MNV Zrt.-vel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 28/A. §  
(8) bekezdés a) pontja alapján kötött megállapodás keretei között gondoskodik a 
központi költségvetési szervek használatában, valamint a saját használatában álló állami 
elhelyezési célú ingatlanok vonatkozásában az üzemeltetési szolgáltatások 
biztosításáról, továbbá gondoskodik az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési 
szerződések keretei között a vagyonkezelésében lévő ingatlanok vonatkozásában 
üzemeltetési szolgáltatások biztosításáról, 

 gondoskodik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap használatában lévő 
ingatlanok őrzés-védelméről,  

 a NAV, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), a kormányhivatalok, 
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
valamint a Pro-M professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK), az Országos 
Kórházi Főigazgatóság, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, a Nemzeti 
Koncessziós Iroda, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, a Szerencsejáték Felügyelet, 
valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által használt ingatlanok 
vonatkozásában ellátja a szolgáltatási megállapodásban meghatározott 
létesítményüzemeltetési feladatokat, 

 jogszabályban meghatározott egyes állami tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a 
kormány által alapított, illetve a kormány vagy a kormány tagja alapítói joggyakorlása 
alá tartozó egyes alapítványok és közalapítványok részére belföldi újságok és 
folyóiratok ellátásáról gondoskodik. 

 
A 2022. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 
 Az alábbi fejezetek közötti átrendezések hatására került lecsökkentésre a KEF kiadási-

támogatási előirányzata: 
= központi költségvetési szervek által használt elhelyezési és rekreációs célú 

ingatlanok bérleti díjának MNV Zrt. részére történő átadása érdekében 
3739,7 millió forinttal (a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet javára történő átcsoportosítással), 

= speciális szakmai feladatellátás fedezetének Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(a továbbiakban: EMMI) fejezet részére, az NNK költségvetése javára történő 
visszarendezése érdekében 190,0 millió forinttal, 

= egyes bérleti és üzemeltetési kiadások fedezete érdekében a Miniszterelnökség 
fejezet terhére korábbi évben beépített összeg korrekciója miatt 23,0 millió 
forinttal. 

 Az EMMI fejezet terhére 713,9 millió forinttal került megemelésre a KEF kiadási-
támogatási előirányzata az egészségügyi szolgáltatók központosított közbeszerzéseivel 
kapcsolatos egyes döntésekről szóló 1725/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján az 
Egészségügyi Szolgáltató Zrt. KEF tulajdonosi joggyakorlásába kerülése miatti 
karbantartási, üzemeltetési és logisztikai feladatok ellátásával összefüggésben. 

 A KEF kiadási-támogatási előirányzatában az alábbi többletek kerültek 
figyelembevételre összesen 18 347,1 millió forint összegben: 
= az egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott 

kórházak fertőtlenítő célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz szükséges 
forrás biztosításáról szóló 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozattal 
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összefüggésben 17 fővárosi székhelyű kórház felújítási programjának fedezetére 
10 000,0 millió forint, 

= egyes egészségügyi feladatokat ellátó szervek elhelyezésének, illetve a 
kapcsolódó beruházások fedezetére 4300,0 millió forint, 

= kormányhivatalok őrzés-védelmi és takarítási feladatainak részbeni fedezetére  
2733,6 millió forint, 

= egyes ingatlanfelújítási kiadások fedezetére 1256,0 millió forint, 
= az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának harmadik 

ütemű bővítéséről szóló 1175/2021. (IV. 14.) Korm. határozat alapján a szükséges 
bérleti és üzemeltetési kiadások fedezetére 57,0 millió forint, 

= a minimálbérre és garantált bérminimumra korábban beépített összeg korrekciója 
miatt 0,5 millió forint összegben. 

‒ Az egészségügyi szolgáltatók központosított közbeszerzéseinek átvétele miatt a 
bevételek növekedése prognosztizálható 2022. évre, mellyel összefüggésben 324,1 
millió forinttal került megemelésre a KEF kiadási-bevételi előirányzata. 

millió forintban, egy tizedessel 

05. cím 
Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 55 288,5 6 105,4 49 183,1 909 
Változások jogcímenként: 
Előirányzat-átcsoportosítás 
Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet részére 

-3 739,7 0,0 -3 739,7 0 

EMMI fejezet (NNK) részére -190,0 0,0 -190,0 0 
ME fejezet részére -23,0 0,0 -23,0 0 
EMMI fejezet terhére 713,9 0,0 713,9 0 
Többlet 
Egészséges Budapest 
Programban érintett állami 
fenntartású kórházak 
fertőtlenítési célú felújítására 

10 000,0 0,0 10 000,0 0 

Egészségügyi feladatokat 
ellátó szervek elhelyezésére 

4 300,0 0,0 4 300,0 0 

Őrzés-védelmi és recepciós, 
valamint takarítási 
szolgáltatások ellátására 

2 733,6 0,0 2 733,6 0 

Ingatlanfelújítás érdekében  1 256,0 0,0 1 256,0 0 
Nemzetközi szervezet 
elhelyezésével összefüggésben 

57,0 0,0 57,0 0 

Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 
korrekciója 

0,5 0,0 0,5 0 

Bevétel korrekció 324,1 324,1 0,0 0 
2022. évi javasolt előirányzat 70 720,9 6 429,5 64 291,4 909 
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08. cím Magyar Államkincstár 

A Kincstár 2022. évi tervezett költségvetési támogatási előirányzata 43 717,1 millió forint, 
tervezett bevétele 19 971,3 millió forint, azaz összesen 63 688,4 millió forint kiadási 
előirányzattal gazdálkodik. A Kincstár 2022. évre tervezett létszáma 5 994 fő, melyből 
5 218 alaplétszámba tartozó álláshely, illetve 776 központosított álláshely.  

A Kincstár alapvető feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, annak 
végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Államkincstárról szóló 
310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet, illetve az alapító okirata határozza meg.  

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

A Kincstár tevékenységének jelentős részét teszik ki az államháztartás információs 
rendszeréhez, az állam pénzforgalmához, az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokhoz, illetve 
a pénzbeli és egyéb ellátásokhoz kapcsolódó feladatok, valamint az önkormányzati ASP 
rendszernek és a központosított illetmény-számfejtési rendszernek a működtetése. 
A feladatellátás hosszú távú, stabil működtetéséhez elengedhetetlen, és így a 2022. év során 
– több évre kiterjedő koncepció részeként – kiemelt szerepet kap a Kincstár rendszereihez 
kapcsolódó informatikai hardver- és szoftverkörnyezet megújítása és konszolidációja. 

A 2022. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 
‒ Az alábbi fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítások figyelembevételével került 

csökkentésre a Kincstár kiadási-támogatási előirányzata: 
= A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetését finanszírozó ‒ eddig 

a Kincstár költségvetésébe tervezett ‒ 1074,8 millió forint átrendezésre került az 
Agrárminisztérium fejezetbe, a Nemzeti Földügyi Központ költségvetése javára. 

= A Kincstár által használt elhelyezési vagy rekreációs célú bérelt ingatlanok 
fedezetének az MNV Zrt. részére történő biztosítása érdekében 812,7 millió forint 
került átcsoportosításra a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet javára. Az igazgatási szervek 2%-os előirányzat csökkentése 
érdekében 903,2 millió forint összegű korrekció került érvényesítésre. 

‒ A Pest megyei fejlesztések lebonyolító szervi feladatainak ellátása céljából 2021. évre 
biztosított forrás (110,0 millió forint) kivezetésre került. 

‒ A minimálbérre és garantált bérminimumra korábban beépített összeg korrekciója miatt 
0,3 millió forinttal csökkent a támogatási előirányzat. 

‒ A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges 
feltételekről szóló 1202/2020. (V. 7.) Korm. határozat alapján a Mezőgazdasági 
Krízisbiztosítási Rendszer bevezetésével összefüggésben 38,1 millió forint támogatás 
került beépítésre. 

‒ Az állampapír forgalmazásból, számlavezetői díjból befolyó bevételi többlet, illetve 
egyéb jogcímen realizálódó bevételek változásából adódóan a Kincstár 2022. évi 
kiadási-bevételi előirányzata 5371,0 millió forinttal került megemelésre.  
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millió forintban, egy tizedessel 

08. cím 
Magyar Államkincstár 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 61 180,3 14 600,3 46 580,0 5 994 
Változások jogcímenként: 
Előirányzat-átcsoportosítás 
Fejezetek közötti átrendezés 
AM fejezet/NFK részére 
MePAR működtetési forrás 
átadása 

-1 074,8 0,0 -1 074,8 0 

Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet részére  

-812,7 0,0 -812,7 0 

Egyszeri feladatok kivezetése miatt korrekció, illetve egyéb csökkenés 
Az igazgatási szervek 2%-os 
előirányzat csökkentése 

-903,2 0,0 -903,2 0 

Pest megyei fejlesztések 
lebonyolító szervi feladatainak 
ellátása céljából kapott forrás 
kivezetése 

-110,0 0,0 -110,0 0 

Minimálbér és garantált 
bérminimum emelés 
korrekciója 

-0,3 0,0 -0,3 0 

Többlet  
Mezőgazdasági 
Krízisbiztosítási Rendszer 
bevezetésével összefüggésben 

38,1 0,0 38,1 0 

Bevétel korrekció 5 371,0 5 371,0 0,0 0 
2022. évi javasolt előirányzat 63 688,4 19 971,3 43 717,1 5 994 
 

 

16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) 2022. évi 
tervezett kiadási előirányzata 1916,9 millió forint, melyet 558,9 millió forint összegű 
támogatási előirányzat és 1358,0 millió forint bevétel finanszíroz. Az EUTAF 2022. évre 
tervezett létszáma 156 fő, melyből 64 alaplétszámba tartozó álláshely, illetve 
92 központosított álláshely. 

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

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

‒ az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások kormány által meghatározott 
ellenőrzési, illetve audit feladatait. 

A 2022. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló tényezők: 
‒ a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: 

KÖFOP), a Duna Transznacionális Program és a Románia-Magyarország közötti 
Európai Területi Együttműködési Program tervezett bevételinek változásából adódóan 
összességében 1241,1 millió forinttal került megemelésre a kiadási-bevételi előirányzat. 
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Legnagyobb mértékű változás a KÖFOP esetében mutatható ki, mely vonatkozásban a 
korábbi támogatási szerződés (a továbbiakban: TSZ) 2020. évig tüntette fel a fedezetet a 
kiadásokra, így 2021. évben nem került bevétel tervezésre a KÖFOP projekttel 
összefüggésben. Az eltelt időszakban módosításra került TSZ alapján ugyanakkor 
meghosszabbításra került a projekt által finanszírozott időszak.  

‒ Az igazgatási szervek 2%-os előirányzat csökkentése érdekében 11,5 millió forint 
összegű korrekció került érvényesítésre.  

 
millió forintban, egy tizedessel 

16. cím  
Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 687,3 116,9 570,4 156 
Változások jogcímenként:  
Egyszeri feladatok kivezetése miatt korrekció, illetve egyéb csökkenés 
Az igazgatási szervek 2%-os 
előirányzat csökkentése 

-11,5 0,0 -11,5 0 

Bevétel korrekció 1 241,1 1 241,1 0,0 0 
2022. évi javasolt előirányzat 1 916,9 1 358,0 558,9 156 
 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

 

25/01 Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok 

A Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok 2022. évi kiadási-támogatási 
előirányzata 3550,1 millió forint. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül is eltérhet az 
előirányzattól. 

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

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

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

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

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

A kárrendezés formája lehet kárfizetés, járadék fizetése és a kártérítés tőkésítése. 

A fejezeti kezelésű előirányzat célja továbbá, hogy ösztönözze az ár- és belvízből eredő 
vízkárok megtérítésében való önkéntes részvételt, amelyre a Magyarország veszélyeztetett 
területein lakóingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személyek szerződés alapján 
befizetést teljesíthetnek, ezáltal jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra. Ennek 
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alapján e fejezeti kezelésű előirányzaton kerülnek biztosításra 2022. évben az ár- és 
belvízvédelmi kártalanítási feladatokhoz kapcsolódó kiadások is. 

Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 3 550,1 0,0 3 550,1 
2022. évi javasolt előirányzat 3 550,1 0,0 3 550,1 
 

25/04 A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek 
felhasználása és kezelése 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi kiadási-bevételi előirányzata 9109,4 millió forint, 
támogatási előirányzattal nem rendelkezik. 

A 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos 
kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 1068/2017. (II. 10.) 
Korm. határozat alapján, a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó 
pénzeszközeiből teljesült bevételek „A 2007-2013. évek közötti operatív programok 
visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése” előirányzat kiadásait finanszírozzák. 

Az előirányzat terhére a KKV-k részére gazdaságfejlesztési célok kerülnek támogatásra, 
illetve városfejlesztési programok finanszírozása valósulhat meg, alapvetően pénzügyi 
eszközök formájában. 

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

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 23 131,6 23 131,6 0,0 
Változások jogcímenként: 
Egyéb változások  
‒ Bevételcsökkenés -14 022,2 -14 022,2 0,0 
2022. évi javasolt előirányzat 9 109,4 9 109,4 0,0 
 

25/06 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek 

A Nemzetközi és egyéb kötelezettségek fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi kiadási-
támogatási előirányzata 433,0 millió forint. Az előirányzat az alábbi feladatok 
megvalósításához biztosít forrást:  
‒ a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer megfelelő működéséhez, tekintettel arra, hogy 

erre a célra a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, 
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 185. § 
(3) bekezdése alapján a PM fejezetben forrást szükséges biztosítani; 

‒ a PM feladatkörébe tartozó, nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódó 
tagdíjfizetési, valamint hozzájárulási kötelezettségek teljesítéséhez; 

‒ a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb feladatok ellátásához, szakmai 
programok támogatásához. 

  

662



Nemzetközi és egyéb kötelezettségek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 161,4 0,0 161,4 
Változások jogcímenként: 
Egyéb változások 
‒ Egyéb báziscsökkentés -26,5 0,0 -26,5 
Többlet  
‒ Multilaterális 

Fejlesztésfinanszírozási 
Együttműködési Központ részére 
fizetendő tagállami hozzájárulás 

298,1 0,0 298,1 

2022. évi javasolt előirányzat 433,0 0,0 433,0 
 

25/07 Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli 
vagyoni juttatása 

A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni 
juttatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a 2022. évben 300,0 millió forint kerül 
biztosításra a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány 
feladatellátásának támogatása céljából. 

A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni 
juttatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként: 
Többlet  
‒ Polgári Művelődésért Oktatási, 

Kulturális és Tudományos 
Alapítvány feladatellátásának 
támogatása 

300,0 0,0 300,0 

2022. évi javasolt előirányzat 300,0 0,0 300,0 
 

25/08 Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési kiadások 

A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet biztosít a Nemzetgazdasági Minisztérium budai 
Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről szóló 
1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerinti nonprofit korlátolt felelősségű 
társaság működéséhez, feladatellátásához. 

E cél megvalósítására a 2022. évben 389,5 millió forint támogatás kerül biztosításra. Az 
előirányzat a Gazdaság-újraindítási Alapból került áthelyezésre, mivel már fejlesztést nem, 
csak működést tartalmaz. A fejlesztési források a Beruházási Alapból kerülnek 
finanszírozásra. 
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Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési kiadások fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 10 685,8 0,0 10 685,8 
Változások jogcímenként: 
Egyéb változások  
‒ 2021. évi ütem kivezetése -10 296,3 0,0 -10 296,3 
2022. évi javasolt előirányzat 389,5 0,0 389,5 
 

 

III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

 

26/02/03 Céltartalékok 

Az előirányzatra 93 478,2 millió forint kerül biztosításra, mely tartalmáról a költségvetési 
törvény 4. §-a rendelkezik. 

 

26/03 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 

Az Európai Területi Együttműködés keretében a tagállamok közösen, határon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. Az előirányzat 
célja biztosítani Magyarország eredményes részvételét a programokban, fedezetet nyújtani a 
tagállami felelősségbe utalt és a nemzeti végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok ellátásához. 

Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, a törvényi 
kiadási előirányzat 30%-ig az államháztartásért felelős miniszter, e fölött a kormány döntése 
alapján az előirányzat módosítás nélkül túlléphető. 

Az előirányzat 2022. évben három, még le nem zárult programhoz (Duna Transznacionális 
Program, Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program, 
INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program) biztosít forrást 
490,0 millió forint összegben. A korábbi pályázati felhívások nyertes hazai 
kedvezményezettjei részére nyújtott előleg visszafizetéséből 320,0 millió forint bevétel 
várható. 

A programok keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség együttműködési 
projektek kidolgozására:  
‒ Innovatív és társadalmilag felelős Duna Régió; 
‒ A környezetért és a kultúráért felelős Duna Régió;  
‒ Jobban összekapcsolt és energiatudatos Duna Régió; 
‒ Jól kormányzott Duna Régió; 
‒ Innovációs együttműködés Közép-Európa versenyképesebbé tételében; 
‒ Együttműködés az alacsony széndioxid-kibocsátású közép-európai stratégiák 

kidolgozása érdekében; 
‒ Együttműködés a természeti és kulturális erőforrások terén a közép-európai fenntartható 

növekedés érdekében; 
‒ Együttműködés a közlekedésben Közép-Európa jobb csatlakozásai érdekében; 
‒ Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció előmozdítása;  
‒ KKV-k versenyképességének fokozása; 
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‒ Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása, 
különösen az intelligens szakosodási stratégiák keretében; 

‒ Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság. 
 

Az előirányzat 2022. évben fedezetet nyújt az ellenőrzési hatósági feladatokhoz kapcsolódó 
kiadások megelőlegezéséhez, a közreműködői feladatokhoz, a programok keretében kiírt 
utolsó pályázatokhoz kapcsolódóan a hazai társfinanszírozáshoz és az európai uniós 
támogatás 30%-os mértékű megelőlegezéséhez.  

 

26/04 Európai Területi Együttműködés (2021-2027) 

A kohéziós politika második, európai területi együttműködése célkitűzése keretében a 2021-
2027 között is folytatódnak az Interreg programok.  

Az előirányzat célja Magyarország eredményes részvételének, valamint a tagállami 
felelősségbe utalt és a nemzeti végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátásának biztosítása 
két transznacionális (Duna Transznacionális Program, Interreg Central Europe program), és 
három interregionális program (ESPON, INTERACT, Interreg Europe) keretében. 
A 694,6 millió forint előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást:  
‒ a programok technikai segítségnyújtás keretéhez történő nemzeti hozzájárulás 

fedezetére,  
‒ a nemzeti szintű végrehajtással összefüggő, a közreműködő szervnél felmerülő 

feladatok finanszírozására, 
‒ a Duna Transznacionális Program esetében a program Magyarországon felállított közös 

intézményrendszere kiadásainak előfinanszírozására, 
‒ a programok keretében kiírt pályázatokhoz kapcsolódóan a hazai társfinanszírozásra és 

az európai uniós hozzájárulás 30%-os összegű megelőlegezésére. 

 

Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, a törvényi 
kiadási előirányzat 30%-ig az államháztartásért felelős miniszter, e fölött a kormány döntése 
alapján az előirányzat módosítás nélkül túlléphető. 

 

 

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

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

A 2017. évi pályázati felhívást követően a Philip Morris International támogathatónak ítélte a 
NAV által benyújtott, „Cigarettacsempészet visszaszorítása az utasforgalomban 
Magyarország szerb és ukrán határain” című pályázatot, a támogatási szerződése aláírásra 
került. A projekt keretében 3 db csomagröntgen kerül beszerzésre, továbbá a projekt 
tartalmazza a NAV röntgenkezelő munkatársainak lengyel társhatóság által felajánlott 
képzése kapcsán felmerülő kiutazási és tolmácsolási költségeket, valamint a közbeszerzés 
közzététel díját. Az eszközök beszerzését követően a NAV részéről a csomagröntgenekre 
vonatkozó vagyonbiztosítás és karbantartási szerződés költsége merül fel. 
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III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

 

Pénzügyminisztérium igazgatása 

A PM igazgatása az alábbi projektekben vesz részt: 
‒ Duna Transznacionális Program:  

A Duna Transznacionális Együttműködési Program Irányító Hatóság Közös Titkárság 
kiadásainak fedezete teljes mértékben utófinanszírozású európai uniós forrásból valósul 
meg. Az elszámolások benyújtása féléves ciklusokban történik. 

‒ KÖFOP projekt: 
A 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési ciklusban a KÖFOP 3.2.4-15-2016-
0001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, 
színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, 
Terület- és Településfejlesztés Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok ellátásánál” 
elnevezésű projekt keretében kerülnek finanszírozásra a kapcsolódó működtetés egyes 
költségei. 

‒ Interreg Europe által támogatott projektek. 
 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

A NAV az alábbi projektekben vesz részt: 
‒ Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

A KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú, ,,A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
energiatakarékossági beruházásai” elnevezésű projektben a NAV konzorciumi tagként 
vesz részt, melynek keretében 5 ingatlan (az Észak-budapesti, a Borsod-Abaúj-
Zemplén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Békés és a Heves Megyei Adó- és 
Vámigazgatóság épülete) kerül fejlesztésre. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetését 
követően a szerződéskötés 2021. júniusában, a projekt fizikai befejezése 
2022. júniusában várható. 

‒ KÖFOP 
A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú, „Adóügyi igazgatási 
eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” elnevezésű kiemelt projekt 
céljai az alábbiak: 
= ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (NAV portál fejlesztés, Contact Center 

fejlesztés), 
= KKV-k számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése (adat- és változás-bejelentés, 

bevallási rendszer korszerűsítése), 
= adatpiac és publikációs felület megvalósítása (integrált adattárház fejlesztés, 

bűnügyi adatpiac fejlesztés), 
= végrehajtási eljárások korszerűsítése (VEKTOR rendszer fejlesztése). 
A projekt fizikai befejezése 2023. júniusában várható. 

‒ Vám és Fiscalis programok 
A szakértői csoportok a Vám és Fiscalis programok keretében önálló pénzügyi kerettel 
gazdálkodó támogatási programok, melyekből a NAV az alábbiakban vesz részt: 
= A pénzforgalmi szolgáltatókra vonatkozó új jelentési kötelezettségek 

végrehajtásáról és a Központi Elektronikus Pénzforgalmi-információs Rendszer 
fejlesztéséről szóló szakértői csoport – CESOP 

= Tranzakciós hálózatok elemzése szakértői csoport – TNA 2 
= Keleti és Dél-keleti Szárazföldi Vámhatárok Szakértői Csoport – CELBET 3 
= Vámlaboratóriumok együttműködési szakértői csoport – CLET 2 
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= A vám informatikai rendszerek fejlesztésének és működtetésének új 
megközelítéseiről szóló szakértői csoport – ETCIT II 

‒ Egyéb elnyert projektek 
= A Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA) 2015-1016. évi 

munkaprogramjában elnyert pályázat: 
A NAV a lezárult, BBA-5.1.2-2015-00009 számú, ,,NAV bűnügyi szakterület 
felderítő kapacitásának fejlesztése" című eszközbeszerzési projektjével 
kapcsolatos fenntartási feladatokat fogja végezni a 2022. évben. 

= BBA 2017-2018. évi nemzeti munkaprogramjában elnyert pályázatok 
A pályázat keretében befejeződött egy, a NAV labor- és bűnügyi technikai 
kapacitásának fejlesztését célzó eszközbeszerzési projekt végrehajtása, mely 
vonatkozásában az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a NAV köteles az 
üzemeltetési kötelezettség tárgyának fizikai biztonságáról gondoskodni.  
A NAV 2022. évben folytatja a 2020-2022. évben megvalósítani tervezett, a NAV 
bűnügyi szakterülete megfigyelési képességeinek fejlesztését támogató két 
eszközbeszerzési projektjét. A kifizetések egy része a 2022. évben várható. Egyes 
beszerzett eszközök esetében 2021. és 2022. évben megindul az üzemeltetési 
kötelezettség időtartama, amely alatt a NAV köteles az üzemeltetési kötelezettség 
tárgyának fizikai biztonságáról gondoskodni. 

= BBA 2019. évi felhívása keretében elnyert pályázatok 
A pályázat keretében a NAV által elnyert eszközbeszerzési projekt végrehajtása 
folytatódik a 2022. évben, amelynek célja a NAV bűnügyi szakterületének és a 
NAV Szakértői Intézet technikai kapacitásának megerősítése. 
A NAV támogatást nyert további két képzési projekt megvalósítására, amelyek 
lehetőséget biztosítanak a 2022. évben arra, hogy a NAV bűnügyi szakterülete 
által delegált munkatársak megismerhessék az Europol, a Frontex, az Intrerpol és 
a SELEC szervezetét, működését, valamint a terrorizmus finanszírozása elleni 
küzdelem lehetőségeit. 

= BBA partneri projektek 
A NAV a társszervek BBA projektjeinek megvalósításában is részt vesz. 
Az Országos Rendőr-főkapitánysággal együttműködik a Záhony közúti 
határátkelőhely fejlesztésének tervezésben, az EUROSUR nemzeti adatszolgáltató 
alkalmazás kifejlesztésében és csatlakozás kiépítésében, valamint a Röszke 
autópálya és a Tompa közúti határátkelőhelyek fejlesztésében. 
A NAV a külföldi társhatóságok BBA projektjeiben is együttműködik. Az 
Osztrák Európai Integrációs Ügynökség mellett társpályázóként a NAV 
bázisolajokkal kapcsolatos csalások elleni küzdelem témájú akciósorozat 
megvalósításához európai uniós támogatást nyert el.  
A NAV együttműködik továbbá a lengyel Nemzeti Bevételi Igazgatás "Mentsük 
meg a környezetet – az európai bűnüldözés a környezeti bűnözés ellen" 
elnevezésű, valamint a Román Rendőrség „A román-magyar rendőri 
együttműködés megerősítése a határon átnyúló gazdasági bűnözés elleni 
küzdelemben a jövedékiadó-köteles és a hamisított termékek kereskedelme 
területén” elnevezésű projektjében. 

= Hercule III program 
A NAV „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal technikai kapacitásának fejlesztése a 
cigarettacsempészet elleni harcban” című projektben 2018. évi zárással szerzett be 
a bűnügyi szakterület részére elektronikus adatgyűjtő eszközt. A fenntartási 
időszak alatt (2019-2023.) egy esetleges meghibásodás, illetve használhatatlanná 
válás esetén a NAV-nak saját erőből kellene gondoskodnia az eszköz 
javíttatásáról.  
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A NAV emellett együttműködő partnerként szakértők delegálásával részt vesz a 
román Dolj Megyei Rendőrkapitányság közösségen belüli beszerzésekkel 
kapcsolatos csalások elleni küzdelem témájú projektjében. 

= Horizon 2020 PEN-CP "Vámszakértők páneurópai hálózata" 
A NAV konzorciumi partnerként részt vesz a svájci Cross-border Research 
Association cég Horizon 2020 program keretében elnyert „Vámszakértők 
páneurópai hálózata” című projektjében. A projekt-megvalósítás időtartama 
60 hónap. A NAV főként projektmenedzsmenttel, képzéssel, illetve rendészeti 
témával kapcsolatos feladatokat lát el, ezen kívül számos munkacsoporti 
megbeszélés, workshop, sajtótájékoztató megtartására kerül sor.  

 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

A KÖFOP-3.2.8-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment 
feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók irodai 
ellátásánál” elnevezésű projekt biztosítja a forrást egyes tárcák európai uniós szakterületén 
dolgozó munkatársainak elhelyezését biztosító bérelt ingatlanok, illetve egyéb kapcsolódó 
ellátási feladatok végrehajtásához. A programozási időszak már lezárult, azonban az ellátási 
kötelezettség továbbra is fennáll, mely fedezete a jövőben várhatóan Végrehajtás Operatív 
Program terhére kerül finanszírozásra. 

A KEF KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú, „A Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című projekt 
célja egyes épületek hőtechnikai adottságainak javítása, épületenergetikai fejlesztése során a 
fűtési-, hűtési-, illetve használt meleg víz rendszereinek korszerűsítése. A hatályos támogatási 
szerződés jelenleg 13 épületet jelöl meg megvalósítási helyszínként, a felújításokkal 
kapcsolatos kiadások forrása a korábbi évekről áthúzódó előleg maradványa. A projekt fizikai 
befejezésének tervezett napja 2022. március 31. 
 

Magyar Államkincstár 

‒ A Kincstár az alábbi KÖFOP projektekben kedvezményezett: 
= A KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „Átláthatóság a 

közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház” elnevezésű projekt 
eredményeképp létrejövő komplex, integrált informatikai megoldások, a hozzájuk 
kapcsolódó kompetencia- és folyamatfejlesztés célja, hogy standard ügyviteli 
folyamatokat biztosítson, csökkentse a back-office adminisztrációs terheit, az 
információs háttér megteremtésével hozzájáruljon a megalapozott 
döntéshozáshoz, biztosítsa a közpénzek felhasználásának átláthatóságát minden 
érintett számára.  

= A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számú, „A 21. század 
családtámogatási, nyugdíj és kincstári számlavezető rendszere” elnevezésű projekt 
célja egy új, korszerű, az ügyfelek igényeit kiszolgáló, az ügyintézők 
feladatellátását támogató frontend létrehozása, továbbá a jelenleg üzemelő 
pénzforgalmi rendszerek helyett korszerű, a Kincstár és a kor követelményeinek 
megfelelő számlavezető rendszer bevezetése.  

= A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 azonosító számú, „Hatáskör 
átcsoportosításból adódó szakrendszer integrációs feladatok” elnevezésű 
projektben a Kincstár konzorciumi tagként vesz részt, melynek célja az 
egészségbiztosítás pénzbeli ellátási rendszer fejlesztése, a Rehabilitációs 
Szakigazgatási Rendszer továbbfejlesztése, és a Rehabilitációs Adatelemző 
Rendszer kialakítása. 
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= A KÖFOP-2.2.7-VEKOP-20 számú, „Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali 
(AKD) rendszer SZEÜSZ kialakítása” elnevezésű projekt célja az állam által 
központilag szolgáltatott Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) 
rendszer (SZEÜSZ) létrehozása, amelynek ügyintézési folyamatba építésével egy 
közigazgatási ügy elindítása és lezárása közötti ügyintézési lépések emberi 
beavatkozás nélkül történhetnek meg. A Kincstár konzorciumi tagként vesz részt a 
megvalósításban és az ASP szakrendszereivel támogatott folyamatok a fejlesztés 
pilot folyamataiként jelennek meg a projektben. 

= A KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés 
menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és 
Településfejlesztés Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok 
ellátásánál” elnevezésű projektből – melyben a Kincstár konzorciumi tag – 
kerülnek finanszírozásra a Kincstár igazoló hatósági feladatai. Továbbá a Kincstár 
a projekt keretében biztosítja a közreműködő szervezeti feladatellátást is.  

‒ Az EMVA kifizető ügynökségi és közbenső szervezeti tevékenységhez kapcsolódó 
feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt alapvető rendeltetése, 
hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Vidékfejlesztési Programban 
előírt tevékenységek végrehajtásához szükséges kifizető ügynökségi és közbenső 
szervezeti feladatok az irányadó szabályoknak megfelelően elvégzésre kerüljenek. A 
projekt célja a Kincstár Vidékfejlesztési Program tevékenységeihez kapcsolódó kifizető 
ügynökségi intézmény- és ellenőrzési rendszer fejlesztése és működtetése, amely 
hozzájárul az ellenőrzés során folytatott kifizető ügynökségi tevékenységek folyamatos, 
magas szintű végrehajtásához.  

 A Kincstár az alábbi GINOP projektekben kedvezményezett, melyekkel összefüggésben 
a Kincstár fő feladata a pályázati konstrukciókból származó támogatások 
kedvezményezettek részére történő kihelyezése és az ezzel kapcsolatos ellenőrzési 
feladatok ellátása. 
= A GINOP-5.1.10-18-2018-00001 azonosító számú, „Álláskeresők vállalkozóvá 

válásának támogatása” elnevezésű projekt, valamint a GINOP-5.2.7-18-2018-
00001 azonosító számú, „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” elnevezésű 
projekt célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy 
mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező 30 év 
feletti álláskeresők, illetve 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját 
vállalkozásuk indítására.  

= A GINOP-5.3.11-18-2018-00001 azonosító számú, „Kisgyermeket nevelők 
munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” elnevezésű konstrukció célja, hogy 
javítsa a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, csökkentse az elhelyezés költségeit, és ezáltal segítse a kisgyermekes 
szülők munkába való visszatérését.  

= GINOP-5.3.13-20-2020-00001 azonosító számú, „Kisgyermeket nevelő szülők 
képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” elnevezésű 
projekt célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén a kisgyermeket 
nevelő szülők képzésben való részvételének elősegítése, foglalkoztathatóságuk 
javítása, munkába való visszatérésük támogatása, ezáltal a munkaerő-tartalék 
aktiválása. A támogatás az alacsony iskolai végzettségű, vagy szakképzettséggel 
nem rendelkező kisgyermeket nevelő szülők, többletköltségét kompenzálja, 
ösztöndíj formájában. 

‒ Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program vonatkozásában a Kincstár 
konzorciumi tagként vesz részt az alábbi projektekben: 
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= Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A szociális ágazat 
módszertani és információs rendszereinek megújítása” elnevezésű projekt célja a 
szociális és gyermekvédelmi ágazat szakrendszereinek továbbfejlesztése, 
integrációjának biztosítása és új szakrendszerek bevezetése.  

= Az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, „Megváltozott munkaképességű 
emberek támogatása” elnevezésű projektek célja a megváltozott munkaképességű 
személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkozási 
rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával, a foglalkoztatásuk ösztönzése, 
képzettségi szintjük növelése, valamint a megváltozott munkaképességű 
személyeket foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének formálása.  

 

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

Az EUTAF az audit hatósági feladatok ellátásával hozzájárul a Magyarországon megvalósuló, 
valamint más tagállamokkal együttműködésben megvalósított operatív programok jogszerű és 
szabályszerű, valamint hatékony és eredményes végrehajtásához. 

Az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások, melyek ellenőrzési, valamint ahhoz 
kapcsolódó tervezési és beszámolási feladatait az EUTAF látja el, a következők: 
‒ Audit hatósági feladatok  

= az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós 
Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (a továbbiakban: ERFA, ESZA, 
KA, ETHA), az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezésből, a Leginkább 
Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap (a 
továbbiakban: FEAD), az Európai Területi Együttműködés (a továbbiakban: 
ETE), az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (a továbbiakban: ENI), az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (a továbbiakban: IPA) által támogatott 2014-
2020 közötti programozási időszak operatív programjai vonatkozásában, 

= az ERFA, ESZA, KA, az ETHA, a FEAD, az Igazságos Átmenet Alap, az ETE, 
az ENI, illetve az IPA által támogatott 2021-2027 közötti programozási időszak 
operatív programjai vonatkozásában, 

= a Duna Transznacionális Program vonatkozásában, 
= az EGT és Norvég Alap vonatkozásában, 
= a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap 

(2014-2020; 2021-27) és a Határigazgatási és Vízumeszköz (2021-27) 
vonatkozásában. 

‒ Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz kapcsán felmerülő audit feladatok. 
‒ Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz kapcsán felmerülő audit hatósági feladatok 

ellátása a szükséges források biztosítása esetén. 
 

Központi kezelésű előirányzatok 

Területfejlesztési ágazat 

Az Európai Unió kohéziós politikájának részeként, az európai területi együttműködés 
célkitűzés keretében valósulnak meg az Interreg programok, határon átnyúló, transznacionális 
és interregionális léptékekben.  

Az Európai Területi Együttműködés (2014-2020) előirányzat a 2014-2020 közötti időszakban 
megvalósuló két transznacionális és két interregionális programokban (Duna Trasznacionális 
Program, Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program, 
INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program, INTERACT III 
Interregionális Együttműködési Program) való eredményes magyar részvételt biztosítja 
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Európai Területi Együttműködés (2021-2027) előirányzat Magyarország eredményes 
részvételét, valamint a tagállami felelősségbe utalt és a nemzeti végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok ellátását biztosítja két transznacionális (Duna Transznacionális Program, Interreg 
Central Europe program), és három interregionális (ESPON program, INTERACT program, 
Interreg Europe program) a 2021-2027 közötti időszakban megvalósuló program keretében. A 
programok Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósulnak meg. 

E programok célja olyan tevékenységek támogatása, melyeket hatékonyan csak több ország 
együttműködésével, az érintett területek közös erőfeszítése, fellépése és tapasztalatcseréje 
révén lehet kezelni. E programok nemcsak az Európai Unió kiegyensúlyozott fejlődéséhez, a 
belső piac hatékonyabb működéséhez és a területi kohézió előmozdításához járulnak hozzá, 
de azt is elősegítik, hogy hazánk kulcsszereplő legyen a térség fejlesztéspolitikájában. A 
magyar gazdaság fejlődésének kulcseleme a tágabb térségi, gazdasági együttműködés 
fokozása, a piaci jelenlét erősítése, ezért hazánk fontos geostratégiai feladata, hogy 
együttműködve a szomszédos és térségbeli országokkal, minél jelentősebb szerepet töltsön be 
a kelet-közép-európai régióban.  
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Fejezeti indokolás 

 
 

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

 

Közlekedés 

A közlekedés fejlesztése a kormány célrendszerében folyamatosan kiemelt szerepet játszik. 
Általános közlekedéspolitikai célkitűzés, hogy a közlekedési infrastruktúra minél 
hatékonyabban járuljon hozzá a gazdasági fellendüléshez és a lakosság jó közérzetéhez. A 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése mellett is biztosítani kell az ágazat stabil működését és 
fenntarthatóságát. A kiszámítható működtetés lehet a garancia arra, hogy a közlekedési 
hálózatot megfelelő minőségű, biztonságos forgalmi körülmények között tudják használni a 
közlekedők. A működés megfelelő mértékű és kiszámítható finanszírozása tervezhetőbbé teszi 
a közlekedési hálózatok üzemeltetői, fenntartói, valamint a hálózaton egyéb szolgáltatásokat 
nyújtók tevékenységét is.  

 

Digitalizáció 

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (a továbbiakban: NIS) meghatározottakkal 
összhangban kiemelt szakmapolitikai feladat az információs társadalom folyamatos fejlesztése, 
a digitálisan írástudók számának növelése, új infokommunikációs technológiák bevezetésének, 
alkalmazásának elősegítése, a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) 
informatizáltsági szintjének emelése, illetve Magyarország teljes lakossága számára elérhető 
újgenerációs hálózatok kiépítése és elérhetővé tétele, valamint az iskolai sávszélesség kiépítése, 
fejlesztése, fenntartása, a hatékony frekvenciagazdálkodás előmozdítása. Feladat továbbá – a 
Tisztaszoftver program keretében – Microsoft licencek biztosítása a köznevelésben tanulók, 
illetve a tanárok számára, valamint – a Microsoft alkalmazások alternatívájaként – nyílt 
forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatása a köznevelés és a felsőoktatás részére. 
A Digitális Jólét Program (a továbbiakban: DJP) keretében cél az ágazati digitalizációs 
törekvések megvalósítása, külön kiemelve többek között a digitális oktatást, digitális 
gyermekvédelmet, digitális exportfejlesztést. Egyre hangsúlyosabb feladat továbbá a 
társadalom, az államigazgatás és a vállalkozások felkészítése a feltörekvő digitális technológiák 
(pl. big data, IoT, felhő kapacitások, mesterséges intelligencia, szuperszámítástechnika, 
elosztott főkönyvi technológia) jelentette komplex gazdasági és társadalmi átalakulásra. A 
gazdasági növekedés biztosításához elengedhetetlen a komplex, nagymennyiségű adatra 
alapozott kutatások és innovatív fejlesztések során a legfejlettebb digitális technológiák 
alkalmazása, így a szuperszámítógépes infrastruktúra (a továbbiakban: HPC) megléte és 
használata, a meglévő hazai HPC infrastruktúra fejlesztése és megépítése. 

 

Klímapolitika, energia és bányászat  

Az energiapolitika fókuszában Magyarország mindenkori biztonságos energiaellátásának 
garantálása áll a fenntarthatóság, a fogyasztói teherbíró képesség és a versenyképesség 
figyelembevételével. Cél a biztonságos, környezetileg is fenntartható és versenyképes 
energiatermelés és -elosztás, valamint a takarékos energiafelhasználás fejlesztése, az ország 
energiafüggőségének csökkentése.  

Kiemelt szakmapolitikai cél az energiatakarékosság ösztönzése, az energiaszektor klímabarát 
átalakítása és a megújuló energiaforrások arányának növelése, hasznosításának ösztönzése, 
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illetve az energetikai innovációban rejlő és a klímaváltozáshoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési 
lehetőségek kihasználása. 

A bányászat esetében cél a hazai ásványvagyon-készletek felmérése és környezetbarát 
hasznosítása, a korábbi bányászati tevékenységből eredő környezeti károk rekultivációja, 
tájrendezése. 

Magyarország klímapolitikai törekvéseinek megvalósítását – a XLVII. Gazdaság-újraindítási 
Alap fejezetben tervezett Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszeren kívül – két 
kiemelkedő eszköz a LIFE program, illetve a Modernizációs Alap támogatja. A LIFE 
programban megvalósuló projektek végrehajtása jelentősen hozzájárul mind hazánk, mind az 
Európai Unió (a továbbiak: EU) környezet- és természetvédelmi, valamint klímavédelmi 
célkitűzéseihez, továbbá hazánk természeti tőkéjének és az általa nyújtott létfontosságú, 
esetenként közvetlen gazdasági potenciált jelentő szolgáltatások (így többek között turizmus, 
illetve az abból származó bevételek) megőrzéséhez és fejlesztéséhez. A Modernizációs Alap 
célja az energetikai rendszerek modernizációja és az energiahatékonyság növelése. A 
Modernizációs Alap finanszírozásával olyan projektek valósulhatnak meg, mint például az 
időjárásfüggő megújuló forrásokból származó villamosenergia-termelés és -felhasználás 
integrációját megkönnyítő beruházások, az energiahatékonyság javítása, az energiatárolás és az 
energiahálózatok – ezen belül a távfűtési vezetékek és a villamosenergia-átviteli hálózatok – 
modernizációja. 

 

Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások 

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

 

Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 

A kormány kiemelt célja, hogy a kormányzati célokban megfogalmazottak (pl. lánctartozások 
visszaszorítása) hatékony megvalósítása érdekében támogatja a kapcsolódó szakmai és 
társadalmi szervezetek munkáját, elősegíti és biztosítja működésüket, ezáltal segíti az érintett 
szervezetek nemzetgazdasági jelentőségű szerepvállalását és munkáját, a gazdaság fejlesztése 
érdekében végzett tevékenységük biztosítását és hozzájárul működésükhöz. 

 

Gazdaságstratégia 

A hazai vállalkozások globális értékláncokban történő előrelépése a kormány egyik kiemelt 
célja, amelyet a 2019-2030. közötti időszakra vonatkozó, a magyar mikro-, kis- és 
középvállalkozások megerősítésének stratégiája is rögzít. Egyszerre szükséges 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. 
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Fogyasztóvédelem 

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

2022. évben is kiemelt feladat a fogyasztók biztonságának fenntartása, amely különösen a 
családok védelmét, a fogyasztói tudatosság és bizalom erősödését, a tisztességes vállalkozások 
támogatását szolgálja hatékony és rugalmas kormányzati jelenléttel. Cél az ellenőrzések 
hatékonyságának további javítása, amely a kifogásolt üzletek és termékbiztonsági szempontból 
nem megfelelő eszközök arányának csökkentését foglalja magában. A 2022. év legjelentősebb 
feladatai között van az új fogyasztóvédelmi szabályok érvényesítése, hatósági ellenőrzése, 
valamint az online fogyasztói jogok erősítését szolgáló rendelkezések végrehajtása. 

Az ágazat célja továbbá a 2020. január 1-jei hatállyal megújított békéltető testületi 
intézményrendszer keretében működő békéltető testületek hatékonyságának és az eljárások 
eredményességének további növelése, a szakmai tevékenység egységesítése. Kiemelten fontos 
a 2021 márciusában elfogadott Fogyasztóvédelmi szakmapolitikai programban 
megfogalmazott stratégiai célok érvényesítése. 

 

Felsőoktatás 

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

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

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

 javul az egyetemek központi szerepe a kutatás-fejlesztésben és innovációban, 
intézményközi, vállalati és nemzetközi kapcsolataiban; 

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

 a helyi felsőoktatási intézményhálózat mindenki számára megteremti a felsőoktatásba 
való bekapcsolódás esélyét; 
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 nő a területileg hátrányos helyzetű térségekből, a hátrányos családi helyzetből érkezők, a 
fogyatékos, illetve a roma hallgatók és végzettek száma; 

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

 növekszik a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók száma; 
 javulnak a hallgatók munkaerő-piaci elvárásokhoz kapcsolódó kompetenciái; 
 összességében nő a felsőfokú végzettséggel rendelkezők korcsoportos aránya; 
 a támogató folyamatoknak köszönhetően nő a nemzetközi mobilitási programokban 

résztvevők száma; 
 az oktatók pedagógiai és oktatás-módszertani felkészültsége jelentősen javul; 
 a hallgatók még versenyképesebb, alaposabb tudást biztosító oklevélhez jutnak; 
 megnő a magyar felsőoktatás vonzereje; 
 az egészséges képzési szerkezetnek köszönhetően nő az intézmények nemzetközi képzési 

szolgáltató képessége és ezzel párhuzamosan a képzésekből befolyó saját bevétel 
mértéke. 

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

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

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

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

Az állam a felsőoktatási szolgáltatások megrendelőjévé, tehát fenntartóból partnerré válik. A 
finanszírozás osztrák minta alapján történik, a modell előnye, hogy előre rögzített 
teljesítménymutatók alapján, a különböző feladatok sajátosságait figyelembe vevő középtávú 
finanszírozás valósul meg. A finanszírozás az intézmény számára kiszámíthatóbbá válik, 
illeszkedik az egyetem és az ellátandó feladat sajátosságaihoz, objektíven mérhető teljesítmény-
elvárások meghatározásával teszi érdekeltté a szereplőket a hatékonyság és a minőség 
javításában. 

A vagyonkezelő alapítványi fenntartású, közhasznú felsőoktatási intézmények minden 
tekintetben teljes körű jogutódjai a fenntartóváltás előtti egyetemeknek, azaz teljes lesz a jogi 
és szervezeti folytonosság, mely a hallgatók jogviszonyára és a munkavállalók 
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foglalkoztatására is vonatkozik. Az alaptörvény változatlan formában garantálja az egyetemek 
önállóságát. A rendszerben minden szükséges garancia rendelkezésre áll ahhoz, hogy az átadott 
vagyont kizárólag felsőoktatási célra lehessen használni. 

A felsőoktatás teljesítményelvű, minőségi átalakítását szolgálja az új teljesítményelvű 
finanszírozási rendszer. 

 Ennek keretében a kormány a modellváltó intézmények esetében a fenntartó 
alapítvánnyal hosszútávú (15-25 éves) stratégiai megállapodást és 3-6 éves finanszírozási 
szerződést köt, melyben megrendeli az oktatási-képzési, kutatási, egyéb közfeladat-
ellátást, speciális térségi és harmadik missziós feladatot. 

 A finanszírozás három pilléren nyugszik, melyek az oktatás, a kutatás és az infrastruktúra 
fenntartása. A feladat megrendelése során aktualizált képzési önköltség és kutatási 
feladatellátás mellett minőségi indikátorok is beépítésre kerülnek, melyek a nemzetközi 
példák szerint jellemzően kimeneti teljesítmény indikátorok. Az egyes indikátorok az 
egyetemek jellemzőihez, elvárt térségi, harmadik missziós és országos szempontokhoz 
igazíthatóak. 

 A stratégiai megállapodásban rögzíthetőek azon képzési területek melyeket az 
egyetemnek erősítenie szükséges, és megadhatóak azon képzések is, melyek továbbvitele 
nem indokolt, és melyeket más egyetemek profilja erősít. A stratégiai megállapodásban 
rögzített képzési átmenet leképeződése pedig a finanszírozási szerződésekben, a 
kormányzati képzési megrendelésben valósul meg. 

A hosszútávú stratégiai megállapodás és finanszírozási szerződés alapja Magyarország 
nemzetstratégiája, gazdaságstratégiája, beruházási térképe, valamint jövőbeli közfeladat-
ellátási rendszere (köznevelés, szociális, egészségügy), melyből megadható, hogy országosan, 
térségi szinten mennyi és milyen képzettségű munkaerőre van szükség. 

 

Szakképzési feladatok 

Elsődleges nemzetgazdasági cél a gazdaság teljesítőképességének fokozása érdekében a 
foglalkoztatottság és a munkaerő hatékonyságának további növelése, amelyet az állami 
szakképzési intézményrendszer rugalmasabb, hatékonyabb működési lehetőségeinek 
kiaknázása is támogat. Jelentőséggel bír a szakképzési centrumok képzési, átképzési 
kínálatának szélesítése, képzési feladataik fenntartása, bővítése. Mindemellett tovább kell 
erősíteni a szakképző intézmények és a gazdasági szereplők együttműködését, a munkaerőpiac 
változásaihoz való rugalmasabb alkalmazkodás és a szakképzési intézményrendszer hatékony 
működtetése érdekében. 

Fentiek érdekében 2022. évben felmenő rendszerben folytatódik a szakképzés 2020. évben 
indult megújítása. 

A szakmai oktatás fejlesztésének kulcstényezői az elméleti és gyakorlati szakmai tantárgyakat 
oktató szakemberek, ezért továbbra is fontos cél a rugalmasabb foglalkoztatási lehetőségek és 
önálló életpályamodell biztosítása a szakmai oktatók körében, amely szakmai előrelépési 
lehetőséget és ehhez kapcsolódóan versenyképesebb jövedelmet, valamint a béralku 
lehetőségét is biztosítja. Az ehhez szükséges forrást a szakképzési centrumok intézményi 
költségvetése biztosítja. 
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Innováció 

A kormányzati céloknak megfelelően a kutatási, fejlesztési és innovációs szakterület elsődleges 
feladata, hogy a terület szakpolitika eszközeivel jelentősen hozzájáruljon a Magyarországon 
rendelkezésre álló tudás, humánerőforrás és kutatási infrastruktúra kamatoztatásához, a 
társadalom és a gazdaság számára hasznosítható termékek, szolgáltatások fejlesztéséhez.  

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy megfelelő koordinációval és erőforrás-
felhasználással egy ország KFI potenciálja rendkívül magas hozzáadott értéket tud biztosítani 
a gazdaság számára. Ezért szükséges olyan léptékű fejlődést elérni, amelynek 
eredményeképpen a nemzetközi összehasonlításokban Magyarország kiemelt helyre, a jelentős 
innovátor országok közé kerül. Az ország az elmúlt években az EU átlaghoz képest jobban tudta 
növelni innovációs hatékonyságát, ezt a felzárkózást szükséges folytatni a továbbiakban is. A 
cél ennek megfelelően egy olyan keretrendszer, tudásipari környezet létrehozása, ahol az állami 
és vállalati befektetések mértéke növekszik és az erőforrások növekvő hatékonysággal 
hasznosulnak. Fentiek alapján Magyarország az évtized végére az EU-n belül jelentős 
szereplővé válhat. 

A célok elérése érdekében a területet teljesen újjászervező intézkedések kezdődtek, amelynek 
folytatása meghatározó feladat a szakterület munkájában. Az intézkedések közül kiemelkednek 
a tudományos és piaci szférát összekötő, a tudáshasznosítást segítő, tudástranszfer intézmények 
létrehozása és megerősítése. Jelentős hangsúlyt kap a hazai vállalkozások termékfejlesztéseinek 
piacra vitele, nemzetközi színtéren történő megismertetése. Továbbá a koronavírus járvánnyal 
kapcsolatos KFI fejlesztésekhez hasonlóan az emberiséget érintő kihívások innovációs 
eszközökre épülő megoldásának keresése is központi szerepet kap. 

 

Foglalkoztatáspolitika 

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

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
Intézmények 333 678,9 71 614,0 262 064,9 38 251 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  365 089,4 5 750,0 359 339,4  
Központi kezelésű előirányzatok 460 050,0 75 900,0 0,0  

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

 

1. cím Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: ITM Igazgatás) 
2022. évi tervezett támogatási előirányzata 18 963,1 millió forint, tervezett bevétele 
30 133,6 millió forint, így összesen 49 096,7 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet. 

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

ITM Igazgatás címen belül kerülnek tervezésre: 

 a felsőoktatási ágazat nemzetközi utazások kiadásainak, szakértői díjaknak, 
felsőoktatási minőségbiztosítási díjaknak a költségei, valamint a speciális 
rendezvények, reprezentáció kiadásai és egyéb szakmai feladatok költségei). 

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

 a jogi és egyéb szakmai feladatok ellátásának költségei. 
 a LIFE programban megvalósuló LIFE-IP North-HU-Trans integrált projekt 

konzorcium vezetői feladatainak ellátásához, koordinációs feladatainak 
végrehajtásához kapcsolódó kiadások. 

 az energia-, és klímapolitikai feladatok végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó 
stratégiai vizsgálatok és tanulmányok megalkotásának, továbbá megbízási 
szerződés(ek) finanszírozásának kiadásai. 

 a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság működésére fordított kiadások, amelyek személyi 
juttatások, dologi jellegű kiadások, beruházások és egyéb kiadások. 

 a hulladékgazdálkodási hatósági feladatok forrásai, tekintettel arra hogy a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szerint a hulladékgazdálkodási 
hatóság, és így az ITM feladatai kibővítésre kerültek körforgásos gazdaságra történő 
átállással kapcsolatos feladatokkal, és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 
szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet értelmében az ITM minisztériumi 
hulladékgazdálkodási hatóságként került kijelölésre. 

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

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

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

– az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (a továbbiakban: OHT) megvalósításával 
összefüggő feladatokhoz kapcsolódó, stratégiai szempontú vizsgálatok és tanulmányok 
megalkotásának, továbbá megbízási szerződés(ek) finanszírozásának kiadásai 
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– az Ipar 4.0 program feladathoz, valamint az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai 
programhoz kapcsolódó innovációs célú szakmai feladatok, tanulmányok, valamint pilot 
projektek megvalósításnak és ellátásának költségei. 

Az ITM Igazgatás hatályos, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
(a továbbiakban: Kit.) által rögzített álláshelyeinek száma összességében 1989, 1884 darab 
álláshely alaplétszámba, míg 105 darab álláshely központosított létszámba tartozik.  

millió forintban, egy tizedessel 

01. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 50 210,1 30 089,0 20 121,1 2 224 
Változások jogcímeként:     
Fejezetek közötti átcsoportosítás -2 371,4 0,0 -2 371,4   

- ITM-ME fejezetek közötti átadás-átvétel 
megállapodás alapján, UVATERV (szakmai 
programok) 

-61,0 0,0 -61,0  

- ITM-ME fejezetek közötti átadás-átvétel 
Uniós feladatokhoz kapcsolódóan 

-2 310,4 0,0 -2 310,4 -273   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0  0,0   
Egyéb változások  -181,0 44,6 -225,6   

- Előirányzatot érintő változás  -225,6 0,0 -225,6   
- LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 
fejezet „Alapkezelőnek működési célra” cím 
kiadási előirányzatának csökkenése miatti 
átvezetés 

-10,4 -10,4 0,0  

- A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság bevételi 
többlete 

50,0 50,0 0,0  

- A Foglalkoztatás-felügyeleti Hatóságról 
szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 
22. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatok ellátásával  kapcsolatos kiadások 

5,0 5,0 0,0   

Többlet 1 439,0 0,0  1 439,0   
- Új hulladékgazdálkodási feladatokhoz 
kapcsolódó többlet (a Ht.módosítása 
alapján) 

1 296,0 0,0 1 296,0  

- Északkelet-magyarországi 
Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztos 
titkárságához kapcsolódó kiadások 129,0 0,0  129,0 

 

- Nők szerepének erősítése akciótervhez 
kapcsolódó kiadások 14,0 0,0  14,0 

 

2022. évi javasolt előirányzat 49 096,7 30 133,6 18 963,1 1 989 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

4. cím: Országos Atomenergia Hivatal 

Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) 2022. évi támogatási előirányzata 
2299,4 millió forint, tervezett bevétele 2654,9 millió forint, így összesen 4954,3 millió forint 
kiadási előirányzat felett rendelkezhet. 

Az OAH feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, az Országos 
Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi 
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kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági 
eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, 
valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) 
Korm. rendelet, a valamint az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó 
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, a 
lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási 
helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. 
(XII. 30.) Korm. rendelet határozza meg. 

Az OAH alapvető feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris 
anyagok és létesítmények biztonságával és védettségével, a nukleáris fegyverek elterjedésének 
megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, a nukleáris baleset-elhárítással 
kapcsolatos hatósági feladatok, baleseti helyzetben döntés-előkészítési teendők, valamint az 
ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. Ezen túlmenően 
az OAH feladata az atomenergia alkalmazásával összefüggő nemzetközi együttműködés 
összehangolása, e területen állam- és kormányközi egyezmények előkészítése és 
végrehajtásának megszervezése. Az OAH látja el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, 
az OECD Nukleáris Energia Ügynökségével, az Európai Unió szakmai szervezeteivel, továbbá 
az atomenergia békés célú alkalmazása területén működő más nemzetközi és regionális 
kormányközi szervezetekkel kapcsolatos együttműködési és szakmai képviseleti feladatokat. 

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

Az OAH Kit. által rögzített álláshelyeinek száma összességében 188, amely csak alaplétszámba 
tartozó álláshelyet tartalmaz. 

millió forintban, egy tizedessel 

04. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 4 884,4 2 654,9 2 229,5 187 

Változások jogcímenként:         
Fejezetek közötti átcsoportosítás -9,2 0,0  -9,2   

- A központi költségvetési szervek 
által használt elhelyezési és 
rekreációs célú ingatlanok MNV Zrt. 
részére átcsoportosítandó bérleti díja 

-9,2 0,0  -9,2   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0  0,0   
Egyéb változások  -38,3 0,0  -38,3   

- Előirányzatot érintő változás -38,3 0,0  -38,3   
Többlet 117,4 0,0  117,4   

- 490/2015. (XII. 30.) Korm. 
rendelethez kapcsolódó feladatból 
eredő költségek fedezete 

117,4 0,0  117,4 
  

2022. évi javasolt előirányzat 4 954,3 2 654,9 2 299,4 188 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 
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5. cím: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) 2022. évi támogatási 
előirányzata 180,7 millió forint, tervezett bevétele 2060,0 millió forint, így összesen 2240,7 
millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet. 

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

Az MBFSZ feladata – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Bt.) 
meghatározott – bányafelügyeleti tevékenység ellátása, a kormányhivatalok területi szerveivel, 
a bányakapitányságokkal együttműködve. Az MBFSZ a hatósági felügyelet keretében a Bt.-
ben és a külön jogszabályokban meghatározott ásványvagyon-gazdálkodási, műszaki-
biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, piacfelügyeleti, építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti hatásköröket gyakorol. Az MBFSZ tűzvédelmi hatósági jogköre a bányák 
földalatti, valamint ezzel egy tekintet alá eső külszíni részére terjed ki. Az MBFSZ 
alaptevékenysége a bányászat állami szakigazgatási feladatainak végrehajtása, a hazai felszín 
alatti térrészek adatvagyonának kezelése és az ásványvagyon-gazdálkodás támogatása, az 
állami klímapolitikai feladatok háttérintézményi feladatainak ellátása, valamint a bányajáradék 
befizetésének ellenőrzése és a bányászati kitermelések hatósági kontrollja. 

A források szerkezetét tekintve az MBFSZ bevételeinek meghatározó részét a bányafelügyeleti 
díjak, a költségvetési támogatás és a működési bevételek képezik. A bányafelügyelet részére 
fizetendő felügyeleti díjat elsősorban a bányatelekkel rendelkező vállalkozók, illetve a gázipari 
engedélyesek teljesítik. A felügyeleti díj nagyságrendjét meghatározó tényezők változása 
jelentősen befolyásolja azok tervezetthez képest történő teljesülését. Az MBFSZ működési 
bevételei a szabad kapacitás terhére történő szakmai feladatvégzésből származnak, amely 
alaptevékenység körében végzett szolgáltatások jelentős része nemzetgazdasági célokat 
szolgál, ezek elvégzését más szervezetek, megfelelő szakértelem hiányában, nem tudják 
végrehajtani. 

Az MBFSZ 2022. évi várható bevételeit befolyásoló főbb tényezők: mind a bányajáradék-, 
mind a felügyeletidíj-bevétel alakulása jelentősen függ a hazai és a világpiac érintett 
szegmenseinek változásaitól. 2020-ban és 2021-ben a kőolaj és földgáz világpiaci ára 
jelentősen alulteljesített a korábbi évek átlagához képest, ezzel összefüggésben jelentősen 
visszaesett a hazai termelés volumene is, amelynek következében az MBFSZ felügyeleti 
díjbevétele csökkent. A jelenlegi és a 2022. évben várható piaci tendenciák alapján a 
szénhidrogén árak (BRENT, TTF) továbbra is elmaradnak a korábbi évekhez képest, azonban 
az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények elfogadásáról szóló 2021. évi 
II. törvény 3. §-a alapján módosul a Bt., amely alapján az MBFSZ felügyeleti díjbevétele 
várhatóan 2022. évben 333,7 millió forinttal növekszik az előző évhez képest. 

Az MBFSZ Kit. által rögzített álláshelyeinek száma összességében 165, amelyből 157 darab 
álláshely alaplétszámba, míg 8 darab álláshely központosított létszámba tartozik. 
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millió forintban, egy tizedessel 

05. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 2 215,5 1 726,3 489,2 164 
Változások jogcímenként:         
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0   
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0   
Egyéb változások  25,2 333,7 -308,5   

- A bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvény módosításáról szóló 
2021. évi II. törvény 3. § miatti 
bevétel növekedés 

333,7 333,7 0,0    

- A bevétel növekedés okán 
átvezetett támogatás változás 

-300,0 0,0  -300,0   

- Előirányzatot érintő változás -8,5 0,0  -8,5   
Többlet 0,0 0,0 0,0   
2022. évi javasolt előirányzat 2 240,7 2 060,0 180,7 165 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

6. Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) 2022. évi támogatási előirányzata 
219,0 millió forint, tervezett bevétele 298,0 millió forint, így összesen 517,0 millió forint 
kiadási előirányzat felett rendelkezhet. 

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

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

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

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

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

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

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

– tájékoztatás akkreditálási kérdésekben, így különösen az akkreditálással összefüggő 
szabványokról, jogszabályokról, útmutatókról és egyéb hazai és nemzetközi 
dokumentumokról, az akkreditálással összefüggő nemzetközi gyakorlatról és 
eseményekről, 
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– az akkreditálással kapcsolatos hazai és nemzetközi dokumentáció gyűjtése és tárolása, 
valamint az azokhoz történő hozzáférés biztosítása, 

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

A NAH Kit. által rögzített álláshelyeinek száma összességében 32, amely csak alaplétszámba 
tartozó álláshelyet tartalmaz, központosított álláshellyel az intézmény nem rendelkezik.  

millió forintban, egy tizedessel 

06. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 494,3 271,0 223,3 32 

Változások jogcímenként:         
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0   
Egyéb változások  22,7 27,0 -4,3   

- Előirányzatot érintő változás -4,3 0,0  -4,3   
- Vizsgaközpontok akkreditálásából 
származó többletbevétel 

23,0 23,0 0,0   

- Képzésekből, rendezvényekből 
származó többletbevétel 

4,0 4,0 0,0   

Többlet 0,0 0,0 0,0   

2022. évi javasolt előirányzat 517,0 298,0 219,0 32 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

7. cím: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) 2022. évi 
támogatási előirányzata 2449,0 millió forint, tervezett bevétele 311,0 millió forint, így összesen 
2760,0 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet. 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerint a szakképzési 
államigazgatási szerv számára meghatározott egyes feladatokat az NSZFH végzi, mely 
tevékenységét a fenti jogszabály, az alapító okirata, illetve a szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján látja el. Az NSZFH ellátja a 
szakképzési centrumok egyes középirányító feladatköreit is. 

Az intézmény hatályos, Kit. által rögzített álláshelyeinek száma összességében 425, amelyből 
175 darab álláshely alaplétszámba, míg 250 darab álláshely központosított létszámba tartozik. 
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millió forintban, egy tizedessel 

07. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám* 

(fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 2 289,8 311,0 1 978,8 380 
Változások jogcímenként:         
Fejezetek közötti átcsoportosítás 375,9  0,0 375,9   

- AM-NSZFH(ITM) fejezetek közötti 
átcsoportosítás (szakképzési törvényben 
meghatározott feladatváltozások kapcsán) 

6,0 0,0  6,0   

- GFA-NSZFH(ITM) fejezetek közötti 
átcsoportosítás szakmai versenyek 
rendezésének forrásigényéhez kapcsolódóan 
(Képzési Alaprész terhére) 

96,2 0,0  96,2   

- GVA-NSZFH(ITM) fejezetek közötti 
átcsoportosítás állami szakképző intézmények 
szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes 
képzéseinek támogatása okán (2/6/5 Állami 
szakképző intézmények szakképzésről szóló 
törvény szerinti ingyenes képzéseinek 
kiegészítő finanszírozása fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére) 

24,4 0,0  24,4   

- GFA-NSZFH(ITM) fejezetek közötti 
átcsoportosítás ösztöndíj folyósítási feladatok 
költsége kapcsán (Képzési Alaprész terhére) 

189,4 0,0  189,4   

- GFA-NSZFH(ITM) fejezetek közötti 
átcsoportosítás ME-vel folyamatban lévő, 
szakképzési törvényben meghatározott 
feladatváltozások átvételéhez biztosítandó 
többletforrás (Képzési Alaprész terhére) 

59,9 0,0  59,9   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 133,9 0,0  133,9   
- 8. Szakképzési Centrumok cím terhére 
átcsoportosítás, a szakképzési információs 
rendszer működtetésének költségeire  

133,9 0,0 133,9   

Egyéb változások  -39,6 0,0  -39,6   
- Előirányzatot érintő változás -39,6 0,0  -39,6   

Többlet 0,0 0,0 0,0   

2022. évi javasolt előirányzat 2 760,0 311,0 2 449,0 425 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

8. cím: Szakképzési Centrumok 

A Szakképzési Centrumok 2022. évi támogatási előirányzata 174 029,6 millió forint, tervezett 
bevétele 2467,1 millió forint, így összesen 176 496,7 millió forint kiadási előirányzat felett 
rendelkezhetnek. 

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

687



Jelenleg Magyarországon megyénként egy-három, Budapesten négy, összesen negyvenegy 
szakképzési centrum működik. A 2020/2021. tanév tanulólétszáma és a képzésben részt vevő 
személyek száma együttesen meghaladta a 186 ezer főt. Az Szkt. alapján a szakképző 
intézményben a közismereti oktatási feladatokat, az ágazati alapoktatási és a szakirányú 
oktatási feladatokat a szakképző intézménnyel munkaviszonyban vagy óraadóként megbízási 
jogviszonyban álló oktatók látják el. A törvény szakít tehát a korábbi, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvényhez kötött szabályozással arra figyelemmel, hogy a jogviszony és a 
munkafeltételek a munkaerő-piaci helyzethez rugalmasan alakíthatók és a szakemberek 
(mérnökök, közgazdászok, illetve más szakemberek) az oktatásba, szakképzésbe minél 
szélesebb körben bevonhatók legyenek. Ezzel összefüggésben a korábbi évek bérezési, 
előmeneteli és továbbképzési politikájával szemben új, a munkaviszony sajátosságaihoz 
igazított kereteket és minősítési rendszer alkalmazását írja elő a jogszabály. 

A Szakképzési Centrumok tervezett állományi létszáma összességében a 2022. évre 26 407 fő. 

millió forintban, egy tizedessel 

08. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 144 679,4 2 733,2 141 946,2 28 876     

Változások jogcímenként:         
Fejezetek közötti átcsoportosítás -75,7 0,0 -75,7   

- ITM-EMMI fejezetek közötti átadás a 
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
Nádudvari Népi Kézműves 
Szakközépiskolájának és Kollégiumának 
átrendezése kapcsán 

-75,7  0,0 -75,7   

Fejezeten belüli átcsoportosítás -133,9 0,0  -133,9   
- 7. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal cím javára átcsoportosítás, a 
szakképzési információs rendszer 
működtetésének költségeire 

-133,9 0,0  -133,9   

Egyéb változások  -266,1 -266,1 0,0   
- Várható bevételi változás átvezetése -266,1 -266,1 0,0    

Többlet 32 293,0 0,0  32 293,0   
- A szakképzésben oktatók és más 
alkalmazottak 2020. évi bérfejlesztése 
kapcsán keletkezett 2022. évi 
többletkiadás fedezete 

32 371,0 0,0  32 371,0   

- Minimálbér, garantált bérminimum 
2021. évi változásának átvezetése 

-78,0 0,0  -78,0   

2022. évi javasolt előirányzat 176 496,7 2 467,1 174 029,6 26 407 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

9. cím Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) 2022. évi tervezett kiadási 
és bevételi előirányzata 4257,9 millió forint, támogatási előirányzat nem került tervezésre. 

Az SZTNH a gazdaság, a tudomány és a kultúra szellemi értékeinek oltalmáért, a szellemi 
tulajdon védelméért felelős országos illetékességű kormányzati főhivatal, hatásköre kiterjed az 
iparjogvédelem és a szerzői jog területére, továbbá a kutatás-fejlesztési tevékenységek 
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minősítésével kapcsolatos feladatokra. Az SZTNH saját bevételeiből gazdálkodó, fejezetet 
irányító szervi jogosítványokkal rendelkező költségvetési szerv, működésének anyagi kereteit 
a piaci szereplőktől kapott pénzbevételek határozzák meg. 

Az SZTNH Kit. által rögzített álláshelyeinek száma összességében 189, amelyből 179 darab 
álláshely alaplétszámba, míg 10 darab álláshely központosított létszámba tartozik. 

millió forintban, egy tizedessel 

09. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 3 996,2 3 996,2 0,0 189 

Változások jogcímenként:         

Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0   

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

Egyéb változások  261,7 261,7 0,0   
- Közhatalmi és működési bevételek 
növekedésének átvezetése 

261,7 261,7 0,0   

Többlet 0,0 0,0 0,0   

2022. évi javasolt előirányzat 4 257,9 4 257,9 0,0 189 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) 2022. évi tervezett 
támogatási előirányzata 12 897,6 millió forint, tervezett bevétele 870,6 millió forint, így 
összesen 13 768,2 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezik. 

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

A KIFÜ üzemelteti az Országos Széchenyi Könyvtár új informatikai rendszerét, illetve a KIFÜ 
a kormány által kijelölt szerv a közszférabeli szervezetek honlapjainak és 
mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény 5. §-a szerinti 
ellenőrzési és végrehajtási feladatok ellátására (webakadály-mentesítés), amelynek keretében 
gondoskodik a fogyatékos személyek, különösen a vakok- és gyengénlátók számára történő 
hozzáférés biztosításáról is. A Diákháló Program keretében uniós és hazai forrásból valósul 
meg a sávszélesség és WiFi fejlesztés, amely 1,2 millió tanuló és közel 160 ezer oktató számára 
biztosítja a digitális oktatáshoz szükséges feltételeket. A Diákháló Program keretében komplex 
fejlesztések valósulnak meg, olyan infrastruktúrát biztosítva az iskolák számára, amely 
támogatja a modern és korszerű, minden igényt kielégítő rendszerek használatát, és kiszolgálja 
a digitális lehetőségeket teljességében használni tudó felhasználói közeget. A Program célja, 
hogy 2022-re minden oktatási intézményben 100 Mbps, illetve 1Gbps nagysebességű hálózat 
épüljön ki a Digitális Oktatási Stratégia elvárásainak megfelelően. A KIFÜ célja az eddig is 
menedzselt üzemeltetési szolgáltatások ellátása, illetve magasabb szintre emelése, a 
felhasználói kör bővítése. A KIFÜ üzemeltetésében található a magyar szuperszámítógép 
(HPC) kapacitás, amelynek jelentős fejlesztése indult meg 2021-ben. Az első ütem végén 
működésbe kell állnia egy 5 petaFlops teljesítményű új HPC klaszternek, amely a mai 
legnagyobb teljesítménnyel bíró és a hazai szuperszámítógépes környezet tekintetében a 
legmodernebb technikai feltételekkel rendelkező Debreceni Egyetem területén lévő 
Szuperszámítógép Központban kerül elhelyezésre. Az infrastruktúra kiépítése mellett a KIFÜ 
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feladata a hazai tudományos közösség és a gazdasági szféra felkészítése a jelentősen 
megnövekvő HPC infrastruktúra használatára, a HPC ismeretek bevezetése a felsőoktatási 
tematikákba. Célkitűzés olyan kutatási és ipari projektek felkutatása és mentorálása, amelyek 
sikeres megvalósításához szükséges a HPC infrastruktúra. A fejlesztési forrást részben uniós, 
részben a HPC infrastruktúra fejlesztésérről rendelkező a szuper-számítástechnikai 
infrastruktúra magyarországi fejlesztéséről szóló 1422/2020. (VII. 23.) Korm. határozat 
biztosítja.  

A KIFÜ átlagos statisztikai létszáma 355 fő. 

millió forintban, egy tizedessel 

11. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 13 241,4 870,6 12 370,8 355 

Változások jogcímenként:         

Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0   

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

Egyéb változások  0,0 0,0 0,0   
Többlet 526,8 0,0  526,8   

- 1422/2020. (VII. 23.) Korm. 
határozat (HPC infrastruktúra 
fejlesztés) alapján átvezetés 

525,8 0,0  525,8   

- Honlap akadálymentesítés fedezete 
az Országos Fogyatékosságügyi 
Program végrehajtásának 2022. évig 
tartó Intézkedési Tervéhez 
kapcsolódóan 

1,0 0,0  1,0   

2022. évi javasolt előirányzat 13 768,2 870,6 12 897,6 355 
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 

 

14. cím: Egyetemek, főiskolák 

A 14. Egyetemek, főiskolák cím 2022. évi tervezett kiadási előirányzata 561 269,5 millió forint, 
bevételi előirányzata 399 766,7 millió forint, valamint támogatási előirányzata 161 502,8millió 
forint összegben került megállapításra.  

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

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

Cél az oktatási infrastruktúra – beleértve a távoktatási és felnőttképzési eszközöket – általános 
fejlesztése, a K+F+I célú infrastruktúra modernizálása, a felsőoktatás szolgáltató funkcióinak – 
többek között az informatikai szolgáltatások – megerősítése. Mindezek érdekében a 
felsőoktatási intézmények korszerűsítik az oktatói és hallgatói tereiket, közösségi felsőoktatási 
képzési központokat alakítanak ki a jelenleg korlátozott felsőoktatási kínálattal rendelkező 
régiókban, fejlesztik a kutatási és innovációs infrastruktúrájukat, megteremtik a rendszeres 
fizikai aktivitás és testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételeket. 
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Kutatási és szakértői tevékenységüket az oktatás szempontjaival összhangban alakítják ki, 
hangsúlyozva ezek szoros kapcsolatát az oktatók egyéni fejlődésével és a tananyag 
korszerűsítésével. 

Folytatódik a felsőoktatási intézmények struktúra váltása, melynek keretében 13 egyetem 
jogállása, működési modellje kormánydöntés eredményeként átalakul, és költségvetési 
intézmény helyett az államháztartáson kívüli szabályrendszerben működő egyetemekként 
szervezik meg az érintett közfeladatokat. A modellváltást követően a címhez a 2022. évben az 
alábbi intézmények fognak tartozni: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Eötvös József Főiskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem. 

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

 

millió forintban, egy tizedessel 

14. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
2021. évi törvényi előirányzat 475 798,4 327 577,9 148 220,5 40 976 

Változások jogcímenként:         
Fejezetek közötti átcsoportosítás -82,0 0,0  -82,0   

- A központi költségvetési szervek 
által használt elhelyezési és rekreációs 
célú ingatlanok MNV Zrt. részére 
átcsoportosítandó bérleti díj 

-82,0 0,0  -82,0   

Fejezeten belüli átcsoportosítás -110 476,3 0,0 -110 476,3   
- A 2021.08.01. nappal modellt váltó 
egyetemek támogatási előirányzatának 
átvezetése a 20/67/01 Nem állami 
felsőoktatási intézmények támogatása 
fejezetei kezelésű előirányzat javára 
(Vagyonkezelő alapítvány által 
fenntartott intézmény feladatainak 
támogatása feladatra) 

-110 476,3 0,0 -110 476,3 -39 058    

Egyéb változások  -303 392,3 -299 017,0 -4 375,3   
- A 2021.08.01. nappal modellt váltó 
egyetemek bevételi előirányzatának 
kivezetése 

-371 205,8 -371 205,8 0,0  

- NEAK bevételi többlet 68 102,2 68 102,2 0,0    
- Egyéb bevételi változások 4 086,6 4 086,6 0,0    
- Mórahalmi Komplex Fejlesztő 
Centrumhoz kapcsolódó 
tartalomfejlesztés (1264/2019. (V. 27.) 
Korm. határozat) 

-15,3 0,0  -15,3   

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

-177,3 0,0  -177,3   
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14. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám* (fő) 
- 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat 
(PTE kapacitásfejlesztés, K+F 
potenciál fejlesztés) 2021. évi forrás 
kivezetés 

-650,0 0,0  -650,0   

- Debrecen 2030 program keretében 
megvalósuló fejlesztések 2021. évi 
forrásának kivezetése 

-3 532,7 0,0  -3 532,7   

Többlet 17 739,6 0,0  17 739,6   
- 1691/2020. (X. 23.) Korm. határozat 
(PTE kapacitásfejlesztés) 

533,0 0,0  533,0   

- Nemzeti felsőoktatási törvény 
módosításából eredő doktorandusz 
hallgatói létszám változásának 
többlete 

1 167,9 0,0  1 167,9   

- 1986/2020. (XII. 22.) Korm. 
határozat (Felsőoktatási intézmények 
hosszútávú, stabil működéséhez 
szükséges forrás biztosítása) 

6 247,3 0,0  6 247,3   

- Tokaj-Hegyalja Egyetem működési 
támogatása 

1 000,0 0,0  1 000,0   

- Eszterházy Károly Egyetem 
támogatásnövelése 

2 649,0 0,0  2 649,0   

- A szakképzési, köznevelési, 
kulturális és tankerületi központi 
illetményemelések 2021. évi többlet-
kiadásainak biztosítása, a 2022. évre 
átvezetése 

1 686,6 0,0  1 686,6   

- Minimálbér, garantált bérminimum 
2021. évi hatásának átvezetése  

493,8 0,0  493,8   

- a 1292/2020. (VI. 10.) Korm. 
határozathoz kapcsolódóan 
biztosítandó források rendezése 
(Debrecen 2030 projekthez 
kapcsolódóan) 

3 962,0 0,0  3 962,0   

2022. évi javasolt előirányzat 79 587,4 28 560,9 51 026,5 8 501    
*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen. 
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III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

 

20 cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

20/32 alcím Közlekedési ágazati programok 

A Közlekedési ágazati programok alcím 2022. évi támogatási előirányzata 139 117,5 millió 
forint, bevételi előirányzata 5750,0 millió forint, kiadási előirányzata 144 867,5 millió forint. 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A Közúthálózat fenntartás és működtetés feladat 2022. évi kiadási előirányzata 103 000,0 
millió forint. 

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

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

Az Útdíj rendszerek működtetése feladat 2022. évi kiadási előirányzata 28 300,0 millió 
forint. 

A feladaton rendelkezésre álló forrás nyújt fedezetet a magyarországi elektronikus útdíjszedési 
rendszerek működtetése kapcsán az üzemeltető Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél 
felmerülő feladatokra, így különösen az alábbiakra: 

 a megtett úttal arányos rendszerben (UD rendszer) a díjszedési, díjellenőrzési támogatói 
feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetésére, 
üzemeltetésére, illetve fenntartására, valamint az útdíjszedési, egyetemes 
útdíjszolgáltatói feladatok elvégzésére, és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek 
(különösen műszaki, szakmai, pénzügyi, számviteli, jogi tevékenységek), továbbá egyéb 
feladatok ellátására; 

 a díjellenőrzés támogatásához szükséges műszaki-technikai infrastruktúra biztosítására, 
a hatósági tevékenység támogatására és a díjellenőrzési tevékenység ellátására; 

 az időtartamhoz kötött használati díjas – e-matricás – rendszerhez (HD rendszer) 
kapcsolódó értékesítési, díjellenőrzési, fix- és mobilkamerás adatgyűjtési, pótdíjfizetési 
felszólítási és behajtási, valamint kapcsolódó ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati 
tevékenységek, továbbá egyéb feladatok ellátására. 

A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok feladat 2022. évi kiadási 
előirányzata 2500,0 millió forint. 

A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti 
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram című stratégiai dokumentum adja, amely három éves 
időszakra határozza meg a célkitűzéseket és feladatokat. Jogszabályi alapját a közúti 
közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról 
és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése 
teremti meg. Célrendszere és kidolgozási folyamata a vonatkozó európai és hazai stratégiai 
dokumentumok alapján meghatározott. 
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A forrásfelhasználás szakmai területei: 

 az országos közúti közlekedésbiztonsággal, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő 
oktatási, nevelési, jogalkotási, műszaki-szabályozási, infrastruktúra fenntartási- és 
fejlesztési, kommunikációs, projekt- és programszervezési feladatok; 

 a közlekedésbiztonsági szakterületen a hazai és nemzetközi jogszabályokban előírt 
adatgyűjtés, kutatás, közlekedésbiztonsági stratégiaalkotás, közlekedésbiztonsági 
kutatási és technológiafejlesztéssel összefüggő monitoring és koordináló tevékenység, 

 a járművezető-képzés közlekedésbiztonsági célú fejlesztése; 
 a közlekedésbiztonság állami és hatósági feladatainak nemzetközi szervezetekben való 

képviselete; 
 kapcsolódó kutatási, szakértői feladatok elvégzése, a döntéstámogatás hatékonyabbá 

tétele érdekében. 

A közúti közlekedési balesetben meghaltak számán túl, az EU-ban célkitűzésként jelenik meg 
a súlyos sérültek számának csökkentése is, a tagállamoknak javaslatokat kell tenni a csökkentés 
érdekében. Ennek első pilléreként adatgyűjtési módszer kidolgozása szükséges, amelynek 
alapja az egészségügyi adatbázisokhoz való intenzív kapcsolódás. Mindezek mellett kiemelt 
szerepet kap és önálló feladatkörként kell kezelni a védtelen közlekedők – gyermekek, 
kerékpárosok, motorkerékpárosok, idősek, fogyatékkal élők – közlekedésbiztonsági kérdéseit. 
Ezen feladat végrehajtása érdekében a 2020-2022. évi Közlekedésbiztonsági Intézkedési 
Tervben újonnan megjelenő programokat és K+F feladatokat kell folytatni, szükség esetén 
felülvizsgálni és aktualizálni. 

A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok feladat 2022. évi kiadási 
előirányzata 250,0 millió forint. 

A feladat bevételi forrása a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban 
tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 
tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. 
(VI. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet) 5. § (2) bekezdése 
szerinti környezetvédelmi hozzájárulás.  

A 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a feladat forrása az alábbi 
közlekedési-környezetvédelmi célokra használható fel: 

 a közúti közlekedésre vonatkozó környezetvédelmi stratégiák, rendeletek, intézkedések 
kidolgozására (zajvédelem, levegőtisztaság-védelem, közlekedés zöldítése, 
energiahatékonyság); 

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

 környezetvédelmi információs adatbázis létrehozására és működtetésére, 
hatásvizsgálatok módszertani fejlesztésére; 

 a lakosság tájékoztatására, környezetvédelmi tudatosságának javítására. 

A 2022. évben ellátandó főbb feladatok az alábbiak: 

 az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program és Levegőminőség-védelmi Cselekvési 
Terv közlekedési-környezetvédelmi feladataival kapcsolatos elemzések elvégzése, a 
szükséges lépések ütemezett végrehajtása; 

 az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, 
illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti közlekedési emisszió-kataszter számítás 
kidolgozása és adatszolgáltatás; 
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 a közlekedés környezetvédelmi, klíma- és energiahatékonysági szabályozásához 
kapcsolódó kutatási feladatok ellátása; 

 az alternatív (elektromos, gáz, hidrogén) járműhajtás hazai elterjedését segítő és a Jedlik 
Ányos Terv végrehajtásához kapcsolódó kutatási feladatok ellátása; 

 az előző évek gyakorlatának megfelelően a tárca közlekedési és környezetvédelmi 
szemléletváltozást segítő, továbbá a nem motorizált, valamint a közösségi közlekedést 
népszerűsítő programjainak (Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap, 
Kerékpárral 7 határon át, Kerékpárosbarát Település és Munkahely pályázat) folytatása. 

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

A Határmenti közúti fejlesztések előkészítése feladat 2022. évi kiadási előirányzata 487,5 
millió forint. 

A 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. 
(I. 18.) Korm. határozat, valamint a Neszmély–Radvaň nad Dunajom (Dunaradvány) 
kompkapcsolat megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1936/2020. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján, a feladat fő célja az EU 2014-2020. évi programozási időszakában az 
Interreg V-A programok keretéből állami beruházásban megvalósítani tervezett közúti 
projektek előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása. 

A Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése feladat 2022. évi kiadási előirányzata 6854,0 
millió forint. 

A központi költségvetés terhére történik a Nemzeti Tengelysúly-mérő Rendszer (a 
továbbiakban: TSM rendszer) működtetéséhez szükséges forrás biztosítása. Az előirányzat a 
TSM rendszer, azon belül is az útdíjrendszerek ezzel összefüggő feladatainak (ún. UD 
Súlymérő Alrendszer), valamint a TSM Hatósági Informatikai Rendszer üzemeltetésének 
forrását biztosítja.  

A TSM Hatósági Informatikai Rendszer üzemeltetésére és fejlesztésére a központosított 
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján 
igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett 
informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet alapján kizárólag a NISZ 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. jogosult. 

A 2022. évi 6854,0 millió forint kiadási előirányzat az autópályák, autóutak és főutak 
használatárét fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 2. § 17. 
pontja szerinti UD Rendszer (a TSM rendszerrel összefüggő),  másrészt a nemzeti tengelysúly- 
és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításával összefüggő üzemeltetési 
feladatok finanszírozására szolgál. 

A Kerékpáros létesítmények működtetése feladat 2022. évi kiadási előirányzata 1500,0 
millió forint. 

A kerékpárforgalmi létesítmények működtetéséhez kapcsolódó feladatokról szóló 1674/2016. 
(XI. 29.) Korm. határozatban a kormány döntött arról, hogy támogatja a kerékpározás növekvő 
népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá 
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egészségügyi szempontokra tekintettel a biztonságos kerékpáros közlekedés további 
térnyerését. Ennek érdekében – a kerékpárforgalmi létesítmények jó állapotának és 
vagyonértékének megőrzése céljából – döntött az országos kerékpárút-törzshálózat és a 
főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszainak működtetési feladatai 
ellátásához szükséges forrásbiztosításról. A feladatot az országos kerékpárút-törzshálózat egyes 
elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének 
kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
látja el. A korábbi évekhez képest megnövelt összegű előirányzat terhére – szükség esetén akár 
új gépek beszerzésével – magasabb színvonalon biztosítható a hálózat működtetése, 
fenntartása. 

A közösségi közlekedés összehangolása feladat 2022. évi kiadási előirányzata 451,8 millió 
forint. 

A feladat finanszírozza a közösségi közlekedés összehangolt működését és fejlesztését szolgáló 
intézményrendszert, amely a KTI keretein belül működik. Feladata az országos, regionális és 
elővárosi vasúti és autóbuszos menetrendek tervezése, összehangolása, társadalmi egyeztetése, 
valamint a teljesítés nyomon követése és a személyszállítási szolgáltatások minőségellenőrzése. 
Az intézményrendszer végzi a panaszok, bejelentések és egyéb adatok kezelését, valamint 
egyéb, állami megrendelésű közforgalmú közlekedéssel kapcsolatos szakértői tevékenységet 
végez. 

A feladat biztosít forrást a hazai közösségi közlekedés átalakítását érintő fontos stratégiai 
feladatokhoz (utazási kedvezmények, ágazatfinanszírozás, egységes menetrendi adatbázis, 
elektronikus viteldíjrendszer továbbfejlesztése, valamint a hatékony megrendelői szervezet és 
kontrolling rendszer kialakításának előkészítése). 

Az egyéb szakmai feladatok között említendő a közösségi közlekedés irányítási és szervezeti 
rendszerének fejlesztése, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2021. évi XLI. törvény 
alkalmazásával kapcsolatos feladatok és az akadálymentes közlekedés fejlesztésével 
összefüggő szakmai feladatok. 

A Belvízi hajózási alapprogram feladat 2022. évi kiadási előirányzata 0,1 millió forint. 

Az alapprogram célja – a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos 
zavara esetén – a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges 
finanszírozási forrás biztosítása. A piac zavara esetén a tagállamokban létrehozott alapok között 
átutalásokra kerül sor, amelynek keretében – a magyar belvízi hajózás helyzetével 
összefüggésben – a magyar alap fogadó alapként működik. A belvízi hajózási alapprogram 
létrehozását a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény írja elő. 

A Regionális repülőterek működésének támogatása feladat 2022. évi kiadási előirányzata 
429,3 millió forint. 

Magyarország regionális repülőtereinek stratégiai alapokon történő fejlesztését és működtetését 
a kormány kiemelt feladatként kezeli, szerepük kulcsfontosságú a régiók és a lakosság 
mobilitása, s egyben a makrogazdaság fejlődése szempontjából. 

Az alacsony forgalmú repülőterek nem képesek működési költségeik finanszírozására. 
AzEurópai Bizottság Iránymutatása (Guidelines 2014/C 99/03) szerint a nem gazdasági jellegű 
tevékenységek (védelmi és biztonsági tevékenységek, légiforgalmi tájékoztatás) 
finanszírozására – amennyiben az nem vezet a repülőterek közötti jogtalan hátrányos 
megkülönböztetéshez – állami támogatás nyújtható, azaz ezen tevékenységek támogatása nem 
tartozik az állami támogatásokra vonatkozó szabályok hatálya alá. 
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A 2022. évben az alábbi feladatok finanszírozására kerül sor: 

 A Győr-Pér Repülőtér fejlesztéséről a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és 
igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében 
történő meghatározásáról szóló 2014. február 12-i 2014/139/EU bizottsági rendeletnek 
való megfelelés érdekében szóló 1807/2017. (XI. 8.) Korm. határozat alapján 
29,3 millió forint kerül biztosításra a Győr-Pér Repülőtér működtetésére.  

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

A Határkikötők működtetése feladat 2022. évi kiadási előirányzata 259,6 millió forint. 

A közlekedésért felelős miniszter feladatai közé tartozik a Mohácsi és Drávaszabolcsi 
határkikötők működtetése, amely feladat a rendelkezésre álló előirányzatból valósul meg. 

A Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése feladat 2022. évi kiadási előirányzata 
547,4 millió forint. 

A közlekedésért felelős miniszter jogszabályban foglalt kötelezettsége a Folyami Információs 
Szolgáltatások (River Information Services, RIS) működtetése, amely feladat a rendelkezésre 
álló előirányzatból valósul meg. 

A 2022. évre tervezett forrás biztosítja a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. §-a 
értelmében a hajózási, víziúti és kikötői operatív információs rendszer üzemeltetési 
feladatainak ellátását, figyelembe véve a folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. 
(VIII. 15.) Korm. rendelet előírásait. 

A Zajtérképezés EU tagállami feladatai feladat 2022. évi kiadási előirányzata 186,8 millió 
forint. 

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében minden uniós tagállam kötelezettsége az irányelv 
hazai jogrendbe ültetése és alkalmazása, továbbá a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet értelmében a stratégiai zajtérképek és zajvédelmi 
intézkedési tervek rendszeres elkészítése, illetve felülvizsgálata. A stratégiai zajtérképezéssel 
kapcsolatos EU-s feladatok teljesítéséért az állami kezelésben lévő nagyforgalmú közutakra és 
vasútvonalakra nézve az ITM által kijelölt, az irányítása alatt álló költségvetési szerv vagy a 
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdálkodó szervezet a felelős. 

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

A stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek rendes ötévenként megújításával kapcsolatos 
feladatok folyamatos ellátására a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek jövőbeni 
felülvizsgálatához szükséges intézkedésekről szóló 1794/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 
alapján 2022. évre 186,8 millió forint kerül biztosításra. 

A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és 
koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM 
rendelet 2. § f) pontja szerint a  környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 
kormányrendelet szerinti stratégiai zajtérképek és zajvédelmi intézkedési tervek elkészítését, 
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valamint azok rendszeres felülvizsgálatát az állami kezelésben lévő nagy forgalmú közutakra 
és vasútvonalakra vonatkozóan a KTI látja el. 2022. évben a 2015/996 bizottsági irányelv 
adaptációjára irányuló projekt 2. fázisának befejezése, illetve a 3. fázisa megvalósításának 
megkezdésére kerül sor.  

A Légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozása és fenntartása feladat 
2022. évi kiadási előirányzata 101,0 millió forint. 

A Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásával és 
fenntartásával kapcsolatos feladatokról szóló 1080/2019. (III. 1.) Korm. határozatnak 
megfelelően, a légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása után azok 
aktualizálásával kapcsolatos feladatokra 2022. évben 101,0 millió forint kerül biztosításra. 

 

A Közlekedési ágazati programok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 138 319,0 5 740,0 132 579,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások -2 364,2 0,0 -2 364,2 

- Útdíj rendszerek működtetése -1 700,0 0,0 -1 700,0 
- Légiszállítási szolgáltatások -291,0 0,0 -291,0 
- Zajtérképezés EU tagállami feladatai 
(az 1794/2019. (XII. 23.) Korm. 
határozat alapján) 

-373,2 0,0 -373,2 

Többlet 8 912,7 10,0 8 902,7 
- Közúthálózat fenntartás és 
működtetés 

3 000,0 0,0 3 000,0 

- Határmenti közúti fejlesztések 
előkészítése (az 1936/2020. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján) 

487,5 0,0 487,5 

- Tengelysúlymérő-rendszer 
üzemeltetése 

4 854,0 0,0 4 854,0 

- Közúti közlekedéssel összefüggő 
környezetvédelmi feladatok 

10,0 10,0 0,0 

- Kerékpáros létesítmények 
működtetése 

476,1 0,0 476,1 

- A közösségi közlekedés 
összehangolása  

60,0 0,0 60,0 

- Légiközlekedési terep és akadály 
adatbázisának létrehozása és 
fenntartása (az 1080/2019. (III. 1.) 
Korm. határozat alapján) 

25,1 0,0 25,1 

2022. évi javasolt előirányzat 144 867,5 5 750,0 139 117,5 
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20/34 alcím Infokommunikációs ágazati feladatok 

Az Infokommunikációs ágazati feladatok alcím 2022. évi támogatási előirányzata 4498,6 
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 4498,6 millió forint. 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

Az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció feladat 2022. évi kiadási előirányzata 
1242,0 millió forint. 

A feladat biztosítja: 

 a „Tisztaszoftver” program keretében az oktatási intézmények tanárai és diákjai számára 
a szoftverek licencdíjának finanszírozását, valamint a Microsoft alkalmazások 
alternatívájaként nyílt forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatását a 
köznevelés és felsőoktatás részére; 

 a Tisztaszoftver és Diákháló programmal, valamint infokommunikációs infrastruktúra-
üzemeltetéssel, -fejlesztéssel és -beszerzéssel, továbbá informatikai biztonsággal 
kapcsolatos feladatok ellátását; 

 a NIS-ben megfogalmazott szakmai célok végrehajtásának támogatását, az EU-s és hazai 
finanszírozású projektek felügyeletét, mentorálását, minőségbiztosítását; megvalósul a 
2014-2020. közötti időszakban a közreműködés és részvétel a GINOP, illetve egyéb 
operatív programok kiemelt infokommunikációs kormányzati programok 
megvalósításában, programok projektmenedzsment támogatásának ellátásában és 
minőségbiztosítás nyújtásában; 

 a Nemzeti Digitalizációs Stratégiában (a továbbiakban: NDS) megfogalmazott szakmai 
célok végrehajtásának támogatását, az EU-s és hazai finanszírozású projektek 
felügyeletét, mentorálását, minőségbiztosítását; megvalósul a 2021-2027. közötti 
időszakban a közreműködés és részvétel az operatív programok kiemelt 
infokommunikációs kormányzati programok megvalósításában, programok 
projektmenedzsment támogatásának ellátásában és minőségbiztosítás nyújtásában. 

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 
feladat 2022. évi kiadási előirányzata 3256,6 millió forint. 

A feladat a NIS-ben/NDS-ben meghatározott szakmai feladatok végrehajtásának biztosítását 
szolgálja az alábbiak szerint: 

 60,0 millió forint a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos feladatokról 
szóló 1189/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján, a DJP megvalósítását segítő 
intézkedések végrehajtása keretében a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével, azt 
követően annak fenntartásával, működtetésével összefüggő feladatok végrehajtására; 

 1014,1 millió forint a médiaipari szakemberek tehetséggondozási programjának 
támogatására; 

 652,8 millió forint a Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának (DAS) részletes 
intézkedési tervéről és az első prioritásba tartozó feladatok teljes körű ellátásához 
szükséges költségvetési források biztosításáról, valamint a magyar agrárium 
digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár 
Stratégiájáról szóló 1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1895/2020. (XII  9.) Korm. határozata (a továbbiakban: 1895/2020. (XII. 9.) Korm. 
határozat) alapján, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának (a továbbiakban: DAS) 
keretében a Digitális Agrár Akadémia működésére; 

 600,0 millió forint a Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájának 
végrehajtásához szükséges egyes intézkedések megvalósításáról szóló 1573/2020 (IX. 9.) 
Korm. határozatában foglalt feladatokra; 
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 309,9 millió forintból folytatódik a köznevelési és szakképző intézményekben az iskolai 
WiFi-lefedettség kiépítése és ezen intézmények szélessávú internet elérésének 
biztosítása, valamint ezen hálózatok üzemeltetése; 

 619,8 millió forint a DJP megvalósítását segítő intézkedések kerülnek megvalósítására 
(többek között a Digitális Gyermekvédelem, Digitális Exportfejlesztés, Digitális Oktatási 
Stratégia, a DJP tárcaközi koordinációja). További feladatok a digitális közösségi terek 
fenntartása, fejlesztése, új terek kialakítása (DJP Hálózat fejlesztése, fenntartása, 
koordinálása), digitális készséget fejlesztő programok kidolgozásához szükséges 
előkészítő tevékenységek ellátása, elemzések elkészítése, az infokommunikációs ágazati 
szakképzési feladatok ellátása, újgenerációs hálózatok kiépítése, Szupergyors Internet 
Program megvalósítása, NIS digitális kompetencia pillérhez tartozó projektek 
előkészítése, szakértői anyagok készítése. 

 

Az Infokommunikációs ágazati feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 3 845,8 0,0 3 845,8 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 

Egyéb változások 0,0 0,0 0,0 
Többlet 

- Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 
(NIS) végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok (az 1895/2020. (XII. 9.) 
Korm. határozat alapján - DAS) 

652,8 0,0 652,8 

2022. évi javasolt előirányzat 4 498,6 0,0 4 498,6 
 

20/35 alcím Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok 

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

Az Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok előirányzat 2022. évi támogatási 
előirányzata 4561,4 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
4561,4 millió forint. 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladat 
2022. évi kiadási előirányzata 194,7 millió forint. 

A feladat az energia- és klímapolitikai célok teljesítéséhez hozzájáruló előirányzatok terhére 
megvalósuló energiahatékonysági, energetikai, innovációs, távhőfejlesztési, 
energiaközösségek kialakításához, illetve elektromobilitás elterjesztéséhez kapcsolódó 
projektek és programok lebonyolító szervi feladatai ellátásához kiegészítő forrást biztosít 
egyedi döntés alapján. 

Ezen felül a feladat a lakossági pályázatokkal összefüggő egyes fenntartási, működtetési 
feladatok, továbbá épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő egyéb 
háttérintézményi feladatok ellátására is forrást biztosít lebonyolító szervek részére. 
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Ennek keretében a feladat fedezetet biztosít az alábbi feladatok ellátásához: 

 a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási döntések előkészítése, azok dokumentációja; 
 a pályázatok nyilvántartásának egyes személyi és tárgyi feltételei; 
 a támogatási szerződések és a támogatói okiratok és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki 

szerződések megkötése, azok módosítása, megszüntetése, jogi és földhivatali 
ügyintézése; 

 a pályázatok ellenőrzése, monitoringja, a támogatási szerződések ellenőrzése – ideértve 
a folyamatba épített előzetes és közbenső, valamint utólagos és helyszíni ellenőrzést – és 
a támogatási program lezárása; 

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

 a pályázatok forrását biztosító előirányzatokból indított pályázati rendszer 
megismertetésének, közzétételének, a pályázati rendszert érintő döntéseket megalapozó 
és azok eredményeit értékelő kutatások, tanulmányok elkészítése; 

 az energiamenedzsment eszközök közigazgatásba történő bevezetése érdekében, az 
energiatakarékosságra ösztönző rendszerek kialakításának, épületek energiatakarékos 
üzemeltetését szolgáló gyakorlati eljárásrendek kidolgozásának, oktatásának, az azokkal 
összefüggő nemzetközi példák felmérésének, a mintaprojektek eredményei 
vizsgálatának, valamint európai uniós irányelvek átültetésével kapcsolatos feladatok 
ellátásának feladatai. 

Az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás feladat 2022. évi kiadási 
előirányzata 760,0 millió forint. 

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

A feladat célja támogatás biztosítása az uránércbányászati károk felszámolásához kapcsolódó 
környezetvédelmi munkálatok és a hosszútávú, kiépített megfigyelő rendszerek működtetésére, 
vízbázis-védelemre, ideértve Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében szükséges egységes 
vízelvezető rendszer üzemeltetését, a radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítését, a 
zagytéri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetését. 

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

Mivel a feltelt bányatérségekből gravitációs úton kerül a felszínre a bányavíz, amely 
uránmentesítésre, majd bevezetésre kerül a felszíni befogadóba, ezért a tevékenység befejezése 
után a felügyeletre továbbra is szükség lesz. A rekultivált területek rendszeres karbantartása 
várhatóan mintegy 10-15 év múlva befejezhető, viszont időszakos jelleggel elkerülhetetlen a 
meglévő műtárgyak (övárkok, víztározók) karbantartása, meddőhányókon az eróziós károk 
helyreállítása. 

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

A 2022. évi munkálatok – a korábbi évekkel megegyezően – a 30 éves Stratégiai Tervben és 
annak 2016. évi felülvizsgálatában meghatározott feladatok éves végrehajtását foglalják 
magukban. E feladatokat a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 
(a továbbiakban: BVH Kft.) az éves intézkedési tervek alapján hajtja végre. 

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

A Bányanyitási feladatok kiadásai feladat 2022. évi kiadási előirányzata 231,6 millió forint. 

A hazai ásványvagyon-gazdálkodás egyik elsődleges célja az ásványi nyersanyagok, mint 
természeti erőforrások környezettudatos és fenntartható felhasználásának biztosítása. Az utóbbi 
években átértékelődött az ország ásványkincsekkel való ellátottságának megítélése. A 
kiaknázható geotermális potenciál, a szén- és lignitkészlet, valamint a nem konvencionális 
szénhidrogén-tartalékok növekvő hasznosítása hosszútávon is jelentősen növelheti hazánk 
ellátásbiztonságát és lényegesen csökkentheti az importfüggőséget. Ehhez adódnak még a 
gazdaságosan kitermelhető színes- és nemesfém-készletek, ritkafémek, aggregátum és egyéb, 
nem-fémes ásványi nyersanyag-előfordulások, amelyek jelentős nemzetgazdasági és 
iparfejlesztési potenciállal rendelkeznek. 

A feladat fedezetet biztosít a hazai ásványvagyon hasznosítását lehetővé tevő környezetbarát 
technológiák alkalmazásának elősegítésére, a bányászattal összefüggő állami feladatok 
ellátásához szükséges tevékenységekre, így külső szakértők bevonására, az energetikai 
ágazatban hasznosítható bányászati projektek (adatbázisok és hatástanulmányok 
elkészítéséhez), valamint hazai bányanyitással és ásványvagyon-nyilvántartással összefüggő 
állami feladatok ellátására. 

A befektetési szándékok erősítése érdekében cél a legígéretesebbnek tűnő hazai területek 
földtani információinak, illetve a hazai ásványvagyon ismertségét biztosító adatbázisok 
informatikai és mesterséges intelligenciával történő kutathatósága lehetőségének növelése 
(mérések, vizsgálatok, szoftverfejlesztések). Stratégiai jelentőségű, hogy az MBFSZ jogelőd 
intézményei által elindított kritikus nyersanyagok, ritka földfémek hazai előfordulásának 
vizsgálatbővítése indokolt a nemzetközi szinten is jelentkező kereslet növekedése miatt. 

2022. év folyamán folytatni szükséges a hazai geotermikus és nem konvencionális energetikai 
ásványvagyon felhasználásának bővítését. A Nemzeti Energiastratégia 2030, valamint a 
Magyarország Nemzeti Energia és Klímaterve energiabiztonsági dimenziója kiemelt hangsúlyt 
fektet a hazai szénhidrogénvagyon (konvencionális és nem konvencionális) és a megújuló 
források maximális és fenntartható kiaknázására. A hazai szénhidrogénvagyon hasznosításán 
belül a fő irányt a nem-konvencionális földgázkutatás és -kitermelés ösztönzése jelenti, 
amelynek feltárása azonban jelentős földtani kockázattal jár. Ezért szükséges a bányanyitást 
elősegítő földtani és műszaki információk növelése és a kutatási, termelési kockázatok 
csökkentése. 

A LIFE Program önerő támogatás feladat 2022. évi kiadási előirányzata 2286,1 millió 
forint. 

A feladatra történő forrásbiztosítást a LIFE integrált és hagyományos projektek 
megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat) írja elő, kapcsolódva a 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1293/2013. számú Európai Parlament és Tanács 
rendelethez.  

Az 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján gondoskodni szükséges a LIFE integrált 
projektek, valamint a hagyományos LIFE (és annak utódprogramjából finanszírozott) projektek 
megvalósítása érdekében – a 2018. évtől a 2024. évig terjedő időszakban – az évente szükséges 
önrész támogatásáról, melynek 2022. évi összege 255,0 millió forint. A projektek végrehajtása 
jelentősen hozzájárul mind hazánk, mind az EU környezet és természetvédelmi, valamint 
klímavédelmi célkitűzéseihez, továbbá hazánk természeti tőkéjének és az általa nyújtott 
létfontosságú, esetenként közvetlen gazdasági potenciált jelentő szolgáltatások (így többek 
között turizmus, illetve az abból származó bevételek) megőrzéséhez és fejlesztéséhez. 
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A feladat továbbá 2031,1 millió forint összegben fedezetet nyújt a LIFE-IP North-HU-Trans 
integrált projekt 2022. évi tevékenységeinek végrehajtására. A projekt az ITM 
konzorciumvezetésével valósul meg, 21 tervezett projektpartner együttműködésével. A projekt 
a Nemzeti Energia és Klíma Terv végrehajtása, valamint a Mátrai Erőmű fenntartható 
átalakítása és ezáltal a magyarországi szénkivezetés szempontjából elengedhetetlen 
folyamatokat támogat, ezáltal a kormány stratégiai prioritásaihoz járul hozzá. 

A Bányabezárás feladat 2022. évi kiadási előirányzata 1089,0 millió forint. 

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

A bányabezárásban közreműködő szervezet, a BVH Kft. közhasznú tevékenysége során olyan 
közfeladatot lát el – illetve annak végrehajtásában közreműködik –, amelyet a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ír elő. 

A bányabezárási feladatokkal összefüggő tevékenység megvalósítása a következő főbb 
részfeladatokból áll: 

 szénbányászati szerkezetátalakításból átvett és a bányászatban jelentkező egyéb állami 
kötelezettségek ellátása: bányabezárás, tájrendezési, bányakár, vagyonhoz kötött és 
szénbányászati humán kötelezettségek ellátása; 

 állami tulajdonú szénhidrogén kutak (bányászati mélyfúrások) kezelése a Bt. 36. § (5a) 
bekezdése alapján; 

 a BVH Kft. működési költségeinek finanszírozása, amely tartalmazza a szénbányászati 
projektek bonyolítási költségeit (engedélyeztetés, tervezés, műszaki ellenőrzés), valamint 
a mecseki uránbányászok humán kötelezettségei teljesítésének saját költségeit is. 

 

Az Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 2 654,3 0,0 2 654,3 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások 

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

-124,0 0,0 -124,0 

Többlet 
- a LIFE Program önerő támogatása feladat (a 
„LIFE-IP North-HU-Trans” integrált projekt) 

2 031,1 0,0 2 031,1 

2022. évi javasolt előirányzat 4 561,4 0,0 4 561,4 
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20/35/3 jogcímcsoport Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 

A Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások előirányzat 2022. évi támogatási 
előirányzata 18 824,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata 18 824,2 millió forint. 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása feladat 2022. évi kiadási előirányzata 
16 950,6 millió forint. 

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

Az ITM közvetíti és szervezi a termékdíjköteles termékekből képződő csomagolási, 
elektromos, elektronikai, akkumulátor és gumiabroncs hulladékok gyűjtését és hasznosítását, 
támogatja a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztését, 
továbbá közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők 
ellátásában. Az ITM a Ktdt. 37. § (1) bekezdés szerint e feladatainak ellátására költségvetési 
támogatásban részesül. A lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátására 
az ITM hulladék-gazdálkodási feladatainak elvégzésére biztosított és törvényileg rögzített 
forrás legalább 7%-a fordítandó a Ktdt. 20. § (2) bekezdés alapján. Az ITM hulladék-
gazdálkodási feladatainak ellátásával szükséges biztosítani az EU által a hulladékáramokra 
vonatkozóan meghatározott gyűjtési és hasznosítási célértékek elérését. 

Az ITM a Ktdt. 20. § (1) bekezdésben meghatározott feladatai teljesítése érdekében 
szolgáltatás-megrendeléseket végez a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó jogszabályok 
szerint, a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladék-gazdálkodás fejlesztésére 
támogatást nyújt, lakossági szemléletformálási tevékenysége körében szemléletformálási 
akciókat szervez, támogat. 

A feladat továbbá forrást biztosít a műanyag csomagolási hulladékok nagyobb arányú 
újrafeldolgozásának biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1924/2020. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján, a lakossági és ipari eredetű műanyag csomagolási hulladék 
újrafeldolgozása állami finanszírozásának növelése érdekében. 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok feladat 
2022. évi kiadási előirányzata 139,5 millió forint. 

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

Az OHT megfogalmazza a hulladékgazdálkodás szakpolitikai stratégiáját. Az OHT, mint a 
hulladékgazdálkodás stratégiai célkitűzéseit meghatározó dokumentum, minden hulladékáram 
esetében tartalmazza az elérni kívánt célokat és a célok megvalósításához szükséges 
intézkedéseket. Az intézkedések foganatosításához anyagi erőforrásokra van szükség. A feladat 
fő célja az OHT-ban megfogalmazott intézkedések, illetve fejlesztések megvalósításának 
finanszírozása. 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai feladat 
2022. évi kiadási előirányzata 1083,8 millió forint. 

Az előirányzat célja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft (a továbbiakban: 
NFP Nkft.) feladatainak támogatása. 

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 
20072013. évek közötti programozási időszakban, valamint a 2014-2020-as programozási 
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időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az 
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
értelmében az NFP Nkft. – az érintett önkormányzattal vagy társulással konzorciumban – 
konzorciumvezetőként és egyúttal kedvezményezettként vesz részt a KEHOP terhére 
finanszírozott derogációs kötelezettség teljesítését szolgáló, valamint a derogációs 
kötelezettséggel nem érintett szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és az 
ivóvízminőség-javító projektekben. Továbbá a távhőszolgáltató szektort érintő EU-s 
támogatással megvalósuló projektek tekintetében finanszírozni szükséges az NFP Nkft.-t érintő 
önerőt is. 

A Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása feladat 2022. évi kiadási előirányzata 650,3 
millió forint. 

A feladat a Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat alapján Szikszó és térsége víziközmű-hálózatának 
komplex előkészítését és fejlesztését finanszírozza. A forrás a térség fejlesztésének 
előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok elvégzésére is szolgál. 

 

A Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 18 815,8 0,0 18 815,8 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások -3 154,3 0,0 -3 154,3 

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

-3 154,3 0,0 -3 154,3 

Többlet 3 162,7 0,0 3 162,7 
- Hulladék-gazdálkodási feladatok 
támogatása feladat ( az 1924/2020. 
(XII. 17.) Korm. határozat alapján) 

2 512,4 0,0 2 512,4 

- Szikszó és térsége fejlesztésének 
támogatása feladat (az 1821/2020. 
(XI. 18.) Korm. határozat alapján) 

650,3 0,0 650,3 

2022. évi javasolt előirányzat 18 824,2 0,0 18 824,2 
 

20/36 alcím Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai 

20/36/1 jogcímcsoport Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 

A Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása előirányzat 2022. évi támogatási 
előirányzata 2360,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 
2360,0 millió forint. 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A Lovassport projektek támogatása feladat 2022. évi kiadási előirányzata 179,4 millió 
forint. 
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A feladat a Nemzeti Vágta évente megrendezésre kerülő rendezvényének megvalósításához 
biztosít forrást. 

A Nemzeti Vágta a magyar városok és falvak ünnepe. Célja, hogy a nemzeti lovas hagyományt 
felelevenítse, új tartalommal gazdagítsa és nagyszabású kulturális fesztivált hozzon létre. A 
Nemzeti Vágta a magyar tradíciókra épülő, nagyszabású, történelmi hangulatú lovasverseny, 
amely egyszerre hagyományőrző és hagyományteremtő országos kulturális esemény. A 
Nemzeti Vágtán a magyar települések által nevezett lovak és lovasok mérkőznek meg 
Budapesten, a Hősök tere körül, valamint további vidéki településeken. 

A Nemzetközi tagdíjak feladat 2022. évi kiadási előirányzata 735,9 millió forint. 

A nemzetközi tagdíjak fizetési kötelezettségei nemzetközi szervezetekben fennálló tagságokon 
alapulnak. 

A feladathoz kapcsolódó legfontosabb szakmapolitikai célkitűzés a közlekedési, energetikai, 
hírközlési, területfejlesztési, klímapolitikai, ipar és kereskedelmi, valamint munkaügyi és 
foglalkoztatáspolitikai nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő nemzetközi 
kötelezettségek teljesítése. Ezáltal biztosítható a magyar tagság fenntartása, a nemzetközi 
szervezetek munkájában és döntéshozatalában való részvétel, a magyar szakmapolitikai 
álláspont képviselete és érvényre juttatása, az ülések szavazásaiban való részvétel, valamint a 
szervezet egyéb rendezvényein való magyar kormányzati/tárcaszintű megjelenés. 

2022. évben az alábbi nemzetközi szervezetek tagsági díjainak finanszírozása valósul meg: 
 

Nemzetközi szervezet 
Közlekedés 

Európai Közlekedési Társulás (AET)  
Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája/Nemzetközi Közlekedési Fórum (OECD 
CEMT/ITF) 
Európai Közlekedési Telematikai Szervezet (ERTICO) 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 
Vasutak Együttműködési Szervezete (OSZZSD) 
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 
Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) 
Útügyi Világszövetség (AIPCR) 
Nemzetközi Vasútegylet (UIC) 
Nemzetközi Gépjármű Ellenőrzési Bizottság (CITA) 
Közúti Ellenőrző Hatóságok Szervezete (CORTE) 
Közúti ellenőrzést végző hatóságok együttműködése (ECR) 
Európai Logisztika-biztonsági Egyesülete (EUMOS) 
Hajózási Balesetvizsgálók Nemzetközi Fóruma (MAIIF) 
Légiközlekedési Balesetvizsgálók Európai Fóruma (ESASI) 
Nemzetközi Híd- és Magasépítési Szövetség (IABSE) 
Olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló Nemzetközi Alap (IOPC Fund) 

Energetika 
Energia Charta (Energy Charter)  
Nemzetközi Energia Ügynökség (OECD IEA) 
Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége (IRENA) 
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Hírközlés 
Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája (CEPT) 
Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 
Európai Szabványosítási Intézet (ETSI) 
Európai Távközlési Iroda (ECO) 

Területfejlesztés 
Helyi Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Program (OECD LEED) 

Klímapolitika 
ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény (UNFCCC) 
ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény - Kiotói Jegyzőkönyv (UNFCCC KP) 
Kiotói Jegyzőkönyv Nemzetközi Tranzakciós Napló (ITL) 
ENSZ Környezetvédelmi Program - A sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló Bécsi 
Egyezmény (UNEP VCL) 
ENSZ Környezetvédelmi Program - Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreáli 
Jegyzőkönyv (UNEP MPL) 
ENSZ Környezetvédelmi Program - Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreáli 
Jegyzőkönyv Multilaterális Alapja (UNEP MLF) 
Bázeli Egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről 
és ártalmatlanításáról (BCL) 

Ipar, kereskedelem 
ENSZ Iparfejlesztési Szervezet (UNIDO) 
Kézilőfegyverek vizsgálatára létrehozott Nemzetközi Állandó Bizottság (CIP) 
Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) 
Wassenaari Megállapodás a Hagyományos Fegyverek és Kettős Felhasználású Termékek és 
Technológiák Exportja Ellenőrzéséről (WA) 
OECD Acélbizottság (OECD Steel Committee) 

Munkaügy és foglalkoztatáspolitika 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Világszervezete (WAPES) 

 

A Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületek 
támogatása feladat 2022. évi kiadási előirányzata 398,6 millió forint. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 18. § (3) 
bekezdése értelmében az állam – a költségvetési törvényben meghatározott mértékben – 
gondoskodik a békéltető testületek működésének támogatásáról. A békéltető testületi eljárás 
ingyenesen igénybe vehető és az egész ország területén hozzáférhető alternatív (peren kívüli) 
vitarendezési fórum. Eljárásának alapvető célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy 
egyezségen alapuló rendezése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, 
hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése. A békéltető testületek 
finanszírozása 2022. évben is kiemelt cél, támogatásuk e feladat forrásából kerül biztosításra. 

A Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása feladat 2022. évi kiadási 
előirányzata 80,7 millió forint. 

Az Fgytv. 45. § (3) bekezdése értelmében az állam a mindenkori éves költségvetésről szóló 
törvényben gondoskodik a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatásáról. A 
fogyasztóvédelmi civil szervezetek támogatása pályázati úton történik. Az egyik pályázat a 
kifejezetten fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó egyesületek támogatását biztosítja. Ennek 
során 2022. évben az egyesületek keresetindításra, kommunikációs kampányra, 
fogyasztóvédelmi témahetek szervezésére, pedagógusok fogyasztóvédelmi képzésére és 
nyomtatott sajtótermékek kiadásának finanszírozására pályázhatnak. A másik pályázat a 
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Fogyasztói tudatosságra nevelő iskolák és a helyi, valamint regionális civil szervezetek 
fogyasztóvédelmi célú együttműködését szolgálja, mely a minisztérium „Fogyasztói 
tudatosságra nevelő iskola” korábbi pályázatán nyertes, vagy az arra pályázó iskolákkal 
szorosan együttműködő egyesületek programjaira nyújt támogatást. E pályázat 2022. évi 
tervezett tematikája a fogyasztói tudatosságra nevelés érdekében lehetővé teszi az innovatív 
módszerek bevezetését, gyakorlati fogyasztóvédelmi esetek végigvezetését, a fogyasztóbarát 
vállalkozási szemlélet és fogyasztóvédelmi ismeretek gyakorlati bemutatását, esettanulmányok 
kialakítását és elemzését, nagyvállalatok és helyben működő kisebb vállalkozások látogatását, 
fogyasztóbarát magatartásának megismerését, iskolán belüli pályázatok, vetélkedők és célzott 
tanórák szervezését, hozzá oktatási háttéranyag készítését, az e-kereskedelem kiemelt kezelését 
és a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet elnyert, vagy arra pályázó iskolák közös, 
fogyasztóvédelmi területeket magában foglaló programjainak megvalósítását. 

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása feladat 2022. évi kiadási 
előirányzata 151,0 millió forint. 

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

A TSZSZ az építészeti-műszaki tervezési, kivitelezési szerződések teljesítésével, 
elszámolásával kapcsolatos vitás kérdésekben jár el. A folyamat bármely szereplője, tehát a 
megrendelő, tervező, kivitelező, alvállalkozó kérheti az eljárás lefolytatását szerződő 
partnerével szemben, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a teljesítésigazolás 
kiadása vitás, vagy kiadták a teljesítésigazolást, de a kifizetés nem történt meg. A TSZSZ-nek 
a fenti esetekben a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó adhat megbízást 
szakértői vélemény elkészítésére. 

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

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján feladat 
2022. évi kiadási előirányzata 4,2 millió forint. 

A kormány ún. stratégiai érdekű kapacitásokat tart fenn az államot, társadalmat fenyegető, előre 
nem látható helyzetek kezelése, felszámolása érdekében a honvédelmi és rendvédelmi igények 
alapján. A feladatra biztosított forrás célja ezen stratégiai érdekű kapacitásokat fenntartó cégek 
támogatása. 

Az MKIK támogatása feladat 2022. évi kiadási előirányzata 50,0 millió forint. 

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

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása feladat 2022. évi 
kiadási előirányzata 272,3 millió forint. 

A feladat az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OFA 
Nonprofit Kft.) 2022. évi közhasznú tevékenységének végrehajtásához szükséges működési 
költségek fedezetének biztosításához járul hozzá. 

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

Az ÁPB-k szakmai programjainak támogatása feladat 2022. évi kiadási előirányzata 
73,5 millió forint. 
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Az ágazati párbeszéd bizottságok bilaterális testültek, amelyekben a gazdaság különböző 
ágazatait érintően folytatnak szociális párbeszédet az ágazati szintű munkáltatói és 
munkavállalói érdekképviseletek. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű 
szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 25. § (1) bekezdése 
alapján a miniszter támogatja az ágazati párbeszéd bizottságok szakmai programjainak 
megvalósulását. 

Az ÁPB tagszervezetek a 2022. évi támogatást az alábbi feladatokra használhatják fel: 

 nemzetközi tagdíjak finanszírozására, melynek keretében az Európai Ágazati Szociális 
Párbeszéd Bizottságok munkáltató vagy munkavállalói oldali tagszervezeteiben betöltött 
tagság, vagy ilyen tagszervezet hiányában tevékenységét az adott ágazatot érintően 
kifejtő, európai nemzetközi szervezetbeli tagság után esedékes tagdíjak 
finanszírozhatóak; 

 nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatokra, melynek keretében a támogatás az 
ágazatot érintő nemzetközi konferenciákon, egyéb szakmai rendezvényeken való 
részvételhez, továbbá ugyanilyen rendezvények belföldön, nemzetközi részvétellel 
történő megtartásához használható fel; 

 belföldi szakmai feladatokra, melynek keretében az ágazatot érintő kifejezetten belföldi 
szakmai feladatok elvégzéséhez használható fel a támogatás. 

A 2023. évi Nemzetközi Informatikai Olimpia, World Robot Olympiad feladat 2022. évi 
kiadási előirányzata 414,4 millió forint. 

A feladat biztosítja a digitalizációt szolgáló nemzetközi tanulmányi versenyrendszerekben 
történő fokozott részvételt az alábbi kormányhatározatok alapján: 

 a digitalizációt szolgáló nemzetközi tanulmányi versenyrendszerekben történő fokozott 
részvételről szóló 1086/2021. (III. 3.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1086/2021. 
(III. 3.) Korm. határozat) 4. pontja szerinti 2023. évi Nemzetközi Informatikai 
Diákolimpia magyarországi megrendezését; 

 az 1086/2021. (III. 3.) Korm. határozat 7. pontja szerinti World Robot Olympiad 
2022. évtől történő nemzetközi kiterjesztését. 

 

A Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 1 988,6 0,0 1 988,6 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások 

- Gazdasági társaságok feladatellátásának 
támogatása feladat (Nyugat-Balkáni Zöld 
Központ működési támogatása) 

-43,0 0,0 -43,0 

Többlet 
- 2023. évi Nemzetközi Informatikai 
Diákolimpia, World Robot Olympiad 
feladat (az 1086/2021. (III. 3.) Korm. 
határoza alapján) 

414,4 0,0 414,4 

2022. évi javasolt előirányzat 2 360,0 0,0 2 360,0 
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20/36/3 jogcímcsoport Kormányzati szakpolitikák 

A Kormányzati szakpolitikák előirányzat 2022. évi támogatási előirányzata 7491,8 millió 
forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 7491,8 millió forint. 

Az előirányzat az alábbi feladatra biztosít forrást. 

A Kormányzati szakpolitikai feladatok feladat 2022. évi kiadási előirányzata 7491,8 millió 
forint. 

A 2022. évi forrás felhasználásának célja a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó 
tanulmánykészítési, kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok, a kormányzati szintű 
médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások finanszírozása. További célként fogalmazódik 
meg a koronavírus-járvány kapcsán felmerülő, a közgazdasági gondolkodás értelmezési keretét 
érintő problémákra adandó mielőbbi, adekvát válaszok, valamint a nemzetgazdaság 
fejlődésének hosszú távú biztosítása érdekében a gazdasági közvélemény megfelelő 
szemléletformálása, valamint az új szemlélet elterjesztése a magyar gazdaságban, politikában 
és oktatásban. 

 

A Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 6 291,8 0,0 6 291,8 
Változások jogcímenként:       
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 
Többlet 

- Egyéb közfeladat ellátása 
1 200,0 0,0 1 200,0 

2022. évi javasolt előirányzat 7 491,8 0,0 7 491,8 
 

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

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ 
működtetése előirányzat 2022. évi támogatási előirányzata 332,0 millió forint, bevételi 
előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 332,0 millió forint. 

A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához 
szükséges egyes intézkedésekről szóló 1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban előírtak szerint 
a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában működő többfunkciós fejlesztést biztosító, 
pályaorientációs központ és munkaképesség-vizsgáló állomás, illetve tudományos kutató- és 
módszertanfejlesztő központ került kialakításra, amely integrált módon a kiemelt figyelmet 
igénylő, azon belül a sajátos nevelési igényű tanulók, fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését 
segíti. A Központ szolgáltatásait 2022. évben tervezetten mintegy 3400 fő tudja majd a 
célcsoportból közvetlenül igénybe venni, személyes és/vagy online módon. 
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A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ 
jogcímcsoport alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 332,0 0,0 332,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások 0,0 0,0 0,0 
Többlet  0,0 0,0 0,0 
2022. évi javasolt előirányzat 332,0 0,0 332,0 

 

20/67 alcím Felsőoktatási feladatok 

20/67/1 jogcímcsoport Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

A Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása előirányzat 2022. évi kiadási 
előirányzata 172 484,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási 
előirányzata 172 484,6 millió forint. 

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása feladat 2022. évi kiadási előirányzata 
28 992,0 millió forint, illetve a Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény 
feladatainak támogatása feladat 2022. évi kiadási előirányzata 143 308,3 millió forint. 

A feladatok tartalmazzák a nem állami fenntartású – közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványok által fenntartott, egyházi és magán – felsőoktatási intézmények 
alaptevékenységéhez kapcsolódó támogatást, a hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatást az 
államilag támogatott képzésben részt vevő, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal 
támogatott hallgatók létszáma alapján, a fogyatékossággal élők normatív támogatását, a doktori 
képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíját, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem 
tartozó diákotthonok költségvetési támogatását. 

A doktorandusz hallgatók létszámnövekedése okán 2022. évben 845,3 millió forint 
többlettámogatás áll rendelkezésre. 

A feladatok hozzájárulnak az egyéb speciális célú feladatok (pl. tanulmányi rendszerek 
fenntartásának támogatása, Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ) támogatása, 
fogyatékossággal élő hallgatók speciális oktatási igényeinek támogatása) megvalósításához, 
továbbá forrást biztosítanak a doktori képzésben résztvevők emelt összegű juttatásaira is, az 
állami intézményeknél érvényesítettekkel azonos módon és mértékben. 

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

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

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása feladat esetében a forrás a fentiek mellett 
egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház 
magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány 
vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról és 
kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény 3. cikke figyelembevételével került 
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megállapításra, amely szerint a támogatás összegét évente a költségvetési törvény tervezése 
során ismert átlagos fogyasztói árindex tervezett mértékével valorizálni szükséges, melynek 
összege 2022. évben 604,3 millió forintban került megállapításra. 

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

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

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

Az állami felsőoktatási intézmények szervezeti egységeinek átvétele miatt szükségessé vált 
egyházi felsőoktatási intézmények kiegészítő támogatására az 1696/2020. (X. 27.) Korm. 
határozat alapján 2022. évben 464,9 millió forint kerül biztosításra. 

Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása feladat 
esetében forrást biztosít továbbá a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Kompetencia 
Központjának működtetésére, az 1534/2019. (IX. 18.) Korm. határozat alapján 2022. évben 
745,0 millió forint áll rendelkezésre, mely 200,0 millió forint többletet jelent a 2021. évi 
előirányzathoz képest. 

A felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltásáról és a felsőoktatás 
intézmények hosszú távú, stabil működésének biztosításáról szóló 1986/2020. (XII. 22.) Korm. 
határozat alapján a felsőoktatási intézmények hosszú távú, stabil működésének biztosítása ezen 
az előirányzaton 398,7 millió forintban került meghatározásra. 

2021. január 31-jével a XII. Agrárminisztérium fejezet 2021. évi költségvetésében a 8. címen 
megtervezett Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK) jogutód 
nélkül megszűnt, közfeladatait – bizonyos kivételekkel – a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem látja el. A felatellátással összefüggésben 2594,2 millió forint támogatás került 
átcsoportosításra az ITM fejezet javára. 

Az egyetemek jogállása, működési modellje kormánydöntés eredményeként számos további 
intézmény esetében átalakul, és költségvetési intézmény helyett az államháztartáson kívüli 
szabályrendszerben működő egyetemekként szervezik meg az érintett közfeladatokat. Ezen 
egyetemek jövőbeni működését állami alapítású közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány által fenntartott intézményekként szükséges kialakítani. Ennek megfelelően a 
2021. évben modellt váltó egyetemek támogatási előirányzatának átcsoportosítása vált 
szükségessé a 14. Egyetemek, főiskolák cím terhére 110 476,3 millió forint összegben. 

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért feladat 2022. évi kiadási 
előirányzata 184,3 millió forint. 

A feladat a nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre, az alapítvány egyben 
fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek is. Az intézményben 
német nyelven graduális és posztgraduális, a német anyanyelvű államok és Magyarország 
közötti oktatási és kutatási együttműködést elősegítő képzés folyik. A támogatás hozzájárul 
Magyarország és a többi EU tagállam közti kapcsolat kifejlesztéséhez, elmélyítéséhez. 
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A támogatás célja, hogy elősegítse a nemzetközi tanulócsoportokban történő interkulturális 
kompetencia mindennapos gyakorlatát, hogy a hallgatók profitáljanak az Andrássy Gyula 
Budapesti Német Nyelvű Egyetem széleskörű nemzetközi kapcsolataiból. 

A Nem állami felsőoktatási intézmények fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 59 100,9 0,0 59 100,9 

Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás: 

- Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott 
intézmény feladatainak támogatása feladat 
javára a NAIK beolvadása miatt XII. 
Agrárminisztériumtól átvett forrás 

2 594,2 0,0 2 594,2 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 
- Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott 
intézmény feladatainak támogatása feladat: a 
2021.08.01. nappal modellt váltó egyetemek 
támogatási előirányzatának átvezetése a 14. 
Egyetemek, főiskolák címről 

110 476,3 0,0 110 476,3 

Egyéb változások: 
- Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott 
intézmény feladatainak támogatása feladat 
terhére a Budapesti Corvinus Egyetem állami 
ösztöndíjas hallgatók kivezetése miatti 
csökkenése 

-2 200,0 0,0 -2 200,0 

Többlet: 2 513,2 0,0 2 513,2 
- Nem állami felsőoktatási intézmények 
támogatása feladat javára: az 1696/2020. 
(X. 27.) Korm. határozat alapján az egyházi 
felsőoktatási intézmények támogatása 

464,9 0,0 464,9 

- Nem állami felsőoktatási intézmények 
támogatása feladat javára: Egyházi 
felsőoktatási intézmények világi képzésének 
támogatása (valorizáció) 

604,3 0,0 604,3 

- Nem állami felsőoktatási intézmények 
támogatása feladat javára: Doktorandusz 
létszámnövekedés hatása 

845,3 0.0 845,3 

- Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott 
intézmény feladatainak támogatása feladat 
javára: az 1534/2019. (IX. 18.) Korm. határoza 
alapján: MOME Design Központ többlete 

200,0 0,0 200,0 

- Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott 
intézmény feladatainak támogatása feladat 
javára: az 1986/2020. (XII. 22.) Korm. 
határozat alapján: Felsőoktatási intézmények 
hosszú távú, stabil működéséhez szükséges 
forrás biztosítása  

398,7 0,0 398,7 

2022. évi javasolt előirányzat 172 484,6 0,0 172 484,6 
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20/67/2 jogcímcsoport Felsőoktatás speciális feladatai 

A Felsőoktatás speciális feladatai előirányzat 2022. évi támogatási előirányzata 8651,6 
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 8651,6 millió forint. 

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

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

Az előirányzat tartalmazza a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: 
MAB) működéséhez, valamint a működési engedélyezési eljárások lefolytatásának 
költségeihez nyújtható támogatást. Az előirányzat támogatást biztosít továbbá a hallgatók és a 
doktoranduszok országos képviseletét ellátó szervezetek, a Hallgatói Önkormányzatok 
Országos Konferenciája (a továbbiakban: HÖOK) és a Doktoranduszok Országos 
Szövetségének (a továbbiakban: DOSZ) működéséhez, valamint az Országos Doktori Tanács 
támogatásával segíti az Országos Doktori Adatbázis 2022. évi fejlesztését. 

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

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

Az előirányzat forrást biztosít a modellt váltott felsőoktatási intézményeket fenntartó 
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésére. 

A Felsőoktatás speciális feladatai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 3 451,6 0,0 3 451,6 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások  0,0 0,0 0,0 
Többlet: 

- Modellváltó intézményeket fenntartó 
vagyonkezelő alapítványok működési támogatása 

5 200,0 0,0 5 200,0 

2022. évi javasolt előirányzat 8 651,6 0,0 8 651,6 
 

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

A Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok 
támogatása előirányzat 2022. évi támogatási előirányzata 1017,7 millió forint, bevételi 
előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 1017,7 millió forint. 
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Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást. 

A Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása feladat 2022. évi kiadási előirányzata 
234,0 millió forint. 

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

A határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése terén kiemelkedő feladat a magyarországi és a 
szülőföldi (külhoni) felsőoktatási képzésben résztvevő határon túli magyar hallgatók és oktatók 
ösztöndíjazásának lebonyolítása, a Kárpát-medencei magyar-magyar hallgatói és oktatói 
mobilitás élénkítése (ún. Makovecz Program), magyar szakkollégiumok és hallgatói 
szervezetek támogatása. 

A Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok feladat 2022. évi kiadási 
előirányzata 435,4 millió forint. 

A feladat célja a kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó 
együttműködések, a köz- és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi 
konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása, a nemzetközi oktatási, képzési 
módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítése, valamint az anyanyelvi vendégtanár 
programok támogatása. 

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

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

Az Európai Uniós és Nemzetközi oktatási és képzési programok feladat 2022. évi kiadási 
előirányzata 348,3 millió forint. 

Tagállami kötelezettség a program nemzeti szintű végrehajtása, az EU által előírt pályáztatási 
feladatok ellátását biztosító, uniós kritériumoknak megfelelő nemzeti iroda létrehozása és a 
működtetéséhez megfelelő nemzeti társfinanszírozás biztosítása. A Tempus Közalapítvány 
került kijelölésre a program oktatási és képzési részének, illetve az Erasmus+ program ifjúsági 
alprogrammal kapcsolatos feladatainak magyarországi végrehajtására. A feladat biztosítja 
további uniós oktatási programok (Európa a polgárokért, Európai Nyelvi Díj és az 
ECVET/Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer hálózat) működtetését, a nemzeti 
irodák közti együttműködésekben való részvétel támogatását, továbbá az EU oktatási 
szakpolitikához kapcsolódó szakmai projektek koordinálását és egyes felsőoktatási programok 
magyarországi megvalósítását. 
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A Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2021. évi törvényi előirányzat 1 564,0 0,0 1 564,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezetek közötti átcsoportosítás: 

- Európai Uniós és nemzetközi oktatási és 
képzési programok feladat javára: Erasmus+ 
és az Európai Szolidaritási Testület esetében 
a nemzeti hatósági feladatok miatti átadás a 
XX. EMMI-től (Eurodesk hálózat) 

17,7 0,0 17,7 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 
Egyéb változások 

- Határon túli felsőoktatási feladatok 
támogatása feladat változása 

-564,0 0,0 -564,0 

Többlet 0,0 0,0 0,0 
2022. évi javasolt előirányzat 1 017,7 0,0 1 017,7 
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III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 
 

21. cím Központi kezelésű előirányzatok 

21/1 alcím Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése 

21/1/1 jogcímcsoport A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése központi kezelésű előirányzat 
2022. évi kiadási előirányzata 130 000,0 millió forint. 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint az állam nevében a 
közlekedésért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – 
szerződésben kötelezettséget vállal az országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti 
pályahálózat működtetését végző vasúti társaság pályahálózat működtetésével kapcsolatban 
felmerült, továbbá a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaság egyéb üzleti 
tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítésére, ennek forrását 
tartalmazza az előirányzat. 

A 2022. évre előirányzott kiadás-növekedés tartalmazza az EU vasúthálózat fejlesztési 
támogatásával megvalósult emelt sebességű pályaszakaszok fenntartásához szükséges emelt 
szintű költségigényt. 

 

21/1/2 jogcímcsoport Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 

A Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű előirányzat 
2022. évi kiadási előirányzata 206 000,0 millió forint. 

Az Európai Parlament és az Európai Tanács a 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és 
közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében (a továbbiakban: 
EK rendelet) meghatározott elvekkel összhangban – figyelemmel az Európai Közösségek 
Bíróságának C-280/00 számú, az Altmark Trans GmbH ügyben 2003. július 24-én hozott 
ítéletében foglalt feltételekre is – az országos, regionális és elővárosi vasúti és közúti 
közszolgáltatások biztosításáért felelős miniszter megtéríti a szolgáltatást végző közszolgáltatás 
teljesítésével felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit azzal a feltétellel, hogy 
az ellentételezés nem vezethet a közszolgáltatást végző társaság közszolgáltatás keretében 
végzett tevékenységének túlkompenzációjához. 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint a lakosság helyközi 
vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek 
biztosítása az állam feladata, melyet a MÁV-START Zrt.-vel és a GYSEV Zrt.-vel, mint vasúti 
személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződések 
alapján lát el. Az előirányzat a nevezett szolgáltatók és az állam között létrejött közszolgáltatási 
szerződésekben meghatározott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő, bevételekkel nem 
fedezett, indokolt költségeikhez nyújtandó költségtérítés forrását tartalmazza. 

 

21/1/3 jogcímcsoport Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások 
költségtérítése 

Az Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi 
kezelésű előirányzat 2022. évi kiadási előirányzata 93 000,0 millió forint. 

Az EK rendeletben meghatározott elvekkel összhangban – figyelemmel az Európai Közösségek 
Bíróságának C-280/00 számú, az Altmark Trans GmbH ügyben 2003. július 24-én hozott 
ítéletében foglalt feltételekre is – az országos, regionális és elővárosi vasúti és közúti 
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közszolgáltatások biztosításáért felelős miniszter megtéríti a szolgáltatást végző közszolgáltatás 
teljesítésével felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit azzal a feltétellel, hogy 
az ellentételezés nem vezethet a közszolgáltatást végző társaság közszolgáltatás keretében 
végzett tevékenységének túlkompenzációjához. 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint a lakosság helyközi 
vasúti és autóbuszos személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás 
feltételeinek biztosítása az állam feladata. 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény értelmében a helyközi 
közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása, melyet 
az autóbusszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási 
szerződések alapján lát el. Az előirányzat a szolgáltatók és az állam között létrejött 
közszolgáltatási szerződésekben meghatározott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő, 
bevételekkel nem fedezett, indokolt költségekhez nyújtandó költségtérítés forrását tartalmazza. 

 

21/1/5 jogcímcsoport Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 

Az Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése központi kezelésű előirányzat 2022. évi 
kiadási előirányzata 13 600,0 millió forint. 

Az EK rendeletben meghatározott elvekkel összhangban – figyelemmel az Európai Közösségek 
Bíróságának C-280/00 számú, az Altmark Trans GmbH ügyben 2003. július 24-én hozott 
ítéletében foglalt feltételekre is – az országos, regionális és elővárosi vasúti és közúti 
közszolgáltatások biztosításáért felelős miniszter megtéríti a szolgáltatást végző közszolgáltatás 
teljesítésével felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit azzal a feltétellel, hogy 
az ellentételezés nem vezethet a közszolgáltatást végző társaság közszolgáltatás keretében 
végzett tevékenységének túlkompenzációjához. 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint a lakosság helyközi 
vasúti és autóbuszos személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás 
feltételeinek biztosítása az állam feladata. 

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

Az előirányzat célja a budapesti elővárosi közlekedés működtetését végző társaságok 
(MÁV-HÉV Zrt., VOLÁNBUSZ Zrt.) részére a fővárosi elővárosi közlekedés bevételekkel 
nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, közszolgáltatási szerződés alapján. 

 

21/3 alcím: Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

21/3/2 jogcímcsoport Bányakoncessziós díj 

A Bányakoncessziós díj központi kezelésű előirányzat 2022. évi bevételi előirányzata 500,0 
millió forint. 

A Bt.alapján a bányászatért felelős miniszter koncessziós szerződés keretében meghatározott 
időre, a bányafelügyelet által zárt területként kijelölt bányaterületen átengedheti az ásványi 
nyersanyagok kutatását, feltárását, kitermelését, a geotermikus energia kutatását, kinyerését és 
hasznosítását, valamint a kőolaj, a kőolajtermékek továbbá – a földgáz kivételével – az egyéb 
szénhidrogén-gáz szállítóvezetékek létesítését és üzemben tartását. A koncesszióköteles 
bányászati tevékenység gyakorlásáért az állam részére egyszeri koncessziós díjat kell fizetni a 
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koncessziós szerződés aláírását követően, amelynek mértékére a pályázók ajánlatot tehetnek, 
figyelembe véve a miniszter által megadott minimális koncessziós díjat. 

A 2022. évben befolyó koncessziós díjakat a korábban meghirdetésre kerülő pályázatok 
nyertesei fogják befizetni. A kőolaj világpiaci árának ingadozása jelentősen befolyásolja a 
koncessziós területek iránti érdeklődést és ezzel együtt a koncessziós díjból várható 
bevételeket.  

 

21/3/3 jogcímcsoport Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek  

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

Az Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek központi kezelésű előirányzat 
2022. évi bevételi előirányzata 75 000,0 millió forint. 

 

21/3/3/2 jogcím Légiközlekedési kibocsátási egységek  

A Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele központi kezelésű előirányzat 
2022. évi bevételi előirányzata 400,0 millió forint.  

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény előírásai alapján, 
a kibocsátási jogosultságok az állam tulajdonában lévő forgalomképes vagyoni értékű jognak 
minősülnek. Az állami tulajdonban lévő európai uniós CO2 kibocsátási, valamint 
légiközlekedési kibocsátási egységeket az innovációért és technológiáért felelős miniszter 
értékesíti.  

A 2021. évi tervszámokhoz képesti változás oka a 2021. évi magas árfolyamhoz és egységárhoz 
kapcsolódóan betervezett növekedés.  

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

A Mecseki uránbányászok járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek 
átvállalása központi kezelésű előirányzat 2022. évi kiadási előirányzata 200,0 millió forint. 

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

A szénbányászati szerkezetátalakítás jelenlegi és jövőbeli feladataihoz illeszkedő új szervezeti 
rendszer kialakításáról szóló 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a bányászatban 
jelentkező állami kötelezettségek – köztük a bányaerőmű integrációs szerződések 
megkötésekor még nem ismert kötelezettségek – teljesítése érdekében megalapításra került a 
bányavagyon-hasznosító közhasznú társaság, a BVH Kft. A bányaerőmű integrációs 
szerződések megkötésekor még nem ismert állami kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatos 
teendők ellátása a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ (SZÉSZEK) felügyeleti és 
ellenőrző feladatainak fenntartása mellett a közhasznú társasághoz került. 

Az előirányzatból Magyarország területén folytatott korábbi bányászati tevékenység alapján 
természetes személyek javára fizetendő humán kártérítés járadékok típusai: baleseti járadékok, 
munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek (kártérítési járadék folyósítása, 
a baleseti járadék folyósítása, a nem vagyoni és dologi kártérítések folyósítása). 

719



Az előirányzat nyújt fedezetet a baleseti és foglalkozási megbetegedésből eredő kártérítésekre 
és járadékokra, baleseti-foglalkoztatási megbetegedésből eredő dologi, továbbá nem vagyoni 
kártérítésekre, valamint a nyugdíjbiztosítási pénztárnak fizetett kártérítésekre. 

A BVH Kft. a kártérítéseket, járadékokat a jogosult természetes személyeknek havonként 
kifizeti. A kifizetett összegek BVH Kft. részére történő megtérítéséről az ITM utólag 
gondoskodik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján az előirányzat terhére. 

 

21/6 alcím HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

A HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások központi kezelésű 
előirányzat 2022. évi kiadási előirányzata 15 750,0 millió forint. 

A Nemzeti Autó-motorsport fejlesztésének hangsúlyos részét képezi a Gyorsaságimotoros-
világbajnokság (a továbbiakban: MotoGP) Magyarországon történő megrendezésének 
elindítása. Ez a motorkerékpársport 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. A 
MotoGP futam magyarországi megrendezése érdekében szükséges a jogtulajdonos elvárásainak 
megfelelően kialakításra kerülő versenypálya létesítése, amely egyben egyfajta kelet-közép 
európai cetrumpályaként is funkcionál. A magyarországi futam előreláthatólag 2023. évtől 
válik a versenynaptár részévé. 

A 2022. évi forrás a magyarországi versenyhelyszín (pálya és kapcsolódó kiszolgáló 
létesítmények) megépítésének második fázisát biztosítja a MotoGP kelet-magyarországi 
helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel 
kapcsolatos döntésekről szóló 1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján. 

 

21/7 alcím Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
Társaságokkal összefüggő kiadások 

A Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
Társaságokkal összefüggő kiadások központi kezelésű előirányzat 2022. évi kiadási 
előirányzata 1500,0 millió forint. 

A forrás a védelmi ipari kapacitások, azok fenntartása és fejlesztése, valamint a védelmi ipari 
kutatás-fejlesztési rendszer kialakítása érdekében a Védelmi Innovációs Kutató Intézet 
nonprofit gazdasági társaság létrehozására és működtetésére szolgál. 
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III.4. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

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

 

Program, beruházás 
fejlesztés megnevezése 

Időtartama 
2022. 2023. 

Összesen 
Bevétel 

Támo-
gatás 

Bevétel 
Támo-
gatás 

Határkikötők működtetése 
(Mohácsi határkikötő 24 órás 
üzemeltetése) 

-2023. 0,0 215,7 0,0 215,7 431,4 

Határkikötők működtetése (a 
drávaszabolcsi U-10848-30 
lajstromszámú úszómű 
őrzése, közcélú kivilágítása, 
biztosítása,határforgalmi 
igények kiszolgálása 

-2023. 0,0 2,2 0,0 2,2 4,4 

 

 

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

Szakképzési terület 

A 2014-2020-as programozási időszakban a szak- és felnőttképzés fejlesztésének átfogó célja 

– az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása, a 
munkavállalók ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, annak 
biztosítása, hogy a felnőtt lakosság (különösen az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkezők) minél nagyobb arányban vegyen részt képzésben, valamint 

– a szakképzési és felnőttképzési rendszer és a képzési kimenetek minőségének és a 
munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, az intézményrendszer minél 
rugalmasabbá tétele, 

ezáltal támogatva a versenyképes és fenntartható gazdasági fejlődést, a szakemberek sikeres 
fejlődését és elhelyezkedését; megfelelve a vonatkozó EU 2020 fejlesztési céloknak, illetve a 
Kormány által elfogadott “Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepciónak, valamint 
a Szakképzés 4.0 Stratégiának; a konvergenciarégiókban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (GINOP) 6 - Versenyképes munkaerő prioritási tengelyén, a közép-
magyarországi régióban a VEKOP 8. prioritása keretében a strukturális alapok által biztosított 
támogatás felhasználásával. 
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A GINOP és a VEKOP szakképzési szakterület szakpolitikai felügyelete alá tartozó projektjei*: 

millió forintban, egy tizedessel 

Felhívás azonosító 
jele 

Felhívás neve 
Felhívás 

keretösszege 

GINOP-6.1.1-15 
Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak 
képzése 

35 750,0 

GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése 22 900,0 

VEKOP-8.5.4-17 
A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése 
a Közép-Magyarországi Régióban 

1 300,0 

GINOP-6.1.3-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 7 170,0 
VEKOP-8.5.1-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 2 447,0 

GINOP-6.1.4-16 
Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése a 
konvergencia régiókban 

6 500,0 

GINOP-6.1.5-17 
Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok 
munkavállalói számára 

5 917,0 

VEKOP-8.5.2-17 
Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok 
munkavállalói számára 

1 070,0 

GINOP-6.1.6-17 
Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és 
középvállalatok munkavállalói számára 

12 460,0 

VEKOP-8.5.3-17 
Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és 
középvállalatok munkavállalói számára 

2 639,0 

GINOP-6.1.7-17 

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, 
középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói 
számára indított képzések szakmai támogató 
programja 

2 700,0 

GINOP-6.1.8-18 
Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása 
és működtetése 

179,0 

GINOP-6.1.9-18 Közlekedési képzési- és vizsgacentrum kialakítása 7 000,0 
GINOP-6.1.10-
VEKOP-19 

A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív 
képzések 

10 941,0 

GINOP-6.2.1-
VEKOP-15 

Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és 
Kompetenciamérése programjában (PIAAC) 

2 200,0 

GINOP-6.2.2-
VEKOP-15 

A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának 
csökkentése 

2 800,0 

GINOP-6.2.3-17 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése 20 332,0 
VEKOP-8.6.3-16 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése 2 429,0 
GINOP-6.2.4-
VEKOP-16 

A 21. századi szakképzés és felnőttképzés 
minőségének, valamint tartalmának fejlesztése 

14 300,0 

GINOP-6.2.5-
VEKOP-19 

A szakmai képzés digitális módszertanának 
egységesítése 

1 660,0 

GINOP-6.2.6-20  
Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és 
képzőhely alternatívák 

3 261,0 

GINOP-6.2.7-20  
Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és 
szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára 

5 400,0 

GINOP-6.2.8-
VEKOP-20  

Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése 
(Struktúraváltást támogató informatikai képzések) 

9 900,0 

GINOP-6.2.9- 
VEKOP-20 

Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben 4 000,0 

*A projektek részben 2021. évben, részben 2022. évben zárulnak. 

722



A szakképzésben tanulók végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentését célzó 
intézkedések (GINOP-6.2.2, GINOP-6.2.3/VEKOP-8.6.3) kiemelt célja a végzettség nélküli 
iskolaelhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő 
kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer 
fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész 
életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében, összhangban a Végzettség nélküli 
iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával, valamint az oktatásra vonatkozó országspecifikus 
ajánlásokkal. A 9. évfolyamos tanulók év eleji bemeneti és év végi kimeneti 
kompetenciamérésében alkalmanként több mint 400 szakképző intézmény vett részt 41-42 ezer 
tanulóval. A bemeneti mérések eredményei alapján közel 2000 tanulócsoportban folyt a 
kiscsoportos kompetenciafejlesztés. A GINOP-6.2.9- VEKOP-20 kiemelt projekt célja a 
szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben meghatározott új ösztöndíjrendszer 
keretében a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű fiatalok számára pályázati 
rendszerben igényelhető többlettámogatás biztosítása, mely részben kompenzálja a hátrányos 
helyzetből fakadó nehézségeket, segíti a technikum sikeres elvégzését. Ezen 
hátránykompenzációs tevékenységek támogatása, kiegészítve a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás okaira választ adó többelemű programmal (orientációs kompetenciafejlesztő 
évfolyam, műhelyiskolai képzési forma, dobbantó program, iskolai kiscsoportos felzárkóztatás, 
mentorálás) a 2021-2027-es európai uniós programozási ciklusban is tervezett. 

A GINOP-6.2.4 és GINOP-6.2.8 projektekben hangsúlyos tevékenység a szakmákhoz 
kapcsolódó digitális tananyagfejlesztés, mely a szakképzésben tanulók digitális 
kompetenciafejlesztését és a tananyagok naprakészen tartását is támogatja. A fejlesztések 
folytatása 2021. évtől Többéves Pénzügyi Keret (a továbbiakban: MFF) és Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz (a továbbiakban: RRF) forrásból is tervezett. 

A felnőtt munkavállalási korú (kiemelten az alacsony iskolai végzettségű, digitális 
készségekkel nem rendelkező, közfoglalkoztatott) lakosság kompetenciafejlesztését célzó 
projektek (GINOP-6.1.1, GINOP-6.1.2/VEKOP-8.5.4, GINOP-6.1.4) célja a programban 
résztvevők foglalkoztathatóságának javítása célzott kompetenciafejlesztéssel, melynek 
érdekében összesen több mint 450 000 fő képzése valósul meg. 

A munkahelyi képzések és vállalati képzőközpontok létrehozása támogatásának 
(GINOP-6.1.5/VEKOP-8.5.2, GINOP-6.1.6/VEKOP-8.5.3, GINOP-6.1.7-17, GINOP-6.1.8) fő 
célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi 
készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, 
a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze 
a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. Kiemelt cél annak 
elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok 
közül, akik a munkaerőpiacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák 
fejlesztésére szorulnak. Ezernél is több vállalkozás jutott így képzési támogatáshoz, és több 
mint 10 000 képzés valósult meg a projektek végrehajtása során. 

Ágazati képzőközpontok fejlesztése érdekében (GINOP-6.2.6, GINOP-6.2.7) indított projektek 
célja a duális képzési rendszer megerősítése a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és 
végrehajtási rendelete szabályozásainak megfelelő ágazati képzőközpontok létrehozásának 
támogatásával. Az ágazati képzőközpontok létrehozásához kapcsolódó infrastruktúra-
fejlesztést támogató projektek folytatása tervezett a következő uniós pénzügyi ciklus során is. 

Az uniós célokkal, ajánlásokkal összhangban lévő szakpolitikai (Szakképzés 4.0 Stratégia) 
célok megvalósítása hazai forrásból és a 2014-2020-as és a 2021. évtől tervezett uniós forrás 
összehangolt felhasználásával történik. 
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Felsőoktatási terület 

A felsőoktatási területet tekintve a 2014-2020-as programozási időszakban az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) célja – összhangban az Európa 2020 
stratégia céljaival – a felsőfokú végzettséget szerzők arányának növelése a felsőoktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javításával, a képzések munkaerő-piaci 
relevanciájának erősítése, valamint a kutatói utánpótlás biztosítása és a hazai 
gazdaságfejlesztési célokhoz történő hozzájárulás növelése a strukturális alapokon (ESZA és 
ERFA) keresztül. A tematikus célkitűzésekhez kapcsolódó EFOP prioritási tengelyek mellett 
az EFOP 5. prioritása támogatja a társadalmi innováció és a transznacionális együttműködés 
eszközeinek alkalmazását az együttműködő társadalom és a gyarapodó tudástőke által lefedett 
területeken (9. és 10. tematikus cél). A társadalmi innovációban született fejlesztéseken 
keresztül az oktatás, kutatás és innováció tudásháromszögében a felsőoktatás hozzájárul az 
adott térségben jellemző problémák megoldásához, a lakosság társadalmi helyzetéből és a 
területi sajátosságokból eredő hátrányainak kompenzálásához. 

A felsőoktatási szakpolitikai célok és a megvalósításukra fordított EFOP támogatás összege 
141 807,5 millió forint, amelynek szakpolitikai célonkénti bontását az alábbi táblázat foglalja 
össze. 

millió forintban, egy tizedessel 

Szakpolitikai célok az EFOP-ban 
A cél megvalósítására 

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

52 858,8 

A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási 
rendszerben 

6 920,3 

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

51 901,4 

Felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések 29 468,3 
Felsőoktatás hozzájárulása a társadalmi innovációban 
kidolgozott fejlesztésekhez 

658,7 

Összesen 141 807,5 
 

Az EFOP felsőoktatási konstrukciók összesítve: 
millió forintban, egy tizedessel 

Kódszám Cím 
Megítélt 

támogatás 
Státusz 

EFOP-
3.2.6-16. 

A tanulók képesség-kibontakoztatásának 
elősegítése a köznevelési intézményekben 

2 894,6 lezárult 

EFOP-
3.2.13-17. 

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

1 000,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.4.1-15. 

Roma szakkollégiumok támogatása 1 139,7 lezárult 

EFOP-
3.4.2-
VEKOP-15 

Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és 
nemzetköziesítési program 

9 196,3 
megvalósítása 
folyamatban 
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EFOP-
3.4.3-16 

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

24 936,6 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.4.4-16 

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

7 916,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.4.5-
VEKOP-17 

Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés 
bővítését szolgáló ágazati programok a 
felsőoktatásban 

1 790,7 lezárult 

EFOP-
3.4.6-
VEKOP-17 

Intézményi irányítás fejlesztése a 
felsőoktatásban 

3 984,9 lezárult 

EFOP-
3.5.1-16 

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

5 721,7 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.5.2-17 

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

1 198,6 lezárult 

EFOP-
3.6.1-16 

Intelligens szakosodást szolgáló intézményi 
fejlesztések 

22 013,0 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.6.2-16 

Tematikus kutatási hálózati együttműködések 20 211,9 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
3.6.3-
VEKOP-16 

Felsőoktatási hallgatók tudományos 
műhelyeinek és programjainak támogatása 

9 676,5 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
4.2.1-16 

Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése 29 468,3 
megvalósítása 
folyamatban 

EFOP-
5.2.5-18 

Társadalmi innovációk – Új módszerek 
kidolgozása 

658,7 lezárult 

Összesen 141 807,5  
 

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

A felsőoktatási EFOP beavatkozások esetében elvárás, hogy a munkaerő-piaci kihívásokra, a 
nemzetközi versenyre mind a hallgatók, mind az oktatók, mind az intézmények emelkedő 
teljesítménnyel legyenek képesek reagálni. Ennek érdekében szükség van az intézmények 
munkaerő-piaci kapcsolatainak, az ágazati-iparági és kutatási együttműködések fokozására, a 
tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítését szolgáló képzési kimenetek és képzési 
formák kialakítására, a duális képzés bevezetésére, a képzési tartalmak és módszerek 
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modernizálására. E célokat az EFOP 3.5. intézkedés keretében meghirdetett felsőoktatási 
konstrukciók támogatják összesen 6920,3 millió forint összegben. 

Az EFOP 3.6. intézkedése hozzájárul az innovatív felsőoktatási együttműködési modellek 
kialakításának támogatásához, a felsőoktatási tudás- és technológia-transzfer rendszerek 
fejlesztéséhez és az intézmények gazdasági beágyazottságának bővítéséhez, valamint a 
felsőoktatási K+F+I menedzsment fejlesztéséhez szükséges humánerőforrás fejlesztéséhez. A 
kapcsolódó konstrukciók elősegítik a nemzetközileg versenyképes alapkutatási projektek 
támogatását, beleértve a Horizont 2020, valamint egyéb ERA (EIT KIC, FET) programokhoz 
való csatlakozáshoz szükséges célzott rásegítő támogatásokat és a közvetlen uniós alapkutatási 
pályázati rendszerekben való sikeres részvételhez szükséges humánerőforrás-fejlesztéseket is. 
A fenti célokat a 3.6. intézkedés konstrukciói hívatottak elősegíteni 51 901,4 millió forint 
támogatás odaítélésén keresztül. 

Az infrastrukturális beruházások célja az EFOP-ban a meglévő kapacitások minőségének 
javítása, az oktatási eszközök és környezet modernizálása. A 2016 novemberében megjelent 
EFOP-4.2.1 „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretei között a 
felsőoktatási intézményeknek 29 468,3 millió forint támogatásból valósítanak meg 
fejlesztéseket. Az építőipari áremelkedések miatt eddig 4 416,5 millió forint többlettámogatás 
biztosítására került sor, melyből 2 173,7 millió forint európai uniós forrás terhére el nem 
számolható költség a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XIX. Uniós 
fejlesztések fejezetében az EFOP hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával került 
biztosításra.  

Az EFOP-5.2.5-18. „Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása” című felhívás célja, 
hogy a helyi társadalom életében fennálló problémák feltárásával, a helyi szükségletekre 
reagáló innovatív megoldások kidolgozásával és lehetőség szerinti kipróbálásával (pilot) 
járuljon hozzá az adott térségben jellemző problémák megoldásához, a lakosság társadalmi 
helyzetéből és a területi jellemzőkből eredő hátrányainak kompenzálásához. A felhívás célja 
továbbá olyan kezdeményezések támogatása, amelyek során a társadalmi problémák innovatív 
kezelése céljából módszertani fejlesztés valósul meg. A konstrukció 658,7 millió forint allokált 
forrásból olyan innovatív beavatkozásokat támogat, amelyek a helyi problémák újszerű 
megközelítésével, a korábbi megoldásoknál hatékonyabban, eredményesebben járulnak hozzá 
a megoldások megtalálásához.  

A 2014-2020-as programozási ciklusban a KEHOP-5.2.2. konstrukció kiemelt célkitűzése – 
összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések 
megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást 
hasznosító rendszerek elterjedését. A KEHOP-5.2.2 konstrukció keretében megkezdett 
beruházás 8 állami felsőoktatási intézmény épületeinek energetikai korszerűsítését célozza. A 
projekt a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. által 
vezetett konzorciumi formában valósul meg. A projekt keretében 8 állami felsőoktatási 
intézmény részére ítéltek meg 13.310,0 millió forint támogatást. Az építőipari áremelkedések 
miatt várhatóan többlettámogatás igény merül fel egyes projekteknél.  
 
A 2021-2027-es programozási időszakban is valósulnak meg felsőoktatási fejlesztések 
Magyarország számára elérhető EU-s források felhasználásával – annak európai uniós 
eljárásrendben történő elfogadását követően – MFF és RRF keretéből. 
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III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében  

 

millió forintban, egy tizedessel 
Fejezeti kezelésű 

előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat 

megnevezése* 

2022. évi 
tervezett kiadás 

20/32 

Közlekedési ágazati 
programok (Közúti 
közlekedéssel összefüggő 
környezetvédemi 
feladatok) 

„Kerékpárral 7 
határon át” 
pályázat és 
programsorozat 

28,0 

20/67/7 

Nemzetközi, európai 
uniós és határon túli 
felsőoktatási feladatok, 
programok támogatása 

Határon túli 
felsőoktatási 
feladatok 
támogatása 

234,0 

*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását 
szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni. 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) célja, hogy 2022-ben mind a 
klasszikus diplomácia területén, mind a külgazdasági területen a korábbi célkitűzések teljesítése 
és a sikeres programok folytatása mellett, kezdeményezően lépjen fel az új kihívásokra adandó 
válaszok megtalálásában, különös tekintettel a koronavírus járvány miatt szükségessé vált 
gazdaságvédelmi projektekre, továbbá kommunikációs tevékenysége révén, szakdiplomáciai 
eszközök igénybe vételével aktívan alakítsa és erősítse a pozitív országimázst, a Konzuli 
Szolgálat ellássa a magyar állampolgárok védelmét külföldön.  

A magyar külpolitika sarokköve továbbra is a szomszédos országokban élő magyarság 
szülőföldön történő boldogulásának elősegítése, illetve az értük való kiállás. Életkörülményeik 
megkönnyítését és a szülőföldön való megmaradásukat a KKM többek között célzott gazdaság- 
és infrastruktúrafejlesztési programokkal, átfogó gazdaságfejlesztési program-rendszerrel 
segíti, melynek része a COVID-19-vírusjárvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése 
érdekében életre hívott Gazdaságvédelmi Program. A KKM magyarországi vállalkozások 
határon átnyúló beruházásai, határon átnyúló fejlesztések révén helyreállítja és fejleszti az 
egykor létező közlekedési kapcsolatokat, összekapcsol történelmileg és funkcionális 
szempontból összetartozó térségeket, növeli a határtérség versenyképességét, elősegíti a 
fejlesztések fenntarthatóságát, növeli a közszolgáltatások elérhetőségét és a magyarlakta 
területek gazdasági megtartó erejét.  

Az európai partnerekkel kiemelt prioritás a magas szintű párbeszéd folytatása, tekintettel a több 
stratégiai relációban is soron következő választásokra. 2022-ben megkezdődik az Európai 
Tanács 2023-24-es spanyol-belga-magyar elnökségére történő felkészülés, amely a 
partnerországokkal kétoldalú keretben is fokozni fogja az együttműködés intenzitását. A Brexit 
után a magyar-brit és az EU-brit kapcsolatok új dimenzióiban folytatni kell a kapcsolatok 
megerősítését. Regionálisan továbbra is kiemelt cél Közép-Európában az észak-déli politikai 
és gazdasági kapcsolatok erősítése. A V4-ek mellett ezt jól szolgálja a Három Tenger 
kezdeményezésben való aktív fellépésünk. Érdekeink védelmében európai fórumokon is 
kiemelt szövetségesünk Lengyelország. A 2021-22. évi magyar V4 elnökség második felének 
sikeres lebonyolítása, így a teljes kormányzat V4 elnökségi tevékenységének, közös 
projektjeinek koordinálása és a közép-európai együttműködés erősítése 2022-ben is a KKM 
kiemelt feladata. 

Az Európát fenyegető migrációs kihívásokra adott magyar válasz EU-s és egyéb nemzetközi 
fórumokon történő érvényesítésében, a nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási 
programokban még aktívabban kívánunk részt venni. Politikánk egyik alappillére, hogy oda 
kell vinni a segítséget, ahol arra szükség van.   

Kiemelt érdek marad, hogy az Egyesült Államokkal az elmúlt évekhez hasonlóan fejlődjenek 
kapcsolataink. Az EU és a NATO tagjaként, egyebek mellett két- vagy többoldalú 
kezdeményezések révén kiemelt figyelmet fordítunk az ország biztonságának garantálására. 
Prioritás a Nyugat-Balkán euro-atlanti integrációja is, ennek képviselete nemzetközi 
szervezetekben és fórumokon, mivel ez megalapozza a térség stabilitását, mely biztonság-
politikai, gazdasági és nemzetpolitikai szempontból is alapvető érdek.  

Magyarország harmadik éve tölti be a Nukleáris Védettségi Kontaktcsoport (NSCG) elnöki 
tisztségét, valamint az amerikai-orosz társelnökség felkérésére 2022-ben hazánk rendezi meg a 
Globális Kezdeményezés a Nukleáris Terrorizmus Ellen (GICNT) soros plenáris ülését. Kül- 
és nemzetpolitikai prioritásainknak megfelel az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztos 
Irodájának (HCNM) támogatása. Az EBESZ és az EU tagjaként kiemelt jelentőséggel bír az e 
két szervezet által folytatott helyszíni és választási megfigyelői missziókban való aktív magyar 
szerepvállalás. 
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A biztonsági kihívásokkal terhelt nemzetközi környezetben kiemelt cél a polgári hírszerzés 
további fejlesztése a kormányzati szervek döntés-előkészítő tevékenységének hatékony 
támogatására, illetve a nemzetbiztonsági érdekek védelmére és érvényesítésére.  

Magyarország nemzetközi befolyásának növelése szempontjából 2022-ben is fontos 
célkitűzésünk az egyes nemzetközi szervezetek döntést előkészítő testületeibe/folyamataiba 
való bekapcsolódásunk, ennek révén érdekeink és értékeink multilaterális platformon való 
érvényesítése. Célunk, hogy hazánk nemzetközi szervezetekben viselt tagsága összhangban 
álljon a külpolitikai prioritásokkal és általa növekedjék az ország láthatósága, 
érdekérvényesítési képessége. Az ország nemzetközi befolyásának növelése érdekében a KKM 
növekvő számban állít jelölteket különböző szervezetekbe. Ezen jelölések, illetve a sikeres 
nemzetközi választási kampányok komoly lehetőségeket biztosítanak a külpolitikai 
prioritásaink artikulálása, valamint Magyarország minél aktívabb nemzetközi láthatósága 
szempontjából is. 

Kiemelt cél a magyar űrkutatási eredményekre építő hazai űripar további fejlődése és 
nemzetközi elismertségének növelése, aminek érdekében már 2021-ben elindulhat a magyar 
kutató-űrhajós projekt végrehajtása.  

Az energiaellátás-biztonsági és klímapolitikai szempontok szinergiájának megteremtése, a 
magyar érdekek nemzetközi tárgyalásokon történő megjelenítése, ezek szakdiplomáciai 
eszközökkel történő támogatása kormányzati prioritás.  

A Keleti Nyitás politikája jegyében – a prioritásként kezelt orosz és ukrán relációk mellett – 
fokozott figyelmet fordítunk Közép-Ázsia és a Dél-Kaukázus országaira. Ázsia 
vonatkozásában – a koronavírus-járvány gazdasági hatásait ellensúlyozandó – továbbra is 
prioritás a magas hozzáadott értékű, a magyar nemzetgazdaság fejlődését nagyban elősegítő 
beruházások Magyarországra vonzása, melyek tekintetében elsősorban a Koreai Köztársaság, 
Japán, a Kínai Népköztársaság és India érdemel jelentős figyelmet. A délkelet-ázsiai régió 
országaival – különösen Vietnám, Thaiföld, Indonézia, Fülöp-szigetek – kapcsolatban 
törekedni kell a projektalapú együttműködésre. A Magyarország és a Kínai Népköztársaság 
közötti kétoldalú kapcsolatok továbbra is kiemelkedő ütemben fejlődnek, az elmúlt évtized 
pozitív tendenciáit a járványhelyzet okozta nehézségek sem törték meg. A kétoldalú 
együttműködésünk mára számos területet érint, ezek közül kiemelt hangsúlyt fektetünk a 
Budapest-Belgrád vasútvonal felújítását és a Fudan Egyetem magyarországi kampuszának 
létrehozását célzó projektekre. 

A továbbiakban is feladatunknak tekintjük a Déli Nyitás külpolitikai és külgazdasági stratégia 
eredményeképpen megerősödött regionális kapcsolatrendszer továbbfejlesztését. Fenn 
kívánjuk tartani aktív szerepvállalásunkat a különböző nemzetközi szervezetek, például az 
ASEM (Ázsia-Európa Találkozó) transz-regionális együttműködésében, így részt veszünk a 
szervezet 2022-ben sorra kerülő külügyminiszteri értekezletén is. Célunk az elmúlt években 
Laosszal, Kambodzsával és Bangladessel kiépített kapcsolataink, az Izraellel és az arab 
államokkal folyamatosan bővülő együttműködésünk elmélyítése. A szubszaharai térség 
elsősorban frankofón részét érintő kapcsolataink továbbfejlesztése céljából 2022-ben újabb 
képviseletek (Szenegál, Elefántcsontpart, Zambia) nyitását tervezzük. Latin-Amerikában 
célunk a jelenlétünk megszilárdítása és az együttműködés elmélyítése, így különösen az 
oktatás, illetve a technológia- és tudástranszfer terén.  

A KKM a 2020-ban a Kormány által elfogadott új kötött segélyhitel koncepció, valamint a 
célzott Gazdaságvédelmi, illetve Gazdaság-újraindítási Alap, kereskedelemfejlesztési 
pályázatok és a piaci igényekre szabott exportfinanszírozási rendszer révén, tulajdonosi 
joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokon keresztül segíti a magyar export növelését, a 
magyar vállalatok és KKV-k nemzetközi versenyképességét. A vállalati törekvéseket új, 
Versenyképesség növelő támogatási program is támogatja.  

732



A KKM által koordinált, a fenntartható fejlődést és hazánk vízipari vezető szerepének 
visszaállítását célzó Vízipari Pályázati Program mellett továbbra is a KKM biztosítja az Európai 
Unió Duna Régió Stratégia nemzeti koordinációját és látja el a Duna régió országaival folytatott 
politikai és szakmai együttműködés feladatait. Ezáltal biztosítjuk a Stratégia céljainak 
beágyazását a 2021-2027-es időszak európai uniós és nemzeti operatív programjaiba. A Planet 
Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó lezárása és utókövetése 2022 első 
felében megalapozza az esetleges további, hasonló tematikájú rendezvények jövőbeli 
megszervezését. 

A KKM sportdiplomáciai tevékenysége keretében az ország gazdag sporttörténelmét és 
Sportnemzet képét felhasználva közreműködik a hazai sport, ezen keresztül az ország és a hazai 
fejlesztésű sportinnovációs projektek külföldi népszerűsítésében és a külhoni magyarság 
sporton keresztüli megszólításában. Kulturális- és tudománydiplomáciai téren sokszínű, 
innovatív kulturális és tudományos programokon, valamint külföldi egyetemeken folytatott 
magyar nyelvi és hungarológiai képzéseken keresztül segíti a magyar kultúra, oktatás és 
tudomány eredményeinek, a magyarság kulturális értékeinek bemutatását, kiemelten a magyar 
nyelv- és irodalom külföldi megismertetését és népszerűsítését.  

A Stipendium Hungaricum kiválósági ösztöndíjprogram révén a KKM elősegíti a hazai 
felsőoktatás nemzetköziesítését, a magyar nyelv és kultúra terjesztését, a hallgatói mobilitás 
fokozását, a küldő államok hosszú távú megerősödését, valamint helyi és országos szintű 
gazdaságélénkítő hatással bír, fontos szerepe van a vidéki egyetemek és térségük fejlesztésében 
és felzárkóztatásában is. Sikerét bizonyítja, hogy a 2021/2022-es tanévre jelentkezők száma 
39%-al 49.553 főre nőtt. A 79 nemzetközi partnerrel rendelkező programban a 2021/22-es 
tanévben 29 intézmény vesz részt összesen 862 képzéssel, amelyeken immár 10.803 külföldi 
diák tanul. A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében a diaszpórában élő, magyar 
gyökerekkel rendelkező fiatalok magyarországi felsőfokú tanulmányait támogatjuk, hazánk 
nemzetpolitikai célkitűzéseivel összhangban.  

A Konzuli Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) 2022-ben is folytatja korábban megkezdett 
fejlesztéseit, a konzuli szolgáltatások szoftver- és hardverállományának fejlesztését, az utazási 
tanácsok elérhetőbbé tételét és a gyorsabb válsághelyzeti reagálást biztosító mobil konzuli 
alkalmazás használatát, valamint az ügyfélelégedettség fokozását szolgáló egyéb fejlesztéseket. 
A járványhelyzeti tapasztalatokat felhasználva az alkalmazás összeköttetésre kerül egy új 
válságkezelő felülettel, mely 2022-ben az éles használat tapasztalatai alapján kerül 
továbbfejlesztésre. A KÖFOP keretében 2021-ben jelentős fejlesztések folynak az elektronikus 
ügyintézés, illetve az elektronikus fizetési rendszer bevezetése érdekében, melyekre 2022-ben 
kerül sor. A Szolgálat 2022-ben is tovább bővül, újabb konzulátusok kezdik meg működésüket 
– részben önállóan, részben más külképviseletek fennhatósága alatt – szerte a világban.  
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben 

  millió forintban, egy tizedessel 

XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

Költségvetési szervek 129 570,0 9 078,4 120 491,6 2 588  

1. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
központi igazgatása 

17 208,8 204,6 17 004,2  997 

2. Külképviseletek igazgatása 90 400,3 8 647,6 81 752,7 1 591 

3. Információs Hivatal* 21 960,9 226,2 21 734,7   

7. Fejezeti kezelésű előirányzat 68 482,7 0,0 68 482,7   

1. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása 

1 663,4 0,0 1 663,4   

2. Protokoll kiadások 651,0 0,0 651,0   

3. Csángó-Magyar Együttműködési Program 
Támogatása 

1 000,0 0,0 1 000,0   

4. Stipendium Hungaricum és diaszpóra 
ösztöndíjak támogatása 

39 590,5 0,0 39 590,5   

5. Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti 
támogatások 

8 926,5 0,0 8 926,5   

6. Nemzetközi tagdíjak és európai uniós 
befizetések 

14 436,3 0,0 14 436,3   

7. Peres ügyek 5,0 0,0 5,0  

8. Kulturális diplomáciai projektek támogatása 1 010,0 0,0 1 010,0   

9. Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék 1 200,0 0,0 1 200,0   

Központi kezelésű előirányzatok 43 852,5 0,0 0,0  

1. Eximbank Zrt. tőkeemelése 10 000,0 0,0 0,0  

2. Tőkealaphoz történő hozzájárulás 29 810,0 0,0 0,0  

3. Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) 4 042,5 0,0 0,0  

KKM fejezet összesen: 241 905,2 9 078,4 188 974,3   

*Az Információs Hivatal esetében az átlagos statisztikai állományi létszám a minősített adat 
védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez. 
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

1. cím: Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 

 

A KKM központi igazgatás feladata a minisztérium működési, üzemeltetési költségeinek 
finanszírozása. Az előirányzatnak fedezni szükséges többek között a belföldi állományban 
foglalkoztatottak illetményét és nem rendszeres személyi juttatásait, a munkaadót terhelő 
járulékokat, a belföldi szakmai programok megvalósítását, az ideiglenes külföldi 
kiküldetéseket, az ingatlanokhoz kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátását.  

A cím 2022. évi kiadásokra fordítható kerete 8 043,8 millió forinttal kevesebb a 2021. évi 
eredeti előirányzathoz képest. A legjelentősebb változás a 2021. évben egyszeri feladatként 
jelentkező Budapesti Fenntarthatósági EXPO előirányzatának elvonása.  

A címen összességében bevétellel fedezett a kiadási előirányzatok 1,2%-a. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Központi igazgatása cím  Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2021. évi törvényi előirányzat 25 252,6 204,6 25 048,0 948 

Az igazgatási szervek 2%-os előirányzat 
csökkentése  

-490,4 0,0 -490,4   

Bérintézkedések bázisba építése 75,6 0,0 75,6   

A magyar űrkutatás és űrtevékenység 
fejlesztéséhez szükséges forrás  

100,0 0,0 100,0   

Budapesti Fenntarthatósági EXPO 2021. 
évre biztosított előirányzatának elvonása 

-7 937,2 0,0 -7 937,2   

Árfolyamváltozás 6,7 0,0 6,7   

Ingatlan bérleti díjak MNV Zrt. részére 
történő átadása 

-545,0 0,0 -545,0  
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Fejezeten belüli átcsoportosítások a feladat 
felmerülési helyének megfelelően, pl. 
Stipendium Hungaricum és diaszpóra 
ösztöndíjak, Európa Tanács Miniszteri 
Bizottságának magyar elnökségéhez 
kapcsolódó kiadások fedezete, KKM 
Subsidium Kft. működési kiadásainak 
fedezete, egyéb járulékos, működési 
kiadások  

650,9 0,0 650,9   

Kormánydöntésen alapuló determinációk 
fedezete fejezeten belüli átcsoportosítással 

95,6 0,0 95,6   

 2022. évi törvényi előirányzat 17 208,8 204,6 17 004,2 997  

 

2. cím: Külképviseletek igazgatása  

A Külképviseletek igazgatása cím finanszírozza a Magyarország két- és többoldalú 
kapcsolataiban, illetve nemzetközi fórumokon történő képviseletének, a külképviseleti 
diplomáciai és konzuli hálózat működtetésének, valamint a kultúrdiplomáciai feladatoknak a 
kulturális intézeteken keresztül történő ellátásának feladatait.  

A Külképviseletek Igazgatása cím kiadási főösszegének döntő hányadát a személyi juttatások 
és azok járulékai (71,0%), illetve a külképviseletek működési előirányzatát magába foglaló 
devizakiadások teszik ki. 

A cím 2022. évi kiadási előirányzata 90 400,3 millió forint.  

A személyi juttatások előirányzata 453,2 millió forinttal nőtt, mely jellemzően a fejlesztési 
többletek külképviseletek általános működési kiadásai inflációt követő kiegyenlítésének (helyi 
alkalmazottak, reprezentáció) személyi juttatás részéből adódik. 

A támogatási előirányzat 81 752,7 millió forintra, a bevételi előirányzat összege 8 647,6 millió 
forintra módosult. A konzuli- és vízumdíj bevételek a 2022. évben is a KKM saját bevételeként 
szerepelnek.  

A címen összességében bevétellel fedezett a kiadási előirányzatok 9,6%-a. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Külképviseletek igazgatása Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő) 

2021. évi törvényi előirányzat 84 292,1 7 647,6 76 644,5 1540 

1577/2020. (IX. 10.) Korm. határozat 4. pont: 
a Bécsben és Moszkvában működő levéltári 
szakdiplomaták részére biztosított szakmai 
keret szintre hozása érdekében (EMMI-KKM)  

12,0 0,0 12,0   
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2021. évi költség visszarendezése a KKM 
fejezet terhére az 1145/2020. (IV.10.) Korm. 
határozat 3. pontja alapján (KKM-ME) a 
szekundált örökségvédelmi nemzeti 
szakértővel kapcsolatban 

-13,7 0,0 -13,7   

IM-KKM megállapodás alapján a 
Magyarország Európai Unió melletti Állandó 
Képviseletén az informatikai rendszer 
üzemeltetésével, a biztonsági, 
biztonságtechnikai és titkos ügykezelési 
tevékenységgel összefüggésben 

31,2 0,0 31,2   

1051/2020. (II. 19.) Korm. határozat 
Magyarország Bécsi Nagykövetsége hivatali 
épületének teljes körű felújítása 
előkészítéséről, Budapesti Fenntarthatósági 
EXPO 2021. évre biztosított előirányzat 

-505,0 0,0 -505,0   

Árfolyamváltozás -324,9 0,0 -324,9   

2164/2020. Korm. határozat a Moszkvai 
Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási 
Központ épületének teljeskörű felújításával és 
átalakításával kapcsolatos intézkedésekről  

1 358,8 0,0 1 358,8   

A Magyar Állam által megvásárolt Airbus 
A330-243F típusú szállítógép üzemeltetési 
koncepciójáról szóló 2351/2020. Korm. 
határozat alapján  

1 648,8 0,0 1 648,8   

1517/2018. (X.17.) Korm. határozat 
Magyarország Dublini Nagykövetségének 
elhelyezését biztosító ingatlan 
megvásárlásához szükséges intézkedésekről   

424,9 0,0 424,9   

Külképviseletek igazgatása címen jelentkező a 
szakmai feladatok ellátásához nélkülözhetetlen 
működési, üzemeltetési, karbantartási kiadások 

2 845,8 0,0 2 845,8   

Fejezeten belüli átcsoportosítások a feladat 
felmerülési helyének megfelelően, pl. Európa 
Tanács Miniszteri Bizottságának magyar 
elnökségéhez kapcsolódó kiadások fedezete, 
KKM Subsidium Kft. működési kiadásainak 
biztosítása  

-279,1 0,0 -279,1   

Kormánydöntésen alapuló determinációk 
fedezete fejezeten belüli átcsoportosítással   

-90,6 0,0 -90,6   

Társszervi térítések tervezett bevételeinek 
emelése 

1 000,0 1 000,0 0,0   

2022. évi javasolt előirányzat 90 400,3 8 647,6 81 752,7 1591 

 

  

737



4. cím: Információs Hivatal 

Az Információs Hivatal a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben 
meghatározott feladatok alapján látja el tevékenységét. 

A Hivatal 2022. évi költségvetésébe beépítésre javasolt központi, irányító szervi támogatási 
előirányzatok biztosítják a Hivatal jogszabályokban meghatározott szakmai feladatai növekvő 
szintű végrehajtásának pénzügyi forrását. 

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Információs Hivatal Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám 
(fő)* 

2021. évi törvényi előirányzat 17 580,1 226,2 17 353,9 - 

3006/2021. Korm. határozat alapján 4 320,7 0,0 4 320,7  

Bérintézkedések bázisba építése 54,4 0,0 54,4  

Árfolyamváltozás 5,7 0,0 5,7  

2022. évi javasolt előirányzat 21 960,9 226,2 21 734,7 - 

* (Az átlagos statisztikai állományi létszám a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. 
törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez.) 

 

III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

7/1 Célelőirányzatok 

7/1/6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása 

Az előirányzat célja a minisztérium szakmai programjainak támogatásához, továbbá az 
egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával 
kapcsolatos feladatokról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 17/2019. 
(II. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feladatok 
végrehajtásához szükséges forrás biztosítása.  

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi eredeti előirányzat 1 158,7 0,0 1 158,7 

Változások jogcímenként:       

Egyéb báziscsökkentés -200 0,0  -200 
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A KKM feladatkörében felmerülő, társadalmi, nemzeti 
érdekek alapján elengedhetetlen támogatások 
finanszírozása  

170 0,0 170 

KKM Subsidium Kft. működési költségeinek 
finanszírozására előirányzat átcsoportosítás fejezeten belül  

84,7  0,0 84,7 

KKM Subsidium Kft. működési költségeinek 
finanszírozására előirányzat átcsoportosítás XLVII. 
Gazdaság-újraindítási Alap fejezet terhére 

450  0,0 450 

2022. évi javasolt előirányzat 1 663,4 0,0 1 663,4 

 

A KKM Subsidium Kft. a Korm. rendeletben meghatározott feladatai körében közreműködik 
az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működtetésében és 
fenntartásában, biztonsági és protokoll feladatokban, gépjárművekkel és vagyonkezelt, illetve 
külföldi ingatlanokkal kapcsolatos feladatellátásban, továbbá a Liszt Ferenc Repülőtér 
Kormányváró fenntartási és üzemeltetési feladataiban. A feladatok nagyobb volumenéből 
adódóan többek között Call Center egyre nagyobb igénybevétele, több belföldi, több külföldi 
ingatlan-, illetve a Kormányváró üzemeltetési feladatainak ellátása miatt növekvő kiadások 
fedezetének biztosítása elengedhetetlen. 

7/1/16 Protokoll kiadások 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 141. § (2) 
bekezdés h) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, 
valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért. Az előirányzat célja, hogy a 
protokollfeladatok a lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló 
költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával kerüljenek végrehajtásra. 

A Protokoll kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi eredeti előirányzat 651,0 0,0 651,0 

    

2022. évi javasolt előirányzat 651,0 0,0 651,0 

 

7/1/25 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása 

A csángó-magyar együttműködési program célja, hogy a Csángóföld fejlesztése is a többi 
magyarlakta területtel együtt, hasonló ütemben történjen. A cél elérésére gazdaságfejlesztési, 
oktatási és hagyományőrzési programok indultak, emellett közösségi ingatlanok fejlesztése 
zajlik. 

A Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása:  

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi eredeti előirányzat 1 500,0 0,0 1 500,0 

Változások jogcímenként:       
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Egyéb báziscsökkentés -300,0 0,0 -300,0 

KKM Központi igazgatás cím részére működési 
konszolidáció keretében előirányzat átcsoportosítás 

-200,0 0,0 -200,0 

2022. évi javasolt előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 

 

7/1/33 Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása 

A Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
biztosít fedezetet a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII.26.) Korm. rendelet, a 
Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási 
Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet, a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról 
szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet szerinti és egyéb ösztöndíjprogramok, kapcsolódó 
feladatok kiadásaira.  

Az ösztöndíj programokban részt vevő felsőoktatási intézmények részére rendelkezésre 
bocsátásra kerülnek az ösztöndíjak, a külföldi hallgatói helyek önköltsége, a lakhatási 
támogatás, valamint a magán- és egészségbiztosítás, a szervezési átalány és a magyar nyelvi 
képzési átalány összege. Az előirányzat biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének 
költségeit, a közreműködő szervezetek (hallgatói önkormányzatok, Tempus Közalapítvány) és 
alumni tevékenységek kiadásait, a minisztérium által közvetlenül ellátandó feladatok 
végrehajtását, a Magyar Diplomáciai Akadémia programjainak fedezetét, valamint a Magyar 
Diplomáciai Akadémia Kft. működési költségeit. 

A Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása:  

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi eredeti előirányzat 33 548,6 0,0 33 548,6 

Változások jogcímenként:    

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram stratégiai 
összefüggéseiről  szóló 1793/2019. (XII. 23.) Korm. 
határozat alapján 

5 500,0 0,0 5 500,0 

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 
támogatásáról szóló 1694/2017. (IX. 22.) Korm. 
határozat alapján – Alumni Hálózat 

-1,6 0,0 -1,6 

A Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton ellátandó 
feladatok fedezetének biztosítása fejezeten belüli 
átcsoportosítással 

543,5 0,0 543,5 

2022. évi javasolt előirányzat 39 590,5 0,0 39 590,5 
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7/2 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások 

A fejezeti kezelésű előirányzat az alábbi feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat 
tartalmazza összevontan: 

HEPA NZrt. támogatása 

Az előirányzat biztosítja a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program 
végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 
alapján a társaság közfeladat-ellátásához szükséges fedezetet, melynek keretében elősegíti a 
hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatását, beruházási lehetőségeinek 
bővítését, a magyar beszállítói háttér fejlesztését, a magyar export növekedését, a hazai 
vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatását, a magyar termékek és szolgáltatások 
versenyképességének javítását, a kis- és középvállalkozások külpiaci értékesítését. A Társaság 
lebonyolító szervként közreműködik egyes külgazdaság fejlesztési programok végrehajtásában 
is.  

MFK NKft. működési támogatása 

Az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlása átkerült a 
Miniszterelnökség szervezetéhez a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlói kijelölésével 
összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot 
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről 
szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 3/2021. (III. 1.) NVTNM 
rendelet alapján.  

CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft. támogatása 

Az előirányzatból kerül finanszírozásra a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közfeladat-ellátásához szükséges fedezet a korábban 
hivatkozott 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján. A Társaság közreműködik 
Magyarország gazdasági kapcsolatainak a közép-európai térségben – különösen Ausztria, 
Horvátország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, 
Lengyelország, Csehország és Magyarország területén – történő fejlesztésében, melynek 
keretében partnerirodákat működtet, segíti a magyar cégek külpiacra jutását, 
exportlehetőségeket kutat és közvetít, kiállításokat, vásárokat, illetve azokon való részvételt 
szervez, közreműködik a kis és közepes méretű vállalkozások beszállítói lehetőségeinek 
feltárásában, tanácsadást és segítséget nyújt a magyar vállalkozások külföldi cégalapításához, 
tőkekihelyezéséhez, közreműködik a határon túli gazdaságfejlesztési programok 
lebonyolításában és ellenőrzésében. 

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 

Az előirányzat költségvetési támogatást nyújt a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-
európai Segítő Szolgálata (CESCI) működéséhez, mely szerteágazó feladatokat lát el a 
határmenti fejlesztési igényekkel és célokkal összhangban. Ez magában foglalja az Európai 
Területi Társulások szakmai támogatását, részvételt a kohéziós politika határmenti 
együttműködést érintő alakításában, a Duna Stratégia megvalósításában, területi elemzések 
elkészítését, prioritások meghatározását, tervezési műhelyek szervezését a 2021-27-es EU-s 
programozási időszak Interreg határ menti programjainak kidolgozása érdekében, valamint az 
egyes határ menti térségi beavatkozások kidolgozását (stratégiák, koncepciók), a határon 
átnyúló kapcsolatok fejlesztését (magyar-szlovén fórum és a magyar-román nagyváradi 
szeminárium megszervezése, Kassai Platform koordinációja) egyaránt.  
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HIPA NZrt. működési támogatása 

Az előirányzat fedezetet biztosít a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról szóló 201/2019. (VIII. 15.) Korm. 
rendelet szerinti tevékenységével összefüggésben felmerülő éves működési és fejlesztési 
kiadások, valamint a társaság lebonyolító szervi feladatainak ellátásához szükséges kiadások 
finanszírozására. A Társaság bonyolítja a beruházás ösztönzési célelőirányzat és egyes 
versenyképesség-növelő támogatások programjait.  

 

Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi eredeti előirányzat 9 074,6 0,0 9 074,6 

Változások jogcímenként:       

MFK Nkft. működési támogatás báziscsökkentés  -148,1 0,0 -148,1 

2022. évi javasolt előirányzat 8 926,5 0,0 8 926,5 

 

7/3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 

Az előirányzat finanszírozza Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságáról szóló 
hatályos nemzetközi szerződésekből eredő – az uniós és nemzetközi normák alapján 
megállapított – fizetési kötelezettségeinek teljesítését és forrást biztosít a nemzetközi 
szervezetek által kezdeményezett kötelező jellegű önkéntes felajánlásokhoz is. 

Fentieken túl a NATO-ban vállalt szövetségi kötelezettségként és az afganisztáni 
stabilizációhoz történő magyar hozzájárulás részeként a Kormány 1238/2019. (IV. 30.)  Korm. 
határozatában döntött arról, hogy újabb három évre, 2021-2024 között évi 500 000 US dollár 
összegű pénzügyi támogatást nyújt az afgán biztonsági erők fenntartásához. 

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja továbbá a fedezetet Magyarországnak az Európai Unió 
által működtetett Európai Fejlesztési Alaphoz (EDF) történő kötelező hozzájárulás 
teljesítéséhez. 

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi eredeti előirányzat 17 416,3 0,0 17 416,3 

Változások jogcímenként:       

Az UNICEF nemzetközi gyermekvédelmi programjainak 
támogatásáról szóló 1330/2020. (VI. 22.) Korm. határozat 

44,7 0,0 44,7 

Nemzetközi Visegrádi Alapba történő tagdíj befizetés 
emelése évi 2 millió EUR-ról 2,5 millió EUR összegre 

180,5 0,0  180,5 

Árfolyam különbözet  -225,2 0,0 -225,2 
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KKM Központi igazgatás címen jelentkező feladatok 
fedezetének biztosítása 

-97,3 0,0 -97,3 

Az Európai Fejlesztési Alaphoz (EDF) való hozzájárulás 
összegének csökkenése  

-2 882,7 0,0 -2 882,7 

2022. évi javasolt előirányzat 14 436,3 0,0 14 436,3 

 

7/5 Peres ügyek 

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy fedezetet nyújtson a KKM-mel szemben fennálló 
jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, költségek 
fedezetének biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére. Az előirányzat 
felülről nyitott. 

Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi eredeti előirányzat 9,0 0,0 9,0 

Változások jogcímenként:       

KKM Központi igazgatás címen jelentkező feladatok 
fedezetének biztosítása  

-4,0 0,0 -4,0 

2022. évi javasolt előirányzat 5,0 0,0 5,0 

 

7/8 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 

A fejezeti kezelésű előirányzat az alábbi feladatok finanszírozásához biztosít forrást: 

Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása 

A forrás célja a felújított Gül Baba Türbéje műemlék, illetve tágabb környezetének fenntartása 
annak érdekében, hogy a hely történelmi és művészettörténeti jelentőségéhez méltó módon 
várja a látogatókat. A Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány feladatainak 
meghatározásáról szóló 428/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 1995/2017. (XII. 19.) 
Korm. határozat értelmében az ingatlanegyüttes üzemeltetését és működtetését a külpolitikáért 
felelős miniszter a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány útján látja el.  

Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 

A Demokrácia Központ Közalapítvány támogatásának célja a demokratikus átalakulás során 
szerzett tapasztalatok földrajzi korlátozások nélküli összegyűjtése, szintetizálása és 
továbbadása, valamint a hazai és nemzetközi közvélemény tájékoztatása, Magyarország 
nemzetközi intézményes kapcsolatainak tudományos megalapozása és más országok 
demokratikus reformfolyamatainak előmozdítása. A Demokrácia Központ Közalapítvány 
tevékenységében közreműködik a Tom Lantos Intézet és a Külügyi és Külgazdasági Intézet.  

Kulturális diplomáciai projektek támogatása  

A kulturális, diplomáciai projektek kiemelt célja a magyar kultúra, oktatás és tudomány 
eredményeinek, a magyarság kulturális értékeinek népszerűsítése a külföldi közönség körében, 
Magyarország külpolitikai és külgazdasági érdekei mentén. Az előirányzat biztosít forrást a 
külföldön és Magyarországon megrendezett nemzetközi kulturális és tudományos 
eseményekhez, programokhoz, projektekhez kapcsolódó támogatásokra is.  
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Kulturális diplomáciai projektek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi eredeti előirányzat 1 232,1 0,0 1 232,1 

Változások jogcímenként:       

2022. évi egyéb báziscsökkentés -250,0 0,0 -250,0 

KKM Központi igazgatás címen jelentkező feladatok 
fedezetének biztosítása  

-22,1 0,0 -22,1 

Kulturális diplomáciai projektek támogatása érdekében 
előirányzat átcsoportosítás XLVII. Gazdaság-újraindítási 
Alap fejezet terhére 

50,0 0,0 50,0 

2022. évi javasolt előirányzat 1 010,0 0,0  1 010,0 

 

7/9 Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék 

Az előirányzat a három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal rendelkező rendvédelmi 
hivatásos állományú foglalkoztatottak hat havi szolgálati juttatása 2022. évre eső fedezetét 
(1200,0 millió forintot) tartalmazza. Tekintve, hogy e jogcímen először 2023-ban válik 
esedékessé kifizetés, a betervezett fedezet az egyharmad részét jelenti a 2023-ban kifizetendő 
teljes összegnek. 
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8 Központi kezelésű előirányzatok 

8/2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

8/2/1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 

8/2/1/1 Eximbank Zrt. tőkeemelése  

Az Eximbank Zrt. tőkeemelése 10 000,0 millió forint összegű tőkeemelését részben a 
szabályozási változások addicionális tőkeszükséglete, részben pedig nagyobb egyedi ügyletek 
finanszírozása indokolja. 

A tőkeemelés mértéke a Kormány 1914/2020. (XII. 17.) számú határozatában rögzített 
döntésen alapul. 

8/2/1/2 Tőkealaphoz történő hozzájárulás 

A Magyar-Indonéz Tőkealap létrehozásáról szóló 1145/2021. (III. 31.) Korm. határozatban 
foglaltaknak megfelelően az előirányzat az Indonéziában végrehajtásra kerülő infrastrukturális 
nagyprojektek megvalósulásához szükséges tőkebefektetések fedezetét biztosítja. A 
határozatban rögzített ütemezésnek megfelelően a Tőkealaphoz történő hozzájárulás 
előirányzata 2022. évben 29 810,0 millió forint. 

A tőkealap létrehozásával, működtetésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a hazai és 
nemzetközi tőkealapok terén kompetenciával rendelkező Eximbank látja el a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium nevében, mely szakpolitikai felelősként eljár a fenti ügylet 
lebonyolításában. 

8/3 Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) 

A Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) sor 2021. évben nem rendelkezett előirányzattal, a 
2022. évi költségvetési törvényjavaslatban 4 042,5 millió forint került megtervezésre.  

Az előirányzat az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében kialakult 
helyezetben hátrányba került gazdasági szektorok, illetve szereplők, valamint többletfeladatot 
ellátó, közigazgatási tevékenységet ellátó szervezetek kompenzálása érdekében biztosított 
támogatások fedezetét biztosítja. 

 

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

A 2022. évi tervezés során nem került beépítésre a KKM Központi igazgatása költségvetésébe 
a „közvetlen” uniós projektek adott időszakra vonatkozó támogatási szerződésének összege, 
valamint az Európai Unió intézményfejlesztési ikerintézményi (Twinning) program 
pénzforgalma, mivel az előirányzat módosítására év közben, saját hatáskörben kerül sor. 

 

2022. évben a belföldön megvalósuló projektek az alábbiak: 

1 DTP-PAC2-PA02 
DRS energia területének 
működési projektje 

2020.01.01 2023.02.28 

2 DTP-PAC2-PA04 
DRS vízminőségi területének 
működési projektje 

2020.01.01 2023.02.28 

3 DTP-PAC2-PA05 
DRS környezeti 
kockázatkezelés területének 
működési projektje 

2020.01.01 2023.02.28 
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4 
KÖFOP-1.0.0-

VEKOP-15-2019-
00056 

A konzuli ügyintézést 
támogató elektronikus 
szolgáltatások fejlesztése 

2019.07.01 2022.02.28 

5 HUHR TA/07 

Establishment and operation 
of the first level control of TA 
expenditures of Hungarian TA 
beneficiaries and other 
national level activities to be 
carried out by the Hungarian 
National Authority 

2015.01.01 2024.04.30 

6 HU-SRB TA/08 
External expertise and 
services provided for the 
Managing Authority 

2015.01.01 2024.04.30 

7 SK-HU TA/04 
Operation of the National 
Authority 

2016.01.01 2024.04.30 

8 SIHU87 TA 6 NA HU 2016.01.01 2024.04.30 

9 RO-HU TA 
Technical Assistance - 
Hungarian National Authority 
(HUNA) 

2016.01.01 2024.04.30 

10 
HUSKROUA ENI 

TA/01  
Operation of the Managing 
Authority (MA) in Budapest 

2018.01.01 2024.12.31 

11 
BBA1.1.4/10-
2019-00001 

Konzuli tisztviselők ideiglenes 
kihelyezése 

2020.07.01 2023.02.28 

12 
BBA-1.2.1/10-

2019-00001 

Regionális konzuli képzések, 
okmánybiztonsági 
tanfolyamok, 
minőségbiztosítás 

2020.07.01 2023.02.28 

13 ATHU 017 SMART - Pannónia projekt 2016.01.01 2022.05.31 

 

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

 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat 

megnevezése 

2022. évi 
tervezett 
kiadás 

XVIII/7/1/25 
Csángó-Magyar 
Együttműködési Program 
Támogatása 

Csángó-Magyar 
programok 
támogatása 

1 000,0 

XVIII/7/1/33 
Stipendium Hungaricum 
és diaszpóra ösztöndíjak 
támogatása 

Diaszpóra 
Felsőoktatási 
Ösztöndíjprogram 

675,0 
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek fel-
zárkóztatását, illetve strukturális átalakítását jelöli meg a gazdasági, társadalmi és területi ko-
hézió erősítése érdekében.  

A 2014-2020 közötti időszakban az EU regionális és vidékfejlesztési politikája keretében a tag-
államoknak 11 tématerületre kell összpontosítania saját fejlesztési terveit, amelyek a következők:  

– A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 
– Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák hasz-

nálatának és minőségének javítása; 
– A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és akvakultúra-ágazat ver-

senyképességének javítása; 
– Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása min-

den ágazatban; 
– Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és – kezelés előmoz-

dítása; 
– A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 
– A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb háló-

zati infrastruktúrákban; 
– A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése; 
– A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 
– Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás; 
– Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. 

Az EU költségvetésének legnagyobb részét kitevő Európai Strukturális és Beruházási Alapokon 
(a továbbiakban: ESB-alapokon) olyan reformokat hajtottak végre, amelyek a kohéziós politika 
valódi „zöldülése” felé vezetnek, és biztosítják a beruházások fenntarthatóbb és nagyobb rész-
vétellel zajló tervezését és megvalósítását a helyi és regionális fejlesztésben, az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságban, a foglalkoztatásban és a társadalmi részvételben. 

Az ESB-alapokban a tisztességes munkába, a szegénység és kirekesztettség elleni harcba, va-
lamint a diszkriminációellenes intézkedésekbe történő beruházások kapnak szerepet. Az új Ko-
héziós Alapnak és az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak szintén többféle zöld beruházási 
lehetőséget kell kínálnia: a CO2 kibocsátási célokra fordítandó minimális részesedés biztosítja, 
hogy az eddigieknél több pénzt fektessenek be a megújuló energia és energiahatékonyság nép-
szerűsítésébe. 

Az ESB-alapok egyik fontos eleme a partnerségi alapelv, amelyet a törvényileg kötelező érvé-
nyű Partnerségi Elvről Szóló Európai Magatartási Kódex is alátámaszt, és számos követelményt 
ír elő a partnerek bevonásával kapcsolatban. Ennek az alapelvnek azt kell biztosítania, hogy a 
regionális és helyi hatóságok, társadalmi és gazdasági partnerek, valamint a civil társadalom és 
a civil szervezetek aktívan részt vegyenek a stratégiai tervezésben és döntéshozatalban a finan-
szírozási programok előkészítése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése során. 

A civil szervezetek, helyi fejlesztési hálózatok és vidéki vállalkozások továbbra is jogosultak 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) támogatására. Az 
agrár- és vidékfejlesztésre szánt uniós források 2021-2027 közötti felhasználása a korábbi idő-
szakokban megszokottakhoz képest jelentősen átalakul. A változások nagyságrendje és az azok 
leképzését szolgáló szabályok kialakításának időigénye miatt a Bizottság két átmeneti évet ik-
tatott be a tényleges indulásig, ezáltal meghosszabbítva a jelenleg futó Vidékfejlesztési Prog-
ram időbeni hatályát. Ezzel párhuzamosan a VP pénzügyi forrása is bővült az új pénzügyi 
időszak 2021-2022. évre jutó kötelezettségvállalási keretével. A felhasználható keretet a 
2021-2022-es években tovább növeli a NGEU források vidékfejlesztésre allokált összege is. 
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Szintén jelentős változás, hogy az új pénzügyi időszakban a nemzeti társfinanszírozás mértéke, 
az Unióban egyedülálló módon, a maximálisan adható 80% lesz. 

A 2014-2020 időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás (a továbbiakban: PM) azono-
sítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési prioritásait. A PM rögzíti, 
hogy a Magyarországra az ESB alapokon keresztül érkező uniós fejlesztési források hogyan 
támogatják az Európai Unió Európa 2020 (EU2020) stratégia Magyarországra lebontott céljait. 
A PM integrálja a Nemzeti Reform Programot és az EU Tanácsának Országspecifikus Ajánlá-
sait is figyelembe veszi.  

A PM-ben kijelölt fejlesztési irányok részleteit operatív programok rögzítik. Ezek a Strukturális 
Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő ágazati és területi operatív programok (a további-
akban OP) (Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP, Integrált Közlekedésfejlesztési OP, Környe-
zeti és Energiahatékonysági OP, Terület- és Településfejlesztési OP, Versenyképes Közép-
Magyarország OP, Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesz-
tési OP), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználását meghatá-
rozó Vidékfejlesztési Program, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap felhasználását 
meghatározó Magyar Halgazdálkodási OP, a Magyarország részvételével zajló európai (nem-
zetközi) területi együttműködési programok, és a Rászoruló Személyeket Támogató OP. 

Kohéziós források 

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (a továbbiakban: GINOP)  

Az OP az EU források felhasználásának irányadó stratégiai dokumentuma a gazdaságfejlesztés 
területén, amely Magyarország Budapesten és Pest megyén (KMR) kívüli területein megvaló-
suló fejlesztéseket támogat.  

A program fő hatóköre a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése 
és növekedésének elősegítése. A vállalkozások hozzáadott értékének, profitjának növekedése a 
gazdaság és a foglalkoztatás növekedésének alapja, amit a program nyolc prioritása segít, fi-
nanszírozva többek között a kkv-k termelési kapacitásbővítő fejlesztéseit, kutatás-fejlesztési és 
innovációs projektjeit, infokommunikációs és energiahatékonysági fejlesztéseit, foglalkoztatás-
bővítését, a szakképzett munkaerő rendelkezésre állását, valamint hálózatos turisztikai fejlesz-
téseket. A GINOP 8. prioritása keretében a GINOP egyéb prioritásaiban elérhető vissza nem 
térítendő konstrukciókat kiegészítő pénzügyi eszközök érhetők el.  

Versenyképes Közép-Magyarország OP (a továbbiakban: VEKOP) 

A Strukturális Alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap) Kö-
zép-magyarországi régió (a továbbiakban: KMR) területén felhasználandó fejlesztési forrásait, 
valamint a részben ágazati operatív programokból megvalósítandó országos hatású fejlesztések, 
projektek KMR területre arányosított forrásait tartalmazza. 

A VEKOP a rendelkezésre álló támogatási forrásokat három stratégiai cél mentén koncentrálja:  

– A regionális gazdasági teljesítmény intelligens és fenntartható növelése (tudásgazdaság, 
innováció, vállalkozói környezet, a kis- és középvállalkozások fejlesztése, turizmus, in-
fokommunikációs beruházások támogatása);  

– A foglalkoztatás növelését segítő társadalmi környezet fejlesztése (napközbeni gyermek-
ellátást biztosító intézmények, foglalkoztatás növelését támogató programok, oktatási és 
képzési rendszerek fejlesztése);  

– A versenyképességet és a társadalmi együttműködést is szolgáló közösségi fejlesztések 
egy élhetőbb környezet kialakulása érdekében (a lakosság és a közlekedés energiahaté-
konyságának növelése, település rehabilitációs fejlesztések, társadalmi együttműködés 
erősítése, a közigazgatás és közszolgáltatások működésének javítása, természetvédelem).  
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Terület- és Településfejlesztési OP (a továbbiakban: TOP)  

A TOP fejlesztései elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálják. Összhang-
ban a Nemzeti Reform Programban (NRP) és a PM-ben rögzítettekkel az alábbi EU2020 stra-
tégiai célokhoz járul hozzá: 

– Foglalkoztatás növelése;  
– Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás;  
– Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen.  

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (a továbbiakban: IKOP)  

Magyarország (és az Európai Bizottság 2014-2020-as időszakra szóló) PM-ben megcélzott 
fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági 
növekedést szolgálja. Az IKOP a PM prioritásait a következőképpen szolgálja: 

– A gazdasági szereplők versenyképességének javítását és nemzetközi szerepvállalásuk fo-
kozását közvetetten a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, korszerűsítésével;  

– A foglalkoztatás növelését közvetetten a közlekedési lehetőségek bővítésével és a föld-
rajzi mobilitás növelésével;  

– Az energia- és erőforrás- hatékonyság növelését közvetlenül a közösségi közlekedés és a 
környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok erősítésével; 

– A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítását közvetetten a 
regionális, városi, elővárosi közlekedés korszerűsítésével.  

Környezeti és Energiahatékonysági OP (a továbbiakban KEHOP)  

Az OP beavatkozásai elsősorban és közvetlenül a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erő-
sítését szolgálják, ugyanakkor áttételesen hozzájárulnak a gazdasági növekedés elősegítéséhez is.  

A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülé-
sére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változáso-
kat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. 

Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és be-
avatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak 
kell érvényesülniük:  

– Klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóké-
pesség javítása;  

– Erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;  
– Szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;  
– Egészséges és fenntartható környezet biztosítása.  

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (a továbbiakban: EFOP)  

Az OP a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával járul hozzá a célok meg-
valósításához az alábbi hat fő beavatkozási irányon keresztül:  

– Társadalmi felzárkózás;  
– A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése;  
– Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések;  
– A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolael-

hagyás csökkentésére;  
– A munkaerő piaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel rendelke-

zők számának növelése;  
– Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók kö-

rében és a kutatás-fejlesztésben. 
Az OP támogatja továbbá a COVID-19 járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben szükségessé 
vált intézkedéseket a járvány terjedési ütemének lassítása, vagy megszüntetése érdekében. 

751



 

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (a továbbiakban: KÖFOP) 

Az operatív program átfogó szakmai tartalma: az 1. és a 2. prioritások keretében a közigazgatás 
és a közszolgáltatási szféra átfogó fejlesztéseit hajtja végre, a 3. prioritás keretében pedig tech-
nikai segítségnyújtás forrásokat biztosít.  

Az operatív program célja egyrészt az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek 
csökkentése, így a közigazgatási folyamatok optimalizálásának és elektronizálásának megva-
lósítása, másrészt a szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálta-
tásban, ami a kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberi erőforrás 
menedzsment-rendszernek, a közigazgatási folyamatok átláthatóságának, valamint a közszol-
gáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú információs bázi-
sának fejlesztéseit fedi le. A KÖFOP 1. és 2. prioritása esetében elsősorban országos kihatású 
projektek valósulnak meg, amelyek KMR-re eső finanszírozását a Versenyképes Közép-Ma-
gyarország OP biztosítja. 

A Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (KÖFOP 
IH) gondoskodik az eredményes, hatékony megvalósításról az operatív program jogszabályok-
nak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. A KÖFOP IH a Miniszterel-
nöki Kabinetirodán belül végzi tevékenységét. 

Rászoruló Személyeket Támogató OP (a továbbiakban: RSZTOP)  

Az RSZTOP a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap 
Magyarországon történő felhasználására irányul. Az Alap a megfelelő étkezés és az alapvető 
fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését szolgáló 
kísérő intézkedésekkel. Az Operatív Program az Alapot szabályozó uniós rendelet szerinti két 
lehetőség közül a célirányos természetbeni juttatásokat és a minimális kísérő szolgáltatásokat 
tartalmazó változat mentén készült. 

Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) 

Az EMVA 2014-2020 programozási kerete Magyarország számára az 1305/2013/EU rendelet 
alapján 3 430,6 millió euró, melyhez átlagosan 18% nemzeti társfinanszírozás társul. Ez ösz-
szességében mintegy 1 413 800,0 millió forint összegű közpénz felhasználását teszi lehetővé. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2020. december 23-i (EU) 2020/2220 rendelete alapján Ma-
gyarország a 2021-2027-es időszaki EMVA forrás 2021-2022-re eső kötelezettségvállalási 
keretelőirányzataival megemelheti a hatályos VP pénzügyi kereteit. Így a Vidékfejlesztési 
Program 2014-2022 között felhasználható keretösszege 2 941 100,0 millió forintra növekszik. 

A VP hangsúlyos elemét képezi a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, azzal összefüggésben 
a környezetkímélő, fenntartható gazdálkodás, agrár-környezetgazdálkodás, kiemelt szempontja 
és beavatkozási területe a vidéki térségek és közösségek lehetőségeinek bővítése, a vidéki gaz-
daság és helyi közösségek fejlesztése. A VP beavatkozásai a kormányzati tervek szerint szoro-
san kapcsolódnak a többi Operatív Program intézkedéseihez, a vidékfejlesztés szempontját 
érvényesítve azokkal szinergiában valósulnak meg, mind a központi intézkedéseket, mind a 
helyi és térségi programokat tekintve.  

Magyar Halgazdálkodási OP (a továbbiakban: MAHOP) 

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott Magyar Halgazdálkodási Operatív 
Program támogatási rendszere Magyarország esetében 4 uniós prioritás köré épül. Magyaror-
szág számára a halgazdálkodás fejlesztésére valamivel több, mint 16 000,0 millió forint áll ren-
delkezésre, amelynek keretében kiemelt cél a Halászati Operatív Program (HOP 2007-2013) 
által megteremtett termelői bázisok és a halgazdálkodási kkv-k fejlesztése, a hagyományos tó-
gazdasági haltermelés versenyképességének növelése, valamint a biodiverzitás megőrzése vagy 
növelése mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív energiaforrások használatával, 
illetve a környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása.  
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A program további fontos célja az új fajok termelésbe vonásának segítése, az intenzív, innovatív 
technológiákat alkalmazó haltermelés fejlesztése és a halfeldolgozás támogatása. A halfogyasz-
tás ösztönzése érdekében a MAHOP Irányító Hatóság folytatja az előző programozási időszak-
ban megkezdett Kapj rá! halfogyasztást népszerűsítő marketing kampányt. 

A 2014–2020 közötti határon átnyúló együttműködési programok 

A 2014-2020 közötti határon átnyúló együttműködési programok esetében a programok terve-
zésével és megvalósításával összefüggő feladatok a külgazdasági és külügyminiszter feladat- 
és hatáskörébe tartoznak.  

Az együttműködési programok a határokon átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
tevékenységek fejlesztését az alábbi célok mentén valósítják meg: 

– A vállalkozói szellem ösztönzése, különösen a KKV-k, az idegenforgalom, a kultúra fej-
lesztése; 

– A természeti és kulturális erőforrások közös védelmének és az ezekkel való közös gaz-
dálkodásnak, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelőzésének az ösztön-
zése és javítása; 

– A munkaerő mobilitásának ösztönzése; 

– Az elszigeteltség mérséklése, megközelíthetőség javítása; 

– Határokon átnyúló vízgazdálkodási, katasztrófavédelmi, kockázat-megelőzési és egész-
ségügyi együttműködés; 

– Az együttműködés, a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztése szolgáltatások és 
infrastruktúrák területén, valamint a programtérség lakossága közötti együttműködés. 

Egyéb közösségi előirányzatok 

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021-es időszakában Magyaror-
szág részesedése összesen 214,6 millió euró (EGT FM: 108,9 millió euró, Norvég FM: 
105,7 millió euró). A támogatások elsődleges célja ebben a programozási időszakban is a gaz-
dasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, valamint a Magyarország és a donor or-
szágok közti kétoldalú kapcsolatok erősítésére irányul.  

A Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszaka tekintetében a támogatás összege 
Magyarország szármára várhatóan mintegy 87,6 millió svájci frank lesz. Jelenleg az Európai 
Unió és a Svájci Államszövetség között folyamatban vannak a számos bilaterális megállapodást 
magában foglaló, Intézményi Keretmegállapodásra vonatkozó tárgyalások, mely alapján meg-
születhet a Svájci Hozzájárulásra vonatkozó megállapodás is (Egyetértési Megállapodás) az 
Európai Unió és a Svájci Államszövetség között a későbbiek során. (A Svájci-Magyar Együtt-
működési Program a Svájci Hozzájárulás támogatási program részét képezi.)  

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek kiemelt célja a közlekedési há-
lózat fejlesztését szolgáló beruházások megvalósítása. Magyarország a CEF-ben közlekedés-
fejlesztésre rendelkezésére álló 1075,0 millió euró összegű, úgynevezett kohéziós nemzeti 
boríték 100%-át lekötötte, ezen túlmenően 3000,0 millió forint uniós támogatást nyert a mind-
egyik tagállam által megpályázható általános borítékból, és mintegy 700,0 millió forint további 
támogatást köthet le a más országok által fel nem használt kohéziós forrásokból. A 2021—2027 
programozási időszakban közlekedésfejlesztésre Magyarország számára várhatóan rendelkezé-
sére álló összeg 802,0 millió euró lesz. 
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2021-2027-es programozási periódus  

A 2021-2027 közötti PM tervezet szerint Magyarország 2030-ig szóló kiemelt célkitűzése a 
gazdasági és társadalmi versenyképesség növelése az alábbi alcélok teljesítésével: 

− gyarapodó, egészséges és a munkaerőpiacon versenyképes népesség; 
− csúcstechnológiájú, innovatív, magas hozzáadott értéket előállító Magyarország, a ma-

gyar termelési kultúra XXI. századi újjászületése; 
− energiafüggetlen Magyarország, tiszta és biztonságos környezet; 
− gyors és kényelmes közlekedés, elérhetőség javítása az országban és a Kárpát-medencében; 
− vonzó vidéki életmód; 
− Kárpát-medencei régió nemzetközi versenyképességének növelése. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2022-ben 

A XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet (a továbbiakban: XIX. fejezet) az 
Európai Unió kohéziós, halászati és közös agrárpolitikájának megvalósítását biztosító pénzügyi 
források Magyarországnak allokált előirányzatait, továbbá egyéb nemzetközi programok forrá-
sait tartalmazza. A 2021. évtől kezdődően az uniós támogatások kiadási és bevételi előirányza-
tai változatlan fejezeti rend mellett központi kezelésű előirányzatként kerültek megtervezésre. 

A XIX. fejezet 2022. évi kiadási előirányzata 3 177 108,8 millió forint, amely a 2021. évi ere-
deti előirányzathoz – 1 589 173,7 millió forint – viszonyítva 1 587 935,1 millió forinttal maga-
sabb. Ebből 221 758,6 millió forint fejezeti kezelésű előirányzat, 2 955 350,2 millió forint 
pedig központi előirányzat. A támogatási előirányzat a 2022. évben 13 526,4 millió forint. 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1  Intézményekkel történő feladatellátás 

A XIX. fejezet 2022. évben intézményi előirányzattal nem rendelkezik.  

 

III.2 Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése 221 758,6 millió forint kiadási előirányzatot 
tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 13 526,4 millió forint. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezése Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat  19 476,0 0,0 19 476,0 

Változások jogcímenként:    

Csökkenés:    

EU támogatások felhasználásához szükséges 
technikai segítségnyújtás (egyes kiadások át-
kerültek VOP Plusz előirányzatra) 

-5 949,6  -5 949,6 

Többletek:    

Alapok alapja pénzügyi eszközök (korábban 
nem rendelkezett eredeti előirányzattal)  

+208 232,2 +208 232,2  

2022. évi javasolt előirányzat 221 758,6 208 232,2 13 526,4 
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02/07. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 

02/07/01 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás (EUTA) 
jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 11 449,6 0,0 11 449,6 

Változások jogcímenként:    

Csökkenés (egyes kiadások a VOP Plusz elő-
irányzaton kerültek betervezésre) 

-5 949,6 0,0 -5 949,6 

2022. évi javasolt előirányzat 5 500,0 0,0 5 500,0 

 

Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rend-
jéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése értelmében a jogcímcsoport 
a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő az Európa Unió alapjaiból nem fedezett, 
illetve el nem számolható, a programok lebonyolításához feltétlenül szükséges költségek finan-
szírozására szolgál. A 2022. évi javasolt kiadási és támogatási előirányzata 5 500,0 millió fo-
rint, amely biztosítja a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság, és NISZ Zrt. által történő 
feladatellátásokat, és az Új Világ NKft. által biztosított informatikai rendszerek (EUPR) fej-
lesztéséhez, üzemeltetéséhez szükséges fedezetet. Tekintettel arra, hogy a FAIR rendszer mo-
duljainak, illetve azok alrendszereinek (pl.: PHARE, Átmeneti Támogatás, EGT, EQUALl, 
IMIR, EMIR, FAIR, Palyazat.gov.hu) folyamatos továbbfejlesztése és működtetése elengedhe-
tetlen a források szabályszerű és hatékony felhasználásához. 

Szintén az EUTA biztosít fedezetet az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 
2009-2014-es időszaka vonatkozásában a fenntartáshoz kapcsolódó feladatokra; az 
INTERREG, az ETE 2007-2013 és az ETE 2014-2020 (határ menti) programokhoz kapcsolódó, 
de uniós forrásokból nem fedezhető tevékenységekre (pl.: közbeszerzési tanácsadás, elkülöní-
tett könyvelés ellenőrzése); a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer fejlesztés, bevezetés, 
illetve működés-támogatásához; az IMIR 2014-2020 rendszer fejlesztésének, üzemeltetésének 
uniós forrásból nem fedezhető kiadásaihoz. 

Ez a jogcímcsoport biztosítja a XIX. fejezet kincstári számlavezetési költségeit (tranzakciós 
illeték, egyéb bankköltségek), illetve a bírságok fedezetét; a 4-es metró beruházáshoz biztosított 
kiegészítő finanszírozás kapcsán ellátandó pénzügyi feladatokat.   

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. által a Társaságról szóló 
kormányrendeletben meghatározott tevékenységekből eredő, az INTERREG, ETE 2007-2013 
és ETE 2014-2020 (határmenti) programokhoz kapcsolódó, az EGT-Norvég 2004-2009 prog-
ramhoz, a Svájci Hozzájáruláshoz, a PHARE programhoz kapcsolódó utánkövetési, a GINOP 
projektben el nem számolható, valamint a hírszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó fel-
adatok ellátáshoz szintén az EUTA biztosít fedezetet, A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2021. és 2022. évekre a NAHU 2014-2020 és INTERREG+ 
Informatikai Rendszer üzemeltetési tevékenységeire vonatkozóan, külön szerződés keretén biz-
tosítottak a költségek. 

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. az Európai Unió alapjaiból, 
továbbá egyéb donor államoktól származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intéz-
ményrendszer meghatározó szereplője. Tevékenységét a közösségi és hazai jogszabályok, va-
lamint az irányító szervek által megadott szempontok figyelembevételével látja el. 
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Tevékenységi köre kiterjed többek között a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a támo-
gatási szerződések megkötésére, a kifizetés igénylési kérelmek, a számlákhoz kapcsolódó do-
kumentumok befogadására, a teljesítések igazolására, a kedvezményezetteknek történő 
kifizetések utalványozására és a számvitellel kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

02/07/02 Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 5 026,4 0,0 5 026,4 

2022. évi javasolt előirányzat 5 026,4 0,0 5 026,4 

 

Az uniós programokhoz kapcsolódóan az előre nem látható kiadásokhoz, így különösen az eu-
rópai bizottsági követelések visszafizetésének, követeléskezelési költségek, árfolyam-különbö-
zet, az intézményrendszernek a kedvezményezett, vagy a szállítója részére fizetendő késedelmi 
kamat elszámolásának fedezetére szolgál. Kiadási előirányzata: 5026,4 millió forint. 

Az előirányzat kiadási összegének tervezése a korábbi évek alapján történt.  

02/07/04 Közvetlen uniós programok támogatása jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 3 000,0 0,0 3 000,0 

2022. évi javasolt előirányzat 3 000,0 0,0 3 000,0 

 

A 2014-2020 közötti évek tapasztalatai azt mutatják, hogy Magyarország a lakosságarányos 
értéknél alacsonyabb mértékben részesül a közvetlen irányítású uniós programokból. A kor-
mány kifejezett célja, hogy a 2021-2027 közötti időszakban átlagosan a lakosságarányos értékre 
emelje az e programokból való magyar szervezetek részesedését. 

A költségvetési forrás célja, hogy megfelelő támogatás álljon rendelkezésre azon magyar pá-
lyázatok előkészítésére és önerejének szükség szerinti finanszírozására, amelyek nem képesek 
az önerő és/vagy az előkészítéshez szükséges forrást önállóan biztosítani. 

Az előirányzat terhére támogatás pályázati úton nyújtható, eltérő szabályok alkalmazásával az 
önerő és az előkészítő költségek esetében, igazodva a kedvezményezetti körhöz (közszféra ked-
vezményezettek és civil szervezetek, egyéb szervezetek). 

– Önerő támogatása: 

Közszféra szervezet és civil szervezet részére az önerő támogatás vissza nem térítendő 
formában nyújtható. Egyéb szervezetek csak indokolt esetben nyújthatnak be kérelmet 
önerő támogatásra. 

– Előkészítési költségek támogatása: 

Támogatás kizárólag azzal a feltétellel nyújtható, hogy ha az előirányzat kedvezménye-
zettje a közvetlen irányítású uniós programban támogatásban részesül és az előkészítési 
költség a közvetlen irányítású programban elszámolható, úgy az előirányzatból kapott 
előkészítési támogatást a kedvezményezett az előirányzat kezelőjének visszatéríti. 
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Közszféra kedvezményezetteken és civil szervezeteken kívüli egyéb szervezetek eseté-
ben a támogatás kizárólag visszatérítendő formában nyújtandó. Ez alól kivételt a kormány 
egyedi döntésével adhat. 
Az előirányzat felhasználása az egyes uniós programok nemzeti programfelelősei és a 
közvetlen uniós programok központi összehangolásáért felelős szervezet közötti szoros 
együttműködés keretében történik. 

02/17. Alapok alapja pénzügyi eszközök alcím 

02/17/01 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet: (korábbi években csak ma-
radvány előirányzata volt)  

+164 500,3 +164 500,3 0,0 

2022. évi javasolt előirányzat 164 500,3 164 500,3 0,0 

 

A 2014-2020-as programozási időszakban létrejött uniós forrású pénzügyi eszközök esetén a 
kihelyezési időszak 2023.12.31-én ér véget. 2021 végére a cél valamennyi hitelprogram vonat-
kozásában a programkeretek 100%-ban végső kedvezményezetti szerződésekkel történő lefe-
dése. 2022. évben a fő fókusz a folyósítások teljes körű lebonyolításán lesz, a kombinált és az 
önálló hitelprogramokban a teljes maradványérték folyósítását betervezte a végrehajtó szerve-
zet. 2022-ben 14 darab GINOP hitelprogram esetében tervezünk folyósítást, a legnagyobb fo-
lyósítási volumen a KKV Technológia hitelprogramban várható. 

A 2014-2020-as időszakban létrejött uniós forrású tőkealapok esetén a befektetési időszak szin-
tén 2023.12.31-én ér véget, 2022. évben a fókusz a további befektetések kiválasztásán és vég-
rehajtásán lesz. 

 

02/17/02 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet: (korábbi években csak ma-
radvány előirányzata volt) 

+1 095,8 +1 095,8 0,0 

2022. évi javasolt előirányzat 1 095,8 1 095,8 0,0 

 

A 2014-2020-as programozási időszakban létrejött uniós forrású pénzügyi eszközök esetén a 
kihelyezési időszak 2023.12.31-én ér véget. Nincs további értékesíthető termék, a befogadott 
kérelmek értékelése zajlik, 2021 végére a cél valamennyi hitelprogram vonatkozásában a prog-
ramkeretek teljes mértékének lefedése végső kedvezményezetti szerződésekkel. 2022. év fő fó-
kusza a folyósítások teljes körű lebonyolítása lesz, három termék esetében várható folyósítás: 
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1. VEKOP-1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest 
megyében Hitelprogram; 
2. VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épület-
energetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel; 
3. VEKOP-5.2.1-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energiafelhasználásának 
növelését célzó hitel. 

A 2014-2020 időszakban létrejött uniós forrású tőkealapok esetén a befektetési időszak szintén 
2023.12.31-én ér véget, 2022. évben a fókusz a további befektetések kiválasztásán és végrehaj-
tásán lesz. 

 

02/17/03 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet: (korábbi években csak ma-
radvány előirányzata volt) 

+136,1 +136,1 0,0 

2022. évi javasolt előirányzat 136,1 136,1 0,0 

 

A 2014-2020-as programozási időszakban létrejött uniós forrású pénzügyi eszközök esetén a 
kihelyezési időszak 2023.12.31-én ér véget. Vélelmezhetően a covid pandémia hatására ala-
csony a beruházási hitel iránti kereslet, így 2021. évben és 2022. évben fő fókusz a hitelprogram 
vonatkozásában a programkeret 100%-ban történő lefedése végső kedvezményezetti szerződé-
sekkel és a folyósítások teljes körű lebonyolítása lesz.  

02/17/04 Alapok alapja GINOP Plusz pénzügyi eszközök jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:    

Többlet: új előirányzat 2021-2027-es időszakra +42 500,0 +42 500,0 0,0 

2022. évi javasolt előirányzat 42 500,0 42 500,0 0,0 

 

A várhatóan 2021-ben jóváhagyásra és elfogadásra kerülő Partnerségi Megállapodás, továbbá 
Operatív Programok alapján megkezdődnek a szakpolitikai egyeztetések a hiteltermékek kidol-
gozására vonatkozólag. Ennek eredményeként 2022 elejére a végleges pénzügyi programstruk-
túra alapján megindul az igénylések befogadása és azok feldolgozása, gazdasági és 
konjunkturális pozitív folyamatok esetén már folyósítással is tervezünk. 

A 2021-2027-es időszak tekintetében várhatóan a GINOP Pluszban lesz kockázati tőke forrás. 
A 2021. évben prognosztizálhatóan elfogadásra kerülő Operatív Programban foglaltak alapján 
2022-ben megkezdődik a kockázati tőke források felhasználásához szükséges egyeztetések 
végrehajtása az érintett szakpolitikai felelőssel, mely alapján feladat lesz a tőke típusú termékek 
és termékstruktúrák kidolgozása.  
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Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás  

A központi kezelésű előirányzatok alakulása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezése Kiadás Bevétel 

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 327 056,1   

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 53 775,5   

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 88 154,2   

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 194 508,6   

Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 201 799,6   

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 141 087,4   

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 28 612,0   

Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 1 940,6   

Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 2 517,0 11 160,7 

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 25 000,0   

Svájci-Magyar Együttműködési Program II. 7 900,0   

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 
2014-2020 

19 922,4 
  

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 
2021-2027 

75 000,0 
  

Vidékfejlesztési Program  230 000,0  

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 3 500,0  

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz 1 000,0  

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) 267 509,2   

Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) 146 510,0   

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) 79 843,4   

Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) 309 750,0   

Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) 119 880,8   

Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) 160 083,4   

Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) 20 000,0  

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) 450 000,0  

2022. évi javasolt előirányzat 2 955 350,2 11 160,7 
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A kohéziós politikai programok 2014-2020 periódusa 

A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó uniós jogszabály (1303/2013/EU rendelet) 
szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, a Kohéziós 
Alapból és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott operatív programok ese-
tében minden tagállamnak kötelező kijelölnie irányító hatóságot (a továbbiakban: IH). 

Az IH-k által ellátandó feladatokat alapvetően a fenti EU rendelet, illetve ezen túl a vonatkozó 
hazai jogszabály (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) határozza meg. Eszerint az IH-k: 

– a szakpolitikai felelőssel együttműködve elkészítik a kiemelt projektek nevesítésére irá-
nyuló előterjesztéseket; 

– elkészítik a felhívásokat (szakpolitikai felelőssel együttműködve); 

– kialakítják a program irányítási és kontrollrendszerét; 

– javaslatot tesznek közreműködő szervezet kijelölésére; 

– javaslatot tesznek az alapok alapját végrehajtó szervezet kijelölésére; 

– felügyelik a közreműködő szervezet tevékenységét; 

– nyomon követik a programok és a támogatott projektek előrehaladását; 

– közreműködnek az értékelési terv elkészítésében, az egységes kommunikációs stratégia 
kidolgozásában; 

– közreműködnek a partnerségi egyeztetési folyamatokban és a tájékoztatási és kommuni-
kációs feladatok ellátásában; 

– felelősek a csalás elleni politika végrehajtásáért; 

– elkészítik az éves összefoglalót és a vezetői nyilatkozatot; 

– felelősek az első szintű ellenőrzések ellátásáért (verifikáció). 

 

Az egyes IH-k az előirányzatokhoz kapcsolódóan az alábbi feladatokat látják el: 

A Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 
program esetében a Nemzeti Kapcsolattartó személyéhez fűződő szakmai feladatokat, a 
Svájci-Magyar Együttműködési Program tekintetében a Nemzeti Irányító Hatóság feladatait 
látja el. Ugyancsak az ME látja el az Uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes ál-
lamtitkárság keretein belül a központi koordinációs feladatokat. 

A Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága (GFP IH) gondoskodik a GINOP eredmé-
nyes, hatékony megvalósításáról és az operatív program jogszabályoknak megfelelő szakmai, 
pénzügyi és adminisztratív, irányításáról. A GFP IH szervezetileg a Pénzügyminisztériumhoz 
tartozik.  

A Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (RFP IH) gondoskodik a VEKOP és a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) eredményes, hatékony megvalósítá-
sáról, és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztra-
tív, irányításáról. Az RFP IH a Pénzügyminisztériumhoz tartozik.  

A Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága (KÖZOP IH) gondoskodik a 2014-2020 
programozási időszakban az IKOP, valamint a CEF projektek előirányzat eredményes, haté-
kony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi 
és adminisztratív, irányításáról. A KÖZOP IH az Innovációs és Technológiai Minisztériumon 
belül működik.  
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A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (KEHOP IH) 
gondoskodik az operatív programok eredményes, hatékony megvalósításáról és a jogszabályok-
nak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról; valamint ellátja a Kohéziós 
Alap Irányító Hatóság teendőit. A KEHOP IH szervezetileg az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztériumhoz tartozik.  

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Rászoruló Személyeket Támogató Ope-
ratív Program Irányító Hatósága (EFOP és RSZTOP IH) gondoskodik az eredményes, hatékony 
megvalósításról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és 
adminisztratív, irányításáról. Az EFOP és RSZTOP IH az Emberi Erőforrások Minisztériumán 
belül működik.  

A Közigazgatás Reform Programok Irányító Hatósága (KÖFOP IH) gondoskodik az eredmé-
nyes, hatékony megvalósításról az operatív program jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénz-
ügyi és adminisztratív, irányításáról. A KÖFOP IH a Miniszterelnöki Kabinetirodán belül fejti 
ki tevékenységét. 

Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 
és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok irányító, illetve nemzeti 
hatósági feladatait a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el. 

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Irányító Hatósága (MAHOP IH) gondoskodik a 
MAHOP, míg a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (VP IH) a Vidékfejlesztési Prog-
ram uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelő, eredményes és hatékony végrehajtásáról. Az 
irányító hatóságok az Agrárminisztériumon belül látják el feladataikat.  

 

A kohéziós politikai programok 2021-2027 periódusa 

A 2021-2027 közötti PM tervezet szerint Magyarország 2030-ig szóló kiemelt célkitűzése a 
gazdasági és társadalmi versenyképesség növelése az alábbi alcélok teljesítésével: 

− gyarapodó, egészséges és a munkaerőpiacon versenyképes népesség; 

− csúcstechnológiájú, innovatív, magas hozzáadott értéket előállító Magyarország, a ma-
gyar termelési kultúra XXI. századi újjászületése; 

− energiafüggetlen Magyarország, tiszta és biztonságos környezet; 

− gyors és kényelmes közlekedés, elérhetőség javítása az országban és a Kárpát-medencében; 

− vonzó vidéki életmód; 

− Kárpát-medencei régió nemzetközi versenyképességének növelése. 

 

03/01 Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020 alcím 

03/01/01 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 356 886,8 0,0 - 

Változások jogcímenként    

Csökkenés -29 830,7 - - 

2022. évi javasolt előirányzatok 327 056,1 - - 
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A tervezés során azzal számolt az IH, hogy elsősorban számlás kifizetés és előlegelszámolás 
várható, az előlegigénylés összege minimális lesz. Az eddigi tapasztalatok alapján a kedvezmé-
nyezettek többsége él a halasztott önerő lehetőségével, ezért a tervezés során ezt is figyelembe 
vette az IH, és úgy kalkulált, hogy a projektek első szakaszában volt nagyobb összegű kifizetés, 
míg a projektek második felében elsősorban a halasztott önerővel és az előleggel fognak elszá-
molni. A kifizetés tervezése során az IH konstrukció szinten megvizsgálta, hogy melyik felhí-
vásra adható még be pályázat, mi a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje, milyen 
hosszú a megvalósítási időszak, mennyi támogatás került kifizetésre, mekkora az el nem szá-
molt előleg összege, illetve mekkora lemorzsolódással lehet kalkulálni. A tervezés során figye-
lembe vették az N+3-as szabályt, a 2021-ben megjelentetett kiírásokat, valamint a várható OP 
átcsoportosítás hatását is. 2021. évben a React EU források igénybevételével új GINOP 9 pri-
oritás jött létre, melynek keretén belül az MFB Zrt. nyújt kölcsönt a vállalkozók részére. 

Az előlegek tervezésénél az IH megvizsgálta, hogy melyik felhívásoknál várható 2021. év vé-
gén döntés és 2022. I. félévében támogatási szerződéskötés vagy támogatói okirat kibocsátása, 
illetve a kiemelt kedvezményezettek mely projektjeinél várható még előleg kifizetés. Az előleg 
összegének kalkulálása során figyelembe lettek véve a felhívásban rögzített szabályok, vala-
mint a vonatkozó kormányrendelet előírásai. 

GINOP 8. prioritásnál a kiadások túlnyomó részét a pénzügyi termékekre teljesítendő számlás 
kifizetések teszik ki, ezen felül a lebonyolításhoz kapcsolódó költségtérítéssel is számolt az IH.  

A programra jellemző a pénzügyi eszközök rendkívül magas összege és a GINOP hatalmas 
mérete (forráskeret), amely a következő prioritások keretében kerül felhasználásra: 

– Kkv-k versenyképességének javítása; 
– Kutatás-fejlesztés és innováció; 
– Infokommunikációs fejlesztések; 
– Energia; 
– Foglalkoztatás; 
– Versenyképes munkaerő; 
– Turizmus; 
– Pénzügyi eszközök; 
– A Covid 19 – világjárvány és gazdasági következményei okozta válság elhárítása. 
 
1. Prioritás: Kkv-k versenyképességének javítása 

A prioritás céljai: Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése. A kkv-k növekedési lehető-
ségeinek megteremtése növekedési potenciállal rendelkező, nem kutatáshoz köthető innovációt 
végző kkv-kon keresztül. Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése vállalkozások 
együttműködési intenzitásának növelésén keresztül, különös tekintettel az export tevékenységet 
végző cégekre. 

A korábbi évek egyik legjobban teljesítő prioritása, ezért a kifizetésben csökkenés várható. A 
korábbi években a prioritás keretében kerültek meghirdetésre a feltételesen vissza nem térítendő 
támogatási formával támogatott felhívások, melynek keretében 100%-os előleg került kifize-
tésre, ezért nagyon magas összegű előleg elszámolás várható 2022-re. 

2022. évben 45 620,0 millió forint számla alapú kifizetést tervez az IH. 

2. Prioritás: Kutatás technológia-fejlesztés és innováció 

A prioritás céljai: K+I aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások köré-
ben. Stratégiai K+I hálózatok számának növelése a K+F tevékenységet folytató vállalatok, va-
lamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) 
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között. A K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizont 2020 részvétel a közfinanszíro-
zású és nonprofit kutatóhelyek (kutató- ismeretterjesztő szervezetek), valamint a vállalkozások 
körében. 

A K+I projektek kifizetésének felfutása a projektek jellegből adódóan lassabb, a megvalósítási 
időszak gyakran eléri vagy meghaladja a 3 évet. A jogszabály alapján a K+F projektekre magas 
előleg adható, ezért jelentős az el nem számolt előleg állománya. Tekintettel a korábbi években 
kifizetett magas összegű előlegekre és a projektek átfutási idejére, a 2022. évben az IH alacso-
nyabb összegű számlás kifizetéssel és magasabb összegű előleg-elszámolással számol. Előleg 
kifizetéssel nem terveztek 2022-ben. A prioritás keretein belül kerül finanszírozásra az egyetlen 
nagy projekt, itt számol az IH számlás kifizetéssel is, valamint a korábbi években kifizetett 
előlegelszámolásával is. Összességében 21 150,0 millió forint kiadással és 61 500,0 millió fo-
rint előlegelszámolással kalkulált az IH. 

3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések 

A prioritás céljai: Az IKT szektor termékesítési képességének növelése. Infokommunikációs 
megoldások használati szintjének növelése a vállalkozások körében. Az NGA fehér foltok 
csökkentése, az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése, nagy sávszélességű 
kapcsolat biztosítása az állami és önkormányzati intézményeknél. 

A prioritás keretében a korábbi évekhez képest alacsonyabb, mindösszesen 8 560,0 millió forint 
kifizetését tervezi az IH.  

4. Prioritás: Energia  

Az alacsony széndioxid-kibocsátású termelés terjedésének előmozdítását a 4-es tematikus cél-
kitűzés alá tartozó intézkedések megvalósítását tartalmazza. A károsanyag-kibocsátás csökken-
tése alapvető környezetvédelmi feladat, mely egyrészt magában foglalja a vállalkozások és 
közintézmények energiahatékonyságának javítását különös tekintettel a megújuló energia fel-
használás arányának növelésével párhuzamosan végezve. Szükséges az energiahatékonyságban 
mutatkozó elmaradások, az ipari termelés során alkalmazott gépek és berendezések energiain-
tenzitásának további csökkentése, az épületállomány felújítása, az alacsony károsanyag-kibo-
csátást biztosító termelési és építkezési technológiák terjesztése a fenntartható fejlődés 
biztosításának és a külső energiafüggőség csökkentésének első számú alapfeltételéhez.  

A cél a vállalkozói szektor versenyképességének erősítése a közvetlen energiaköltségek össze-
sített csökkentésével az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának nö-
velése által. 

A prioritás keretében megjelent felhívások módosítása 2019. évben megtörtént annak érdeké-
ben, hogy a kötelezettségvállalás és a kifizetés is felpörögjön. A korábban meghozott intézke-
dések eredményeképp az IH 22 560,0 millió forint összegű számlás és 3 200,0 millió forint 
összegű előleg kifizetéssel kalkulált. A korábbi években kifizetett előleg elszámolása is meg-
kezdődik 2022-ben, ennek összege várhatóan eléri a 8 750,0 millió forintot. 

5. Prioritás: Foglalkoztatás  

A „Foglalkoztatás” prioritás a foglalkoztatás bővítését a munkaerő-kínálat fejlesztésével és a 
nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének ösztönzésével támogatja, ezzel kiegészítve a többi 
prioritás munkaerő-kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. Az intéz-
kedések elsősorban az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes álláskeresők foglalkoz-
tathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének 
javítását célozzák komplex eszköztárral. 

A prioritás keretében 79 800,0 millió forint kiadással számolt az IH. A prioritás keretében el-
sősorban a nagy kiemelt projektnél számol az IH jelentősebb összegű kifizetéssel. 
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6. Prioritás: Versenyképes munkaerő 

A „Versenyképes munkaerő” prioritási tengely a munkaerő-kínálat fejlesztését támogatja egy-
részt a kompetencia-fejlesztés és a felnőttképzés támogatásával, másrészt a képzési rendszernek 
a gazdaság igényeihez igazodó fejlesztésével. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a munkaerő–
kínálat rövid és hosszú távon egyaránt jobban igazodjon a gazdaság munkaerő-keresletéhez, 
segítse a növekvő gazdaság munkaerő–igényének kielégítését, hozzájáruljon a versenyképes-
ség javításához. 

A tervezett kifizetés összege 6 540,0 millió forint, ami elsősorban a képzés támogatását célzó konst-
rukciókra tervezett számlás kifizetésből adódik. Az IH jelentős összegű előlegelszámolással szá-
mol, ami a kiemelt projektekre korábbi években kifizetett előlegekből tevődik össze. 

7. Prioritás: Turizmus 

A prioritástengely fókuszában a kulturális és természeti erőforrások védelme és gazdasági hasz-
nosíthatóságának növelése áll. A Partnerségi Megállapodás alapján a következő célok feleltet-
hetők meg a prioritástengely intézkedéseinek:  

 Nemzetközi és országos jelentőségű természeti és kulturális örökség védelme, bemutat-
hatóságának és hasznosításának fejlesztése, hálózati és térségi szempontokkal; 

 A vidéki térségek környezeti értékeinek és épített, kulturális örökségének, közjóléti po-
tenciáljának és környezeti szolgáltatásainak közösségi célra történő hasznosítása és meg-
őrzése. 

A 2022. évre az IH azzal kalkulált, hogy 5 239,2 millió forint értékben számlás kifizetések va-
lósulnak meg. A prioritáson az Európai Bizottság felé el nem számolható kiadásként lett ter-
vezve a kedvezményezettek le nem vonható áfájára jutó támogatás.  

8. Prioritás: Pénzügyi eszközök 

A GINOP utolsó prioritása nem tematikus, hanem eszközorientált, mivel a pénzügyi eszközöket 
egy prioritásba rendezve 10%-kal megnövelhető az európai uniós társfinanszírozás mértéke. 
Ennek megfelelően a 8-as prioritás az összes fentiekben megadott tematikus célt támogatja. 
Kiemelt mértékben jutnak forráshoz a kkv-k, a K+I tevékenységek, illetve az energia-hatékony-
ság és megújuló energia támogatása, utóbbi esetében különös tekintettel a lakóépületek felújí-
tására. E három tematikus cél esetében a pénzügyi eszközök felhasználása jelentős mértékben 
hozzájárul a tematikus prioritástengelyek által is rögzített PM szintű célértékek megvalósulá-
sához. Emellett kisebb mértékben szintén forráshoz jut az IKT és a fiatal, kezdő vállalkozások 
támogatása. Az IH a prioritás jellegéből adódóan előleget csak a költségtérítés projektnél ter-
vezett, a termékeknél és a díjazásnál számlás kifizetéssel kalkulált. 

9. Prioritás: A Covid 19 – világjárvány és gazdasági következményei okozta válság elhárítása 

A REACT–EU források a gazdaság és a foglalkoztatás szempontjából súlyosabban érintett ré-
giókban a COVID–19 világjárvány okozta válság elhárítását mozdítják elő, továbbá előkészítik 
e régiók zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítását. Kiemelt felhasználási cél a kkv-k 
támogatása. A prioritáson került meghirdetésre 2020-ban a Kamatmentes Újraindítási Gyors-
kölcsön. 2021-re az Irányító Hatóság elsősorban a program végrehajtásának költségeit tervezte, 
melyek az Európai Bizottsággal nem elszámolható költségnek minősülnek. Várhatóan 2022-
ben jelentős mértékű forráskihelyezés történik a kedvezményezettek részére. 
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03/01/02 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 30 240,6 - - 

Változások jogcímenként    

Többlet +23 534,9 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 53 775,5 - - 

 

A VEKOP társfinanszírozási aránya 50%. A kiadások a Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program éves fejlesztési keretének elfogadásáról szóló 1011/2016. (I.20.) Korm. ha-
tározatban (a továbbiakban: VEKOP ÉFK), szereplő meghirdetési terv, a támogatási szerződé-
sek megkötésének időpontja, az állami támogatási jogcím, a programra vonatkozó N+3-as 
szabály alkalmazásával, illetve a várható előleg igénylések figyelembevételével került megha-
tározásra.  

A VEKOP – köszönhetően a speciális, ágazati és területi szemléletet ötvöző nézőpontjának – 
fő küldetése és átfogó célja, hogy biztosítsa a Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasági 
versenyképességének további növekedését. A kettős nézőpont alapján a régión belül egyaránt 
tervezhetnek a területi szereplők, valamint az érintett szakterületek. A 2014-2020 közötti prog-
ramozási időszakban a VEKOP keretében – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 
399 037,0 millió forint összegű fejlesztés valósulhat meg, mely összeg tartalmazza az európai 
uniós forrást és a nemzeti társfinanszírozást egyaránt. 

A kormány stratégiai célkitűzése, hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakban rendel-
kezésre álló európai uniós fejlesztési források a lehetőségekhez mérten leghamarabb lehívásra 
kerüljenek, ezen célkitűzésnek eleget téve az eredetileg rendelkezésre álló keret – az engedé-
lyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 399 037,0 millió forintra növekedik, mely többletet a 
hazai költségvetés finanszírozza. A VEKOP eredeti keretének emelését a Modern Városok 
Program és kiemelt kormányzati beruházások finanszírozása, illetve az árfolyamveszteségből 
adódó kompenzáció indokolta, amelyet a 2020-as évtől a COVID-19 hatásainak csökkentését 
célzó gazdaságösztönző támogatások növeltek. A VEKOP ÉFK tartalmazza az országos kiha-
tású felhívásokat, valamint a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló tükörfelhívá-
sokat és területi kiírásokat egyaránt. 

A VEKOP hatályos keretösszege 393 621,0 millió forint. A VEKOP keretében összesen eddig 
117 db felhívás jelent meg, ebből 8 db a Területi Kiválasztási Rendszer (TKR) eljárásrend sza-
bályai alapján meghirdetett területi felhívás, 50 db ágazati tükör felhívás és 59 db országos 
kihatású felhívás, vagyis OKP nélkül 58 db felhívás jelent meg eddig. Az OKP-któl eltekintve 
összesen 237 122,0 millió forint vált elérhetővé. 

A VEKOP 2022. évre vonatkozó tervezésénél az alábbi szempontok kerültek figyelembe vételre: 

– Éves Fejlesztési Keret (meghirdetési terv); 
– Munkaterv keretszámai; 
– Kötelezettségvállalási szükséglet; 
– Döntéshozatal időigénye; 
– Támogatási Szerződés megkötésének időigénye; 
– Előleg kifizetése; 
– Bizottság által utalt előleg felhasználása; 
– Teljes költség alapú elszámolásból adódóan a kedvezményezetti önerő figyelembe vétele; 
– Programra vonatkozó N+3-as szabály. 
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Indikátorcélok: A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvaló-
suló integrált területi programokról szóló 1472/2015. (VII. 15.) Kormányhatározat 2018. évi és 
2023. évi indikátorcélokat határoz meg. A felhívások meghirdetésének-, a támogatás szerződé-
sek megkötésének-, valamint az előleg kifizetések üteme alapján az indikátor célok a 2021. és 
2022. évben is teljesülni fognak.  

A 2022. évben a kiadási oldal szerkezete az előző évekhez képest megváltozik, mivel a számla 
alapú kifizetések növekednek az előleg alapú kifizetések csökkenése mellett. 

1. Prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása  

Legfontosabb célkitűzései az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása (inkubátorok, ipari par-
kok, stb.), a vállalkozások hálózatosodásának ösztönzése, a kkv-k hosszú távú versenyképessé-
gének megteremtése, gazdasági dualitás csökkentése és kkv kapacitásainak megteremtése a 
hátrányosabb helyzetű térségekben. A prioritás az exportképes magyar kkv-k arányának és szá-
mának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé válásához és Magyarország újraiparo-
sodásához is közvetlenül hozzájárul. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 4987,2 millió forint, ami elsősorban a projektekre ter-
vezett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 

2. Prioritás: Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció  

A kutatás és fejlesztés kulcsfontosságú faktor a modern Magyarország jövőjét illetően. A ma-
gyar gazdaságpolitika a továbbiakban horizontális (iparágakon átívelő) szemléletmódot felvéve 
azon technológiákat fogja figyelemmel kísérni, amelyek önmagukban bírnak spill-over hatá-
sokkal. Többek között támogatásban részesülnek az innovatív vállalkozások házon belüli, pro-
totípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztései, vállalati K+I kapacitásfejlesztések és 
a K+I együttműködések. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 10 431,1 millió forint, ami elsősorban a projektekre 
tervezett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 

3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések  

A gazdaságfejlesztésben korábban csak horizontális területként merült fel az infokommuniká-
ciós fejlesztések fontossága, a 2014-2020-as időszakban azonban fókuszált megközelítést kap 
ez a téma. Az infokommunikációs fejlesztések szerteágazó módokon járulnak hozzá a gazda-
ságfejlesztéshez, egyaránt segítik az állami működés hatékonyabbá válását, a vállalkozások 
versenyképességét és az állampolgárok lehetőségeinek javulását. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 632 millió forint, ami elsősorban a projektekre tervezett 
számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 

4. Prioritás: Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések  

Turizmust érintő fejlesztések hozzájárulnak az eddig önmagukban jelentős vonzerőt nem ké-
pező látványosságok összekötéséhez, ezáltal új helyszínek kapcsolódhatnak be a turizmusba. A 
hálózatos fejlesztések, tematikus utak hozzájárulnak a kulturális és természeti örökség megőr-
zéséhez. A természetvédelemmel kapcsolatban olyan zöld infrastruktúra-fejlesztések valósul-
nak meg, amelyek a védett, illetve közösségi jelentőségű fajok, valamint a közösségi 
jelentőségű élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének javításához szükséges ökológiai fel-
tételek megteremtését, javítását célozzák az országos Natura 2000 hálózat Közép-Magyaror-
szági régióban fekvő területein. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 427,8 millió forint, ami elsősorban a projektekre terve-
zett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 
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5. Prioritás: Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák fel-
használásának támogatása  

Az energiahatékonyság területén támogatásban részesülnek a régióban lévő vállalkozások épü-
let-, valamint gazdasági-termelési folyamatainak energiahatékonyságára vonatkozó korszerűsí-
tései, továbbá megújuló energiaforrásokra támaszkodó (épületek vagy gazdasági-termelési 
folyamatok) fejlesztései, vagy komplex (hatékonyságot célzó fejlesztés megújuló energia al-
kalmazásával együtt) beruházási programjai. Továbbá a lakóépületek, valamint a távhő- és 
hőellátó rendszerek energetikai korszerűsítését célzó projektjeinek pénzügyi eszközökkel tör-
ténő támogatása valósul meg. 

A prioritás tartalmazza a kisléptékű közlekedés-fejlesztéseket, melyek elősegítik az energiafüg-
gőség csökkentését és a fenntarthatóság érvényesülését. A projektek hozzájárulnak a fenntart-
ható közlekedési módok előnyben részesítéséhez, települési részarányuk növekedéséhez, a 
közlekedésbiztonság javulásához, továbbá a motorizált egyéni gépjárműforgalom mértékének 
a csökkentéséhez, így csökkentve az emissziók kibocsátását. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 8902 millió forint, ami elsősorban a projektekre terve-
zett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 

6. Prioritás: Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés  

A prioritáson belül egyrészt támogatásban részesülnek a bölcsődés, valamint óvodás életkorú 
gyermeket nevelő szülők, azáltal, hogy a kisgyermekek nappali ellátását nyújtó intézmények, 
szolgáltatók, valamint óvodák férőhelyeinek száma a támogatás eredményeként bővül és az 
általuk nyújtott szolgáltatás minősége javul, így javítva munkavállalási lehetőségüket. A prio-
ritás további intézkedése a társadalmilag és fizikailag leszakadó, vagy leszakadással veszélyez-
tetett településrészeket célozza meg, melynek célja az ott élő lakosság életminőségének 
javítása, és a terület további fejlődésének elősegítése. Ennek elérése érdekében az intézkedés 
olyan komplex programok számára biztosít forrásokat, melyben egyszerre tudnak megjelenni a 
társadalmi esélyteremtést és integrációt szolgáló (lakhatási, foglalkoztatási, közösségi és szoci-
ális), valamint a fizikai környezet leromlásának megakadályozását szolgáló elemek. A 2014-
2020-as fejlesztési ciklusban folytatódik a szociális intézményi férőhelyek kiváltása, melynek 
része a fenntartók strukturált felkészítése, a kiváltás szakmai támogatása, a szakemberek képzése. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 1078,4 millió forint, ami elsősorban a projektekre ter-
vezett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 

7. Prioritás: Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok  

A prioritási tengely fő célja a társadalmi környezet javítása és a humán tőke növelése a Közép-
magyarországi régióban. Az intézkedések fő célkitűzése a humánerőforrás komplex fejlesztése, 
a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációján, a szolgáló programok meg-
valósításán, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokon, valamint az oktatási rendszerek fej-
lesztésén keresztül.  

Tervezett intézkedések: 

– Marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja; 
– A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása; 
– Korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, vala-

mint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása; 
– A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hoz-

záférhetőségének javítása; 
– Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 1876,1 millió forint, ami elsősorban a projektekre ter-
vezett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 
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8. Prioritás: Foglalkoztathatóságot szolgáló programok  

A prioritási tengely elsődleges célja a foglalkoztatás bővítés, a munkaerő versenyképességének 
növelése a Közép-magyarországi régió területén a munkaerő-kínálat fejlesztésével, a nem fog-
lalkoztatottak elhelyezkedésének támogatásával, elsősorban a foglalkoztathatóságot szolgáló 
programok elindítása, továbbvitele révén, kiegészítve az ERFA prioritások munkaerő-kereslet, 
illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. A tervezett intézkedések elsősorban a 
rövid távon az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes álláskeresők foglalkoztatható-
ságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének javítását, az 
aktív korú népesség munkaerő-piaci kompetenciáinak erősítését célozzák komplex eszköztárral. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 19 603,8 millió forint, ami elsősorban a projektekre 
tervezett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 

9. Prioritás: Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések  

A prioritási tengely „a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és ha-
tékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás” tematikus célkitűzéshez kapcsolódik. Az intéz-
kedések hozzájárulnak a közigazgatási szervezetek hatékonyságságának fejlesztéséhez, a 
humánerőforrás felkészültségének és a közszolgáltatások fejlesztéséhez. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 5837,1 millió forint, ami elsősorban a projektekre ter-
vezett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 

03/01/03 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 62 815,0 - - 

Változások jogcímenként    

Többlet +25 339,2 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 88 154,2 - - 

 

A kiadási oldal a TOP keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 
1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: TOP ITP), a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program éves fejlesztési keretének jóváhagyásáról szóló 1005/2016. (I. 18.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: TOP ÉFK), valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv kereté-
ben a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, va-
lamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat 
figyelembe vételével kerültek meghatározásra. 

A 2022. évi költségvetés TOP-ra vonatkozó tervszámainak előrejelzésekor az alábbi szempon-
tok is a számítás alapját képezték: 

– Támogatási szerződések megkötésének időpontjai;  
– Állami támogatási jogcím szerinti kategóriák; 
– A Programra vonatkozó N+3-as szabály alkalmazása; 
– Projektek Mérföldkövei, befejezésének időpontja; 
– Várható előleg igénylések és elszámolások beérkezésének ideje is; 
– Éves Fejlesztési Keret (meghirdetési terv); 
– Munkaterv keretszámai; 
– Kötelezettségvállalási szükséglet; 
– Döntéshozatal időigénye; 
– Támogatási Szerződés megkötése; 
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– Előleg kifizetése; 
– Bizottság által utalt előleg felhasználása; 
– Teljes költség alapú elszámolásból adódóan a kedvezményezetti önerő figyelembevétele; 
– Programra vonatkozó N+3-as szabály; 
– Kifizetett előlegek elszámolása. 

 

A TOP fejlesztései elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálják. 

A költségvetési és tematikus determinációkhoz való igazodás alapján az alábbi kiemelt fejlesz-
tési célokat határozta meg: 

– Térség-specifikus erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés; 
– Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települési környezet; 
– Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása; 
– Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken; 
– Helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra és intézmény-fejlesztés;  
– Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-

ösztönzés. 

Az Operatív Programban meghatározott allokációs terv alapján új pályázati felhívások megje-
lentetése 2022. évben nem várhatóak. A 2022. évben a 2016., 2017., valamint a 2018. évben 
meghirdetett felhívásokban támogatást elnyerő projektek zárása befejeződik! 

Indikátorcélok: A TOP ITP jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI.8.) Korm.határozat 2018-
2023-as indikátorcélokat határoz meg. A felhívások meghirdetésének, a támogatás szerződések 
megkötésének, valamint az előleg kifizetések üteme alapján az indikátor célok a 2022. évben 
várhatóan teljesülni fognak. A tervezésnél kiemelt hangsúlyt kapott az N+3-as célok teljesülése. 

Az alábbi prioritások tartoznak az Operatív Program alá: 

1. Prioritás: Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére  

Az operatív program egyik fő célkitűzése a helyi érdekű gazdaság élénkülésének, növekedésé-
nek az elősegítése, amelyet elsősorban az 1. prioritás keretében támogatható fejlesztéseken ke-
resztül kíván elérni. Az üzleti infrastruktúrafejlesztés iparterületek, ipari parkok, technológiai 
parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejlesztésére, valamint 
kapcsolódó szolgáltatások bevezetésére, minőségük javítására fókuszál. A prioritáson belül 
megjelenik továbbá a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, 
természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése, a gazdaságfejlesztést és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés, valamint a nők munkaerő-piaci részvéte-
lének elősegítése érdekében a gyermekellátási szolgáltatások (bölcsődék, családi napközik, 
óvodák) fejlesztése. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 22 104,6 millió forint, ami elsősorban a projektekre 
tervezett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 

2. Prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés  

A prioritás legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, 
ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása, amely-
nek részeként 3 beavatkozási területen valósulnak meg tevékenységek.  

A gazdasági szereplőket célzó tervezett fejlesztések célja a városszerkezet vonzó üzleti környe-
zetének biztosítása, amely a barnamezős területek és rozsdaövezetek rehabilitációja, a város-
szövetbe ágyazódó gazdasági funkciók infrastrukturális feltételeinek javítása, a városközpontok 
gazdasági funkciónak megerősítése, újjáélesztése által valósul meg. A települési környezetvé-
delmi infrastruktúra-fejlesztések kapcsán a belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerek kiépí-
tésére, továbbá a meglévő önkormányzati hulladéklerakók rekultivációjára nyílik lehetőség.  
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A fenti infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítve, azokhoz kapcsolódva lehetőség nyílik olyan 
szemléletformáló akciók és képzések támogatására, amelyek – a lakosság aktív részvételével – 
erősítik a helyi identitást, a helyi közösségek összetartozását és a településhez kötődést. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 12 781,2 millió forint, ami elsősorban a projektekre 
tervezett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 

3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi terü-
leteken  

A prioritáson belül egyrészt a környezetbarát közlekedési módok elterjesztése, a közösségi köz-
lekedés térnyerését szolgáló beruházások (forgalmi pálya fejlesztése, pl. buszfordulók, buszsá-
vok és megállók) megvalósítása, a járási, települési kapcsolatok javítását célzó, új közösségi 
közlekedési viszonylatok kialakítása és az integráltan megvalósított beavatkozásokhoz kapcso-
lódó buszbeszerzés támogatható. Másrészt az önkormányzati tulajdonú épületek, egyéb önkor-
mányzati ingatlanok, infrastrukturális létesítmények, önkormányzati intézmények 
energiahatékonysága fokozásának és a megújuló energiaforrások részarány növelésének, vala-
mint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának támogatása történik meg. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 14 088,7 millió forint, ami elsősorban a projektekre 
tervezett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 

4. Prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése  

A prioritás a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormány-
zati közszolgáltatások biztosításához nyújt forrást, kiemelten az egészségügyi és a szociális 
alapellátás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.  

A prioritás keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogászati alapellátás, a területi 
védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, valamint a szociális alapszolgáltatások infrastruk-
túrájának bővítése, fejlesztése támogatható.  

A hátrányos helyzetű személyek, különösen a romák életkörülményeinek javítását célozza az 
integrált szociális város-rehabilitációs intézkedés. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 6041,2 millió forint, ami elsősorban a projektekre ter-
vezett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 

5. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társa-
dalmi együttműködés  

Az 1-4. Prioritásokhoz biztosít ESZA forrásokat, amelyek keretében helyi foglalkoztatási 
együttműködéseken (paktumok) keresztül hozzájárul a foglalkoztatás növelésének elősegítésé-
hez, továbbá foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást és/vagy isko-
lai felzárkózást, családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, 
egyéni fejlesztést vagy szociális munkát biztosító programok szervezését teszi lehetővé. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 5106,2 millió forint, ami elsősorban a projektekre ter-
vezett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 

6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban  

A prioritás a megyei jogú városok fejlesztéseihez kapcsolódóan biztosít forrásokat az 1-5. pri-
oritások tematikájának megfelelően. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 17 071,2 millió forint, ami elsősorban a projektekre 
tervezett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 

7. Prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)  

A prioritás elősegíti az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló 
városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtését, 
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valamint innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró 
és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejöttét. 

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 10 961,1 millió forint, ami elsősorban a projektekre 
tervezett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 

 

03/01/04 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 231 027,2 - - 

Változások jogcímenként:    

Csökkenés -36 518,6 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 194 508,6 - - 

 

A 2022. évi kiadási előirányzat az IKOP-ban támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez 
kapcsolódó előleg- és időközi kifizetések figyelembevételével került megtervezésre. A 
2007-2013-as programozási időszakból áthúzódó, szakaszolt projektek jórészt már lezárásra 
kerültek, így az IKOP-ra eső időközi kifizetéseik minimális (5% alatti) részt tesznek ki a jövő 
évre tervezett kiadásokból. 2022. évben új pályázati felhívások nem kerülnek meghirdetésre, 
mivel már a teljes keretet meghirdették.  

A támogatási előirányzat az elszámolható költségek uniós és hazai részét, valamint a nem el-
számolható költségek forrását tartalmazza (EU felé nem elszámolható, de a támogatási szerző-
dések keretében finanszírozott le nem vonható ÁFA, jövedelemtermelő részre jutó önerő, 
illetve műszaki tartalom). 

Az IKOP tartalma, célkitűzései és az egyes prioritásokban meghatározott intézkedések, illetve 
az egyes projektek kiválasztási kritériumrendszere a 2013. év során elkészült Nemzeti Közle-
kedési Stratégián (a továbbiakban: NKS) alapulnak. Az IKOP a nagyprojektek listáját a kor-
mány döntése alapján az NKS-ből vette át. 

Az alábbi prioritások tartoznak az Operatív Program alá: 

1. Prioritás: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása: 

Az elvárt fő eredmény, hogy a transzeurópai hálózaton minél több határállomás legyen gyors-
forgalmi vagy emelt szintű főúton elérhető. A prioritás célja az uniós jogszabályban meghatá-
rozott transzeurópai (TEN-T) közúthálózat el nem készült vagy kapacitáshiányos szakaszainak 
elkészítése, ITS, csomópontok fejlesztése. 

2022. évben a prioritás keretében összességében 4490,6 millió forint kiadást tervez az IH. 

2. Prioritás: Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása: 

Az elvárt fő eredmény, hogy a TEN-T hálózaton az utazási idő (pályaműködtetési szerződés 
alapján mért elvi menetidő és éves átlagos menetidő veszteség összege) csökkenjen. A prioritás 
célja a TEN-T vasútvonalak funkciójuknak megfelelő korszerűsítése, folyami információs rend-
szer, hajóút kitűzés fejlesztése. Vasúti szűk keresztmetszetek felszámolása, vasút-villamosítás. 

2022. évben a prioritás keretében összességében 89 360,1 millió forint kiadást tervez az IH. 

3. Prioritás: Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása: 

Az elvárt fő eredmény a Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési 
teljesítményének megőrzése, valamint a városi közösségi közlekedés szálló por és nitrogén-
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oxid kibocsátásának csökkenése. A prioritás célja a kötöttpályás és vízi városi és elővárosi köz-
lekedés és személyszállítási intermodalitás javítása, közlekedési szemléletformálás. Közleke-
désbiztonsági, üzemanyag-takarékos járművezetői képzések. Teleautó népszerűsítése, 
kapcsolódó fejlesztések. NKS főbb menedzsment eszközeinek előkészítése. 

2022. évben a prioritás keretében összességében 58 512,6 millió forint kiadást tervez az IH. 

4. Prioritás: A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása: 

Az elvárt eredmény a gyorsforgalmi úton el nem érhető megyei jogú városok számának csök-
kenése. A prioritás célja a TEN-T-n kívüli, térszerkezeti szempontból jelentős városok közúti 
kapcsolatainak fejlesztése, célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések. 

2022. évben a prioritás keretében összességében 42 145,3 millió forint kiadást tervez az IH.  

III.2.1.1 03/01/05 Környezeti és Energiahatékonysági OP (KEHOP) jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 115 146,7 - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet +86 652,9 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 201 799,6 - - 

 

A tervezés során azzal számolt az IH, hogy a projektek előrehaladásával hangsúlyossá válnak 
az előlegelszámolások. Az előző évekhez hasonlóan, 2022. évben is azzal kalkulált az IH, hogy 
a kifizetéseken belül a számla alapú kifizetések lesznek jelentősek, míg az előleg kifizetések 
csökkeni fognak. A 2017-2018. évek kifizetési adatait figyelembe véve a kedvezményezettek 
többsége élt a megkötött támogatási szerződések biztosította előlegek lehívásának lehetőségé-
vel, így 2019. évtől kezdődően a kedvezményezettek elsősorban számla alapú kifizetésre nyúj-
tanak be kérelmet, illetve a folyósított előlegekkel fognak elszámolni. A 2022. évi kiadási 
előirányzat a KEHOP-ban támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez kapcsolódó előleg 
és számla alapú kifizetések, valamint a 2007-2013-as programozási időszakból áthúzódó, sza-
kaszolt projektek KEHOP-ra eső időközi kifizetései figyelembevételével került megtervezésre.  

A költségvetés tervezésekor folyamatban volt a KEHOP prioritásai közötti átcsoportosítás, 
melynek eredményeként több forrást kap az 5. prioritás, mely kedvezményezetti körének jelen-
tős része államháztartáson kívüli szervezet. A kiadási előirányzat tervezésénél hangsúlyt kap, 
hogy a KEHOP kiemelt eljárásrendben alapvetően a közszféra támogatására fókuszál, így a 
költségek tervezhetősége szakpolitika függő. Ugyanakkor a prioritások közötti átcsoportosítás 
eredményeként megnőtt az államháztartáson kívüli szervezeteknek jutatott támogatás. A jelen-
legi tervezés alapján a 2022. évi 201 799,6 millió forintos kiadási előirányzat 73%-át az állam-
háztartáson belüli szervezetek számla- és előleg alapú kifizetése adja, az államháztartáson 
kívüli szervezetek kifizetési igénye az előző évekhez képest jelentősen megnőtt, 27%.  

A 2022. évet is a 2019-2021. évekre jellemző irányvonal alapján tervezte az IH, a számla alapú 
kifizetések növekedését és az előleg alapú kifizetések csökkenését figyelembe véve. 

Az alábbi prioritásokkal rendelkezik az Operatív Program: 

1. Prioritás: Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás  

Magyarország területének jelentős része a vízhiány és a víztöbblet (árvíz, belvíz) kettős szorí-
tásában él: minden második év aszályos, a legnagyobb aszályok az ország területének 80-
90%-át sújtják, ugyanakkor az árvizek által veszélyeztetett terület az ország területének 23%-a, 
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mely arány a legnagyobbak között van Európában. Az elmúlt évtizedekben tapasztalt klímavál-
tozás folytatódása, és ennek következtében a Kárpát-medence vízháztartásának szélsőségei vetít-
hetők előre a XXI. században. Az első prioritási tengely ezért a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodást, a természeti katasztrófák kockázatának csökkentését célozza. A beruházási pri-
oritás vízgazdálkodás fejlesztését célzó intézkedései szorosan kapcsolódnak a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program 2. prioritásának intézkedéseihez, amelyből az önkormányzatok 
belterületi csapadékvíz-, valamint belvíz-elvezetést célzó fejlesztései juthatnak forráshoz. 

A prioritáson 9 db felhívás került meghirdetésre 423 390,0 millió forint KEHOP forrás (plusz 
hazai forrás 20 860,0 millió forint), azaz összességében 444 250,0 millió forint értékben, indi-
katív keretének (354 860,0 millió forint) 119,31%-a. 

A prioritásra 58 400,0 millió forint kifizetést tervezett az IH, amelyből 26 400,0 millió forint 
számla alapú kifizetés, 32 000,0 millió forint támogatási és szállítói előleg típusú kifizetés. Je-
lentős előleg elszámolás várható, mintegy 59 710,0 millió forint értékben. 

Kedvezményezetti kör a klímaadaptáció kapcsán a központi közigazgatási szervek, önkor-
mányzatok, civil szervezetek; az ár- és belvízvédelem, fenntartható vízgazdálkodás kapcsán a 
vízügyi igazgatási szervek, önkormányzatok; míg a katasztrófavédelem terén a katasztrófavé-
delem országos és területi szervei, és a kapcsolódó önkéntes, civil és non-profit szervezetek 
jelennek meg. 

2. Prioritás: Települési vízellátás, szennyvízelvezetés- és tisztítás, szennyvízelvezetés fejlesztése  

Magyarország területén a szennyvízelvezetési- és tisztítási beruházások a vízi közműfejleszté-
sek között a 2014-2020-as időszakban – hasonlóan a 2007-2013-as időszakhoz – a leghangsú-
lyosabb szerepet töltik be. 

Bár Magyarországon a települések közüzemi ivóvíz-ellátottság teljes körűnek tekinthető 
(100%), az ország egyes területein az ivóvíz minősége még további javításra szorul. A szenny-
vízgyűjtő hálózat további fejlesztést igényel az unió felé vállalt derogációs kötelezettségek és 
a hazai jogszabályokban rögzített előírások teljesítése érdekében. A beruházások megvalósí-
tása, a derogációs kötelezettségek teljesítésén túl, a környezetterhelés megszüntetése miatt is 
fontos. A 2. prioritás Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK) meghatározott meghirdethető kerete 
556 200,0 millió forint, amely 131 410,0 millió forinttal haladja meg a prioritás keretét (2021. 
március 31-i időállapot szerint). Az ÉFK-ban nevesített 12 db felhívás keretösszege: 556 200,0 
millió forint. A meghirdetett 10 db felhívás keretösszege 450 480,0 millió forint, ami a prioritás 
OP keretének a 108,87%-a. 

2022. évben 27 610,3 millió forint kifizetéssel számol az IH a prioritáson, amely nem tartalmaz 
előleg kifizetést. A korábbi években történt előleg kifizetésekkel szemben tervezett 
előlegelszámolás várhatóan 22 625,6 millió forint lesz. Kedvezményezetti kör: vízi közmű tu-
lajdonosok (Magyar Állam, állami vagyonkezelők, állami tulajdonú vagyonkezelők, önkor-
mányzatok, önkormányzati tulajdonú vagyonkezelők). Elsősorban az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumvezetésével a települési önkormányzatok és/vagy Ma-
gyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltató és/vagy a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság konzorciuma, vízi közmű tulajdonosok 
(Magyar Állam, állami vagyonkezelők, állami tulajdonú vagyonkezelők, önkormányzatok, ön-
kormányzati tulajdonú vagyonkezelők). 

A tervezést befolyásoló tényező a 2020. évben kezdődött COVID járvány, mely egyrészt az 
árak növekedését vonta maga után, másrészt a korlátozó intézkedések miatt a munkavégzés 
esetenként lelassult, vagy szünetelt, ami a kivitelezési vállalkozási szerződések teljesítési ha-
táridejének hosszabbítását, valamint a projektek fizikai befejezési határidejének hosszabbítását 
is okozta. 
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Így a 2. prioritás 2022. évi előirányzat megalapozásánál fokozottan számolni szükséges a meg-
előző évek folyamatainak áthúzódó hatásaival. 

3. Prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések 

Ezen cél elérése érdekében a harmadik prioritási tengely forráskerete elsősorban a hulladékgaz-
dálkodással kapcsolatos fejlesztéseket, de emellett a múltbeli károkozások, szennyezettségek 
felszámolását is támogatja. A papír-, üveg-, műanyag-, a biológiailag lebomló szerves hulladé-
kok, valamint a veszélyes hulladék elkülönített gyűjtését a házhoz menő gyűjtés fokozásával, 
és ennek kiegészítéseként a megfelelő gyűjtőpontok és gyűjtőudvarok, illetve a használt termé-
kek átvételét biztosító újrahasználati központok kialakításával kívánja megvalósítani az IH. Fej-
lesztésre kerül a lerakást megelőző előkezelés infrastruktúrája annak érdekében, hogy az 
anyagában vagy energetikailag hasznosítható hulladékok minél nagyobb arányban kerüljenek 
elkülönítésre. A szerves hulladékok hasznosítására komposztáló kapacitások létesülnek, to-
vábbá a projektek kötelező részét képező szemléletformálás révén a hulladékkeletkezés meg-
előzésének, a helyes gyűjtési módoknak a megismertetése is eljut a lakossághoz. A prioritásban 
7 db felhívás került meghirdetésre 165 190,0 millió forint értékben, ami a prioritás OP kereté-
nek 119,95%-a.  

A prioritás keretében 23 739,3 millió forint kifizetést tervezett az IH, melyből 3 172,1 millió 
forint előleg kifizetés. Az előlegelszámolás 12 058,6 millió forint értékben várható.  

Kedvezményezettek: a hulladékgazdálkodás szakterületen az önkormányzatok és társulásaik, 
többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek, elsősorban az NFP Nem-
zeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumvezetésével; a kármentesítés szakterü-
leten az állami vagyonkezelésért felelős szervezetek. 

4. Prioritás: Természetvédelmi- és élővilágvédelmi fejlesztések 

A fejlesztések megvalósulása érdekében a prioritáson 4 db felhívás került meghirdetésre 
68 980,0 millió forint értékben (VEKOP-pal együtt). 

A prioritásra 2 500,0 millió forint kifizetést tervezett az IH, amelyből 1 000,0 millió forint 
számla alapú kifizetés, 1 500,0 millió forint támogatási és szállítói előleg típusú kifizetés. Elő-
leg elszámolás várhatóan 5 500,0 millió forint értékben valósul meg. 

EU Biológiai Sokféleség Stratégia elfogadásával a tagállamok vállalták, hogy 2020-ig megál-
lítják a biológiai sokféleség csökkenését és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlását, ennek ha-
tása több évre is átnyúlik. Magyarországnak kiemelt felelőssége van a célok teljesítésében, 
hiszen az ország területét lefedő Pannon biogeográfiai régió a közösségi jelentőségű madárfajok 
36%-ának, illetve az egyéb állat- és növényfajok 17%-ának ad otthont. A program természet-
védelmi és élővilág-védelmi fejlesztéseit a negyedik prioritási tengely tartalmazza.  

Kedvezményezettek lehetnek az országos jelentőségű védett természeti területek természetvé-
delmi kezelésért felelős szervek (nemzeti park igazgatóságok), védett természeti területek ter-
mészetvédelmi kezelésében érintett központi költségvetési szervek (pl. vízügyi igazgatóságok), 
100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok (pl. állami erdészeti zártkörűen működő rész-
vénytársaságok), civil szervezetek, önkormányzatok. 

5. Prioritás: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása 

Magyarország energetikai szempontból sérülékeny: a primer energiafelhasználás jelentős része 
fosszilis alapú, jelentős a földgáz használata, miközben korlátozottak a belföldi szénhidrogén-
készletek. A megújuló energiaforrások alkalmazása kiemelt társadalmi, környezetvédelmi és 
nemzetgazdasági érdek. Az ötödik prioritási tengely a megújuló energiaforrások alkalmazására, 
energiahatékonysági fejlesztésekre koncentrál, melynek érdekében 23 db felhívás került neve-
sítésre az ÉFK-ban 466 500,0 millió forint értékben, ami a prioritás OP keretének 158 %-a. 
Meghirdetésre 17 db konstrukció került 354 800 millió Ft értékben. 
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A KEHOP-ban a „Megújuló energiaforrások alkalmazása”, valamint „Energetikai és energia-
hatékonysági fejlesztések” beavatkozási irányok a korábbi KEOP „Megelőzés, takarékosság, 
hatékonyság” cél folytatásának tekinthető, amely lehetőséget teremt a korábbi jó gyakorlatok, 
tapasztalatok átvezetésére a 2014-2020-as időszakban. 

Kedvezményezettek közt jelennek meg a megújuló energiatermelésben érintett gazdasági tár-
saságok, az energiahatékonysági fejlesztéseket tervező központi költségvetési szervek, non-
profit szektor, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti távhőszolgáltatók 
és távhőtermelési célú gazdasági társaságok, valamint kizárólag a Közép-magyarországi Régió 
területén az önkormányzatok, egyházak és közszolgáltatást végző gazdasági társaságok, villa-
mos energia szolgáltatók és térségi fejlesztési tanács. A prioritás keretében 31 185,0 millió fo-
rint számla alapú és 25 365,0 millió forint előleg alapú kifizetést tervez az IH. Az IH az előző 
évhez képest jelentősebb előlegelszámolással, 27 035,0 millió forinttal kalkulált.  

Energetikai célú fejlesztések más operatív programokban: 

A KEHOP mellett, részben a KEHOP-hoz kapcsolódva, más operatív programokban is megje-
lennek energiahatékonysági fejlesztések az alábbiak szerint: 

– Az önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányá-
nak növelése a TOP-ból;  

– A vállalkozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia növelését célzó fejlesz-
téseinek támogatására a GINOP vissza nem térítendő forrásaiból és pénzügyi eszközeiből 
lesz lehetőség kombinált termék formájában. Ugyancsak ez utóbbi operatív programból 
kerül sor a lakóépületek energiahatékonysági fejlesztéseinek pénzügyi eszközökkel tör-
ténő támogatására;  

– A VEKOP forrásaiból vállalkozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia 
növelését célzó fejlesztéseinek támogatására kerülhet sor Pest megyében és a főváros te-
rületén.  

6. Prioritás: REACT-EU 

2022. évtől KEHOP új prioritásán REACT-EU vissza nem térítendő forrás is rendelkezésre áll 
az energetikai fejlesztések támogatására 33 000,0 millió forint értékben. 
 
Összességében elmondható, hogy a KEHOP folytatja egyrészt a 2007-2013-as programozási 
időszakban a KEOP-ban megkezdett fejlesztések irányvonalát, illetve kiegészíti azt a KEOP-
ban még meg nem jelent területekkel (klímaváltozás, katasztrófa-védelem, hálózatfejlesztés és 
előkészítés).  
 

03/01/06 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 166 420,2 - - 

Változások jogcímenként:    

Csökkenés -25 332,8 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 141 087,4 - - 

 

Az EFOP a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával járul hozzá a Partner-
ségi Megállapodásban rögzített célkitűzések teljesítéséhez.  
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A 2022. év tervezési adatai az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban szereplő meghirdetési 
terv, a támogatási szerződések megkötésének időpontja, a projektek életciklusa, a programra 
vonatkozó N+3-as szabály alkalmazásával, illetve a várható előleg és kifizetési igénylések fi-
gyelembe vételével kerültek meghatározásra. A 2022. évben előlegkifizetéssel legfeljebb a jog-
szabály által meghatározott mértékben a korábbi években kifizetett támogatási előleg, a 
projektek életciklusa, a projektek likviditási terve alapján számolt az IH. Köztes, számlaalapú 
kifizetésekkel becsült arányszámok, likviditási tervek, illetve a kedvezményezetti adatszolgál-
tatások alapján rendelkezésre álló információk, adatok figyelembe vételével történt a tervezés. 
Az EFOP egyes prioritásai egymásra épülnek, illetve egymást kiegészítik, ezért megvalósításuk 
párhuzamosan zajlik, a meghirdetések ehhez igazodnak, és az előirányzat felhasználása is en-
nek megfelelő ütemben történik. Az EFOP három kiemelkedő célkitűzése: a segítségre szorulók 
foglalkoztathatóságának növelésével hozzájárulni a munkaalapú társadalom megteremtéséhez, 
tompítani a területi egyenlőtlenségeket, továbbá az alsó középosztály stabilizálásával, tagjainak 
társadalmi mobilitásának növelésével megerősíteni a középosztályt. 

Az EFOP a Partnerségi Megállapodás 4. nemzeti prioritásának keretében („a társadalmi felzár-
kózási és népesedési kihívások kezelése”) az alábbi hat fő beavatkozást valósítja meg: 

– Társadalmi felzárkózás; 
– A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése; 
– Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések; 
– A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolael-

hagyás csökkentésére; 
– A munkaerő-piaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel rendelke-

zők számának növelése; 
– Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók kö-

rében és a kutatás-fejlesztésben. 

Az OP támogatja továbbá a COVID-19 járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben szükségessé 
vált intézkedéseket a járvány terjedési ütemének lassítása, vagy megszüntetése érdekében. 

Az alábbi prioritások tartoznak az Operatív Program alá: 

1. Prioritás: Együttműködő társadalom 

A prioritási tengely kizárólag a 9. számú tematikus célt fedi le, azaz célja a társadalmi együtt-
működés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzde-
lem. Ennek keretében célként jelenik meg: 

– Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, 
valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében; 

– A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja; 
– A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosí-

tása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat; 
– A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói 

szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szoli-
dáris gazdaság előmozdítása.  

A 2022. évre tervezett kifizetés összege 42 265,4 millió forint, ami elsősorban a projektekre 
tervezett számla alapú-, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik. 

2.  Prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében 

A prioritási tengely tematikus célja a társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység, 
valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. Ezen cél eléréséhez az alábbi két be-
ruházási prioritás terén kíván beavatkozni: 
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– Beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális inf-
rastruktúrába, az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek csökkentésébe; és  

– a rászoruló városi és falusi közösségek és közösségi szolgáltató helyek fizikai rehabilitá-
ciójának és gazdasági fellendülésének támogatásába. 

Érintettek elsősorban a kevésbé fejlett régiók, azonban a prioritási tengely a Közép-Magyaror-
szági Régióban is tervez fejlesztéseket az országos hatókörű egészségügyi szolgáltató intézmé-
nyek terén. Kizárólag olyan projektek valósulnak meg, melyekről objektív módon bizonyítható 
a visszahatásuk a kevésbé fejlett régiókra.  

A prioritás projektjei esetében 2022. év során az IH 19 139,7 millió forintos kifizetést tervezett, 
amit elsősorban a projektekre tervezett számla alapú kifizetések adják, másodsorban a kedvez-
ményezettek részére folyósítandó előleg. 

3.  Prioritás: Gyarapodó tudástőke 

A prioritás célja a minőségi, méltányos, fenntartható és költséghatékony köznevelési rendszer 
megteremtése, a pedagógus hivatás megerősítése, valamint az esélyteremtő és hátránykompen-
zációs beavatkozások javítása, a végzettség nélküli iskolaelhagyást megelőző iskolai pedagó-
giai folyamatok fejlesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése és a pedagógusok 
szakmai felkészítése által. Hozzájárul továbbá Az egész életen át tartó tanulás keretstratégiájá-
ban foglaltak szerint a köznevelésen kívüli nem formális és informális tanulást megvalósító 
intézményrendszer fejlesztéséhez, valamint a felsőoktatásban szükséges készségek elsajátításá-
hoz és motivációk felkeltéséhez. 

Az EFOP célja az Európa 2020-as célkitűzésnek megfelelően a felsőfokú végzettségűek ará-
nyának növelése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportokra. Fókusz az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása (beleértve egyes 
képzésekben az EU munkaerő-piacát), a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, 
a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása, elsősorban a 
felsőoktatási oktatásmódszertanban a gyakorlat erősítése és az intézmények profiljának foku-
száltsága által. 

Kedvezményezettek: bölcsődék és köznevelési intézmények, fenntartóik, nonprofit gazdasági tár-
saságok, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, költségvetési intézmények, szociális és gyer-
mekjóléti szolgáltatók, pedagógusképzésben és továbbképzésben résztvevő szereplők, kulturális 
intézmények és szervezetek együttműködésben a köznevelési intézményekkel, kulturális intéz-
mények és azok fenntartói, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, sportegyesületek, 
felsőoktatási intézmények, a felsőoktatási intézmények által többségben tulajdonolt gazdasági 
társaságok, a felsőoktatási intézmények partnerei (szakképző intézmények, tartalomszolgáltatók, 
kiadók, közintézmények), egyes beavatkozások esetében civil szervezetek, a kutató intézetek, ál-
lami szervek, valamint a központi támogató ágazati háttérintézmények. 

A prioritás vonatkozásában számla alapú kifizetés és támogatási előleg került tervezésre 
2022. évre összesen 8449,2 millió forint összegben.  

4.  Prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 

Az EFOP negyedik prioritási tengelyének célja az oktatásba és a képzésbe, többek között a 
szakképzésbe történő beruházás, a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás ér-
dekében. A beruházási prioritás egyedi célkitűzése a minőségi közneveléshez és oktatáshoz 
való hozzáférés, valamint a minőségi felsőoktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése. 
Kedvezményezettek első sorban a demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű települé-
seken lévő intézmények, az alacsony teljesítményt nyújtó, az eddigi infrastrukturális fejleszté-
sekből kimaradt, hátrányos helyzetű járásokban működő iskolák. A beruházásoknak hozzá kell 
járulniuk a méltányos köznevelés és az egészséges életmód megteremtéséhez. Komplex fejlesz-
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tések valósulnak meg, melyek során az intézmények infrastrukturális fejlesztései összekapcso-
lódnak az ESZA típusú beavatkozásokkal. Cél az oktatás méltányosságát, hatékonyságát szol-
gáló fejlesztések megvalósítása a társadalmi összetartozás, az országosan egyenlő esélyek és a 
korszerű iskola megteremtése, a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekeket nevelő in-
tézmények nevelési munkáját segítő infrastrukturális fejlesztés, továbbá a felsőoktatás tekinte-
tében az oktatási infrastruktúrák fejlesztésében a meglévő kapacitások minőségének javítása. 

2022. évben 20 430,0 millió forint támogatás kifizetését tervezi az IH a prioritás keretein belül. 
Számlás, valamint támogatási előleg és szállítói előleg kifizetés egyaránt tervezésre került. 

5. Prioritás: Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, 
valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések 

A prioritási tengely tartalmazza részint a társadalmi együttműködés erősítése érdekében alkal-
mazott pénzügyi eszközöket, részint a társadalmi innovációt szolgáló műveleteket és a transz-
nacionális együttműködést. 

Kedvezményezettek: Magyarországon bejegyzett pénzintézetek, civil szervezetek, állami intéz-
mények, önkormányzatok, egyházi jogi személyek. 

A 2022. év során a prioritás keretében 803,2 millió forint támogatás kifizetése került tervezésre 
támogatási előleg, és számla alapú igénylések alapján.  

2022. évtől EFOP új prioritásán REACT-EU vissza nem térítendő forrás is rendelkezésre áll a 
fejlesztések támogatására 50 000,0 millió forint értékben. 

 

03/01/07 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoport 

 millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 26 758,4 - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet +1 853,6 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 28 612,0 - - 

 

Az Operatív Program átfogó szakmai tartalma: Magyarország a 2014-2020-as programozási idő-
szakban az 1. és a 2. prioritások keretében hajtja végre a közigazgatás és a közszolgáltatási szféra 
átfogó fejlesztését, valamint a 3. prioritás keretében biztosítja a technikai segítségnyújtás forrásokat.  

Az alábbi prioritások tartoznak az Operatív Program alá: 

1. Prioritás: Az adminisztratív terhek csökkentése, amelynek 2022. évi kiadási kerete: 
21 115,6 millió forint. 

2. Prioritás: A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálatban, 
amelynek 2022. évi kiadási kerete: 3 605,1 millió forint. 

3. Prioritás: Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kap-
csolódó technikai segítségnyújtás, amelynek 2022. évi kiadási kerete: 3891,3 millió forint. 

A KÖFOP 1. és 2. prioritásai esetében elsősorban országos kihatású projektek valósulnak meg, 
amelyek Közép-magyarországi régióra eső finanszírozását a Versenyképes Közép-Magyaror-
szág Operatív Program biztosítja. 
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Az operatív program 3. prioritási tengelye ad helyet a 2014-2020-as programozási időszakban 
a végrehajtáshoz szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai se-
gítségnyújtás forrásoknak. Magyarország a CPR III. fejezetének 30. cikk 1) bekezdése alapján 
az alábbiak szerint kívánja felhasználni a technikai segítségnyújtás forrást, a megelőző és a 
rákövetkező programozási időszakkal való időbeni átfedés vonatkozásában is:  

1. Célkitűzés: a Partnerségi Megállapodás keretében tervezett ERFA, KA és ESZA operatív 
programok koordinált végrehajtásához, monitoringjához és ellenőrzéséhez kapcsolódó in-
tézmények hatékony feladatellátása, a támogatások kezelésében képzett, motivált humán 
erőforrás biztosítása. 

2. Célkitűzés: a támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer, továbbá a 
minőségi informatikai és külső szakértői háttér biztosítása 

3. Egyedi célkitűzés: tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos valamennyi követelmény 
teljesítése, tanácsadói szolgáltatások biztosítása a lehetséges kedvezményezettek számára 

A prioritási tengely minden alap tekintetében Kohéziós Alapból, valós költség alapon történik 
és Magyarország teljes területére kiterjed. 

A KÖFOP-hoz az Európai Unió két alapból biztosít társfinanszírozást: 

1. Európai Szociális Alapból, 1-2 prioritás; 
2. valamint a Kohéziós Alapból, 3 prioritás.  

Az operatív program célja egyrészt az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek 
csökkentése, így a közigazgatási folyamatok optimalizálásának és elektronizálásának megva-
lósítása, másrészt a szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálta-
tásban, ami a kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberi erőforrás 
menedzsment-rendszernek, a közigazgatási folyamatok átláthatóságának, valamint a közszol-
gáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú információs bázi-
sának fejlesztéseit fedi le.  

A kormány feladatkitűzése alapján 2016-ban mindhárom prioritás esetében a projektek felhí-
vásai meghirdetésre kerültek, az elkövetkező években jellemzően csak a felszabaduló források 
terhére kerülhet meghirdetésre további felhívás. A kötelezettségvállalások jelentős része meg-
történt, a projektek végrehajtása folyamatos. 2022. év folyamán a projektek szakmai megvaló-
sítása és a költségek elszámolása lesz jellemző, illetve az ehhez kapcsolódó nyomon követés, 
valamint a kifizetési és ellenőrzési feladatok folyamatos végrehajtása jelent további feladatokat. 
2020. évben részben lezárul a könnyített eljárásrendű pályázat projektjeinek fizikai megvalósí-
tása, illetve 2021. évben egyes kiemelt projektek megvalósítása is befejeződik, így ezen pro-
jektek esetében elkezdődnek és 2022-ben folytatódnak a zárási folyamatok. Egyes projektek 
megvalósítási időszaka meghosszabbításra került, ezeknek a zárása 2022-re húzódik át. 
2019-től a 1784/2018. (XII. 21.) Korm. határozatban foglaltak alapján a fejlesztéspolitikai in-
tézményrendszer Európai Unió felé el nem számolható költségei már nem a KÖFOP 3. priori-
tásán kerülnek tervezésre, illetve a projektek keretében elszámolásra.  

A 2022. évi költségvetést érintő tervszám a következő elvek mentén került meghatározásra: 
2017. év során a kötelezettségvállalások megtételét követően jelentős előlegkifizetés történt, 
amely ütemezett elszámolása 2018. évben megkezdődött és a projektek zárásáig tart, illetve az 
előleggel nem érintett szállítói és utófinanszírozású költségek is folyamatosan elszámolásra és 
kifizetésre kerülnek.  
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03/01/08 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 1 481,8 - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet +458,8 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 1 940,6 - - 

 

Az RSZTOP a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap 
Magyarországon történő felhasználására irányul. Az Alap a megfelelő étkezés és az alapvető 
fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését szolgáló 
kísérő intézkedésekkel. Az OP az Alapot szabályozó uniós rendelet szerinti két lehetőség közül 
a célirányos természetbeni juttatásokat és a minimális kísérő szolgáltatásokat tartalmazó válto-
zat mentén íródott. Az operatív program jellemzően több éves időtartamú projektek formájában 
valósul meg, ahol rendszeres, előre ütemezett módon hajtják végre a tevékenységeket (élelmi-
szerosztás, tanszerosztás, kisgyermekes családok részére történő csomagosztás). 

Az OP célcsoportját a súlyos anyagi depriváció által leginkább érintett alábbi három társadalmi 
csoport alkotja: 

 a szegény családban élő gyermekek, továbbá első gyermeküket váró szegény édesanyák; 

 a közterületen élő személyek; 

 szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű és/vagy rendkívül alacsony jöve-
delmű időskorú személyek. 

2022. évben az Operatív Program az alábbi típusokat tartalmazza:  

1. Típus: Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára 

A célcsoportot rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi étkeztetésben 
nem részesülő 0-18 éves szegény gyermekeket nevelő családok, továbbá olyan, az első gyer-
meküket váró szegény édesanyák (a magzat 3 hónapos korától) jelentik, akik olyan háztartásban 
élnek, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él. Az RSZTOP-ból részükre élelmi-
szersegélyt szükséges nyújtani. Az élelmiszersegély összeállított segélycsomag formájában 
és/vagy meleg étkezésként nyújtható. 

2. Típus: Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára 

A célcsoportot rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi étkeztetésben 
nem részesülő 0-18 éves szegény gyermekeket nevelő családok, továbbá olyan, az első gyer-
meküket váró szegény édesanyák (a magzat 3 hónapos korától) jelentik, akik olyan háztartásban 
élnek, melyben aktív korúak ellátására jogosult személy él. Az RSZTOP-ból részükre alapvető 
fogyasztási cikkeket szükséges nyújtani. Az alapvető fogyasztási cikkeknél törekedni kell a 0-
1 éves gyermekek esetében az alapvető létfenntartási és életkezdési igényeik (pl. babacsomag) 
teljesítésére, az 1 évesnél idősebb gyermekeknél szocializációjához, iskoláztatásához, öltözte-
téséhez, tisztálkodásához, illetve a téli életvitelhez (pl. egyéni lakások számára tűzifa) szüksé-
ges cikkek biztosítására. 

A 2022. évre összesen 1 940,6 millió forint összegű kifizetés került betervezésre. 
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3.  Típus: Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása 

A közterületen élők csoportjába tartozók számára élelmiszersegély biztosítandó, ami előre ösz-
szeállított segélycsomag formájában és/vagy meleg étkezésként nyújtható. 

4. Típus: Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, va-
lamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára 

A program keretében a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű és rendkívül ala-
csony jövedelmű időskorú személyek részére biztosítható egészséges, ásványi anyagokban és 
vitaminokban gazdag élelmiszerek köre. Az élelmiszersegély előre összeállított segélycsomag 
formájában és/vagy meleg étkezésként nyújtható.  

5.  Típus: Technikai segítségnyújtás 

A kötelezettségvállalás alapján a felhasználás ütemezetten történik tekintettel a korábbi évek-
ben kifizetett előlegekre.  

A kifizetések a felhívások, a támogatási szerződések figyelembe vételével kerültek tervezésre. 

 

03/02 Európai Területi Együttműködés 2014-2020 alcím 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi előirányzat 15 123,0 12 375,8 - 

Változások jogcímenként:    

Csökkenés -12 606,0 -1 215,8 - 

2022. évi javasolt előirányzat 2 517,0 11 160,0 - 

 

millió forintban, egy tizedessel 

ETE 2014-2020 előirányzat programjai Kiadás Bevétel Támogatás 

SKHU 2 517,0 2 880,2 - 

HUCRO 0 489,2 - 

HUSER 0 782,1 - 

HUSKROUA 0 0 - 

ROHU 0 5 236,5 - 

SIHU 0 75,3 - 

ATHU 0 1 696,7 - 

 

A 2014-2020 közötti határon átnyúló együttműködési programok esetében a programok terve-
zésével és megvalósításával összefüggő feladatok a külgazdasági és külügyminiszter feladat- 
és hatáskörébe tartoznak.  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium az alábbi programok esetében lát el irányító, illetve 
nemzeti hatósági feladatokat: 

781



 

Irányító Hatóság: 

– Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (SK-HU); 

– Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program (HU-CRO); 

– Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
(HU-SER);  

– Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Prog-
ram (HU-SK-RO-UA).  

Nemzeti Hatóság: 

– Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program (RO-HU); 

– Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program (SI-HU); 

– Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program (AU-HU). 

A benyújtásra került határon átnyúló együttműködési programdokumentációkban a határokon 
átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése elsősorban a kö-
vetkezők által valósul meg: 

– A vállalkozói szellem ösztönzése, különösen a KKV-k, az idegenforgalom, a kultúra fej-
lesztése; 

– A természeti és kulturális erőforrások közös védelmének és az ezekkel való közös gaz-
dálkodásnak, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelőzésének az ösztön-
zése és javítása; 

– A munkaerő mobilitásának ösztönzése; 

– Az elszigeteltség mérséklése, megközelíthetőség javítása; 

– Határokon átnyúló vízgazdálkodási, katasztrófavédelmi, kockázat-megelőzési és egész-
ségügyi együttműködés; 

– Az együttműködés, a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztése szolgáltatások és 
infrastruktúrák területén, valamint a programtérség lakossága közötti együttműködés. 

Az alcím bevételeként az uniós támogatás megelőlegezését biztosító (kedvezményezettek ré-
szére) visszatérülő források jelennek meg.  

Tervezési módszertani sajátosságok: 

Az ETE 2014-2020 programokban a 126/2016 (VI. 7.) Korm. rendelet 8. § - 10. § alapján uniós 
támogatás megelőlegezése nyújtható a programok hazai kedvezményezettjei részére. Az uniós 
támogatás megelőlegezése egy visszatérítendő támogatás. A hazai kedvezményezettek a benyúj-
tott és hitelesített időközi jelentések alapján kapják meg az uniós támogatást utófinanszírozás 
formájában. A hazai kedvezményezett az utófinanszírozás formájában megkapott uniós támoga-
tással párhuzamosan a megelőlegezést köteles részletekben visszafizetni. Az uniós támogatás 
megelőlegezése jellemzően a projekt indulásakor kerül igénylésre és kiutalásra a hazai kedvez-
ményezett felé, míg visszautalása és így bevételként történő megjelenése csak a későbbi években 
várható. Általános szabályként úgy számolt az NH, hogy a kiutalás évét követő 3 évben nagyság-
rendileg évente 1/3 – 1/3 arányban kerülnek visszafizetésre a megelőlegezés összegei. 

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program 

Célterületek: 

– A természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése; 

– A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb háló-
zati infrastruktúrákban; 
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– A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás tá-
mogatása; 

– Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek kö-
zötti együttműködés. 

A program a magyar-szlovák határmenti térség együttműködésének erősítését támogatja ösz-
szesen 146 millió euró uniós forrásból. A foglalkozásbarát növekedés elérése érdekében 9 db 
33,5 millió euró összegű területi akcióterv megvalósítása folyamatban van Az Európai Területi 
Társulások által koordinált kisprojekt alapok pályázati felhívásain belül 215 projekt került ki-
választásra mintegy 9,7 millió euró értékben. A kisprojekt alapok pályázati felhívásaira folya-
matosan lehetett projektötleteket benyújtani, de a források kimerülésére való tekintettel a 
pályázati felhívások 2020. április 30-án lezárásra kerültek. Az utolsó, normál projektek pályá-
zati felhívására 2019. december 17-ig lehetett pályázni, 27,5 millió euró uniós támogatási keret 
mellett. 120 projekt felelt meg a formai és jogosultsági követelményeknek. Támogatói döntés 
2020 júniusában született, aminek keretében 46 projekt került kiválasztásra, összesen 27,5 mil-
lió euró értékben. A projektek szerződéskötése folyamatos. További pályázati felhívás ebben a 
programozási ciklusban már nem várható.  

A nyertes projektek adataiból kiindulva történt a tervezés a hazai társfinanszírozás várható mér-
téke kapcsán. Továbbá megelőlegezésre minden magyar partner jogosult lesz maximálisan 50% 
vagy 100%-os támogatási intenzitás mellett. A tervezés során továbbá figyelembe lett véve a 
hazai TA kedvezményezetteknek nyújtható uniós hozzájárulás megelőlegezésének összege. 

Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési program 

Célterületek: 

– Közös integrált beruházások a víz minőségének és mennyiségének megőrzése és fejlesztése 
érdekében; 

– Természeti, kulturális és épített örökség rehabilitációja, fenntartása és közös promóciója; 

– A jobb megközelítés fejlesztése a TEN-T hálózathoz; 

– Környezetbarát és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek kiépítése; 

– Egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli 
egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz 
való jobb hozzáférés; 

– A katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására és katasztrófavédelmi rend-
szerek kifejlesztésére irányuló beruházások elősegítése; 

– Intézményi kapacitás növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti 
együttműködés. 

Ezen belül a teljes keret 50%-át három stratégiai pályázati felhívás (természeti környezet-kultúra, 
TEN-T útkapcsolat, foglalkoztatás, egészségügy téma) keretében 10 stratégiai projekt megvalósí-
tása kerül támogatásra összesen 95,0 millió euró összegben. Tekintettel arra, hogy a teljes program-
keret lekötése megtörtént, valamint tartaléklista felállítására is sor került, további pályázati felhívás 
ebben a programozási időszakban már nem várható. A támogatásra került projektek megvalósítása 
folyamatosan zajlik, de a kívántnál lassabb ütemben. A bukaresti irányítású program forrásfelhasz-
nálása 2021. évben sajnálatos módon még csak 30% körüli értéken áll.  

A támogatást nyert projekteknél a források körülbelül 43 százaléka jutott a magyarországi pro-
jekt partnereknek az NH számításai szerint. Számítások során a magyar partnerekre vonatko-
zóan átlagosan 12,5% a társfinanszírozási arány. Megelőlegezésre, a túlszerződéssel érintett 
projektek hazai partnerein kívül, minden magyar partner jogosult maximálisan 50% vagy 
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100%-os támogatási intenzitás mellett. A tervezés során továbbá figyelembe lett véve a hazai 
TA kedvezményezetteknek nyújtható uniós hozzájárulás megelőlegezés összege. 

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési program 

Célterületek: 

– Környezetvédelem, klímaváltozás, kockázat-megelőzés; 

– Fenntartható közlekedés- és infrastruktúrafejlesztés; 

– Turizmus és kulturális örökség ösztönzése; 

– KKV-k versenyképességének fejlesztése. 

A programvégrehajtás folytatásaként 2019-ben is volt pályázati felhívás, melynek nyertes pro-
jektjeivel a szerződéskötés 2021. év első felében befejeződött. A kapcsolódó hazai társfinan-
szírozási előlegek kifizetése 2021. évben várható. Tartaléklistáról további projektek 
kiválasztása várható 2021 során a program megtakarításaiból, mely projektekhez kapcsolódó 
társfinanszírozási szerződéskötés és kifizetés akár 2022 első felére is elhúzódhat. A hazai társ-
finanszírozási igényként a nyertes projektek hazai kedvezményezettjeinek adható maximális 
aránnyal tervezett az NH. Megelőlegezésre minden magyar partner jogosult 50% vagy 100%-
os maximális támogatási intenzitás mellett. A tervezés során továbbá figyelembe lett véve a 
hazai TA kedvezményezetteknek nyújtható uniós hozzájárulás megelőlegezés összege is. A 
programban további forrás nem áll rendelkezésre, ezért újabb pályázati felhívás meghirdetése 
már nem várható a 2014-2020-as időszakban. 

Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program 

Célterületek: 

– Korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési kapacitások létrehozásának és bővítésének tá-
mogatása; 

– A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 

– Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek kö-
zötti együttműködés; 

– Beruházás a készségfejlesztésbe, oktatásba és élethosszig tartó tanulásba, közös oktatási, 
szakképzési és képzési programok kialakításával és végrehajtásával. 

A fennmaradt 20,0 millió euró uniós támogatást az intézményrendszer a második pályázati felhí-
vásban hirdette meg 2019. január 31. és május 3. között. A nyertes pályázatokkal 2020. második 
felében, valamint 2021. első felében megtörtént a szerződéskötés, a kapcsolódó hazai társfinan-
szírozási előlegek kifizetése 2020. és 2021. években várható. A fennmaradó források függvényé-
ben tartaléklistáról további projektek kiválasztására van lehetőség 2021 során, mely projektekhez 
kapcsolódó társfinanszírozási szerződéskötés és kifizetés akár 2022 első felére is elhúzódhat. Ha-
zai társfinanszírozási igényként a nyertes projektek hazai kedvezményezettjeinek adható maxi-
mális aránnyal számított az NH. Megelőlegezésre minden magyar partner jogosult, maximálisan 
50% vagy 100%-os intenzitás mellett. A programban további forrás nem áll rendelkezésre, ezért 
újabb pályázati felhívás meghirdetése már nem várható a 2014-2020-as időszakban. 

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési program 

Célterületek: 

– A KKV-k együttműködésben folytatott kutatási tevékenységeinek és innovációs kapacitá-
sainak erősítése, összpontosítva a (nemzetközi szinten) versenyképes termékfejlesztésre; 

– A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 
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– A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb háló-
zati infrastruktúrákban; 

– Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek kö-
zötti együttműködés. 

A jelenlegi programban már további leköthető ERFA forrás nem áll rendelkezésre, így új pályá-
zatok benyújtására nincs további lehetőség. A Monitoring Bizottság 2021. márciusi ülésén sor ke-
rült a nyolcadik pályázati körben elhalasztott, illetve formai ellenőrzésen elutasított 6 
projektjavaslat elfogadására. A nyolcadik és kilencedik felhívási körben nyertes projektekhez kap-
csolódó hazai társfinanszírozási előlegek kifizetése 2021. évben megkezdődött. A tervezés során 
továbbá figyelembe lett véve a Magyarország, mint partnerország által fizetendő TA tagállami 
hozzájárulás várható összege. További kiadással a program kapcsán nem számolt az NH 2022-re. 

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési program 

Célterületek: 

– A természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése; 

– Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek kö-
zötti együttműködés. 

További forrás a programban nem áll rendelkezésre. Így új projektek kiválasztására, és azokhoz 
kapcsolódó hazai társfinanszírozási szerződéskötésre és kifizetésre esetlegesen a megtakarítá-
sokból visszafolyó források függvényében kerülhet sor. A tervezés során továbbá figyelembe 
lett véve a Magyarország, mint partnerország által fizetendő TA tagállami hozzájárulás várható 
összege. Egyéb kiadással 2022-re nem tervezett az NH.  

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 

Célterületek: 

– A helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökségek megőrzése; 

– Környezetvédelem és a klímaváltozás okozta hatások mérséklése; 

– Az elérhetőség javítása, a közlekedési és kommunikációs hálózatok fejlesztése; 

– A biztonságos határtérség megteremtése érdekében tett fejlesztések. 

A 2014-2020-as időszakban az HU-SK-RO-UA ENI CBC Program megvalósítására összesen 
73,94 millió euró áll rendelkezésre és a technikai segítségnyújtásra (TA-re) 10%-ot lehet fel-
használni. Az utolsó pályázati felhívás keretében – a teljes forrás felhasználása mellett – 30 
projektről született támogatói döntés 2020 végén. A Közös Monitoring Bizottság támogatási 
döntései értelmében összesen 4 stratégiai, illetve 76 normál projekt támogatása valósul meg 18, 
illetve 52,5 millió euró támogatással. Az eddig kiválasztott 50 projektből 49 projekt kezdhette 
meg hivatalosan a megvalósítást a szerződéskötést követően. A harmadik pályázati kör nyertes 
pályázóival történő szerződéskötés (uniós és hazai társfinanszírozási) folyamatosan zajlik 2021. 
1. félévében. 

2021. év folyamán a szerződéskötési folyamat lezárása, illetve a projektmegvalósítás és az eh-
hez kapcsolódó intézkedések (előleg kifizetések, jelentéstétel, ellenőrzések) várhatóak. A kap-
csolódó hazai társfinanszírozás kifizetések várhatóan 2021-ben megtörténnek, ezért 2022-re 
már nem tervezett kiadást az NH. 
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03/04 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 alcím 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 19 878,6 - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet +5 121,4 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 25 000,0 - - 

 

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021-es időszakára Magyarország ré-
szesedése összesen 214,6 millió euró (EGT FM: 108,9 millió euró, Norvég FM: 105,7 millió 
euró). A támogatások elsődleges célja ebben a programozási időszakban is a gazdasági és társa-
dalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, valamint a Magyarország és a donor országok közti két-
oldalú kapcsolatok erősítésére irányul. Az Együttműködési Megállapodások aláírására 
Budapesten, 2020. december 21. napján került sor.  

Az Együttműködési Megállapodások alapján Magyarországon 8 program megvalósítására van 
lehetőség, melyből a következő hat tartozik a Nemzeti Kapcsolattartó felelősségébe: 

 

Program Program Operátor 
Donor támogatás 

(EUR) 

Allokáció 15% 
nemzeti társfinan-
szírozással (HUF) 

Üzletfejlesztés, innováció, 
KKV-k 

Miniszterelnökség 45 000 000 18 878 823 529 

Ösztöndíjak, tanulmányok Tempus Közalapítvány 4 500 000 1 887 882 353 

Roma integráció  Belügyminisztérium  31 534 000 13 229 440 471 

Helyi fejlesztések Miniszterelnökség 31 013 000 13 010 865 647 

Megújuló energia & Klíma 
Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium  

50 000 000 20 976 470 588 

Kultúra 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma 

17 000 000 7 132 000 000 

 

A fentieken kívül a donor fél a felelős a Méltányos munkaprogramért (munkáltatói, munkavál-
lalói, szakszervezeti párbeszéd, allokáció: 1,1 millió euró), valamint a Civil Alap (allokáció: 
10,9 millió euró) megvalósításáért. E programokhoz nincs nemzeti társfinanszírozás.  

Jelenleg zajlik az egyes programok szakmai tartalmának a donor féllel közösen történő megha-
tározása – a programfejlesztés folyamata - online tárgyalások formájában.  

A költségvetés-tervezés azt az előfeltevést szem előtt tartva történt, hogy a projektszintű vég-
rehajtás 2022 II. negyedévében kezdődhet, és így a projektek részére előlegfizetésre is sor ke-
rülhet. Ezen túlmenően a hazai intézményrendszert érintő programmenedzsment-, illetve 
technikai segítségnyújtás keret egy részének felhasználására lehet szükség. A támogatás, vala-
mint a kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás nagyobb arányú igénybevételének kezdő időpontja 
várhatóan 2023. A támogatások felhasználása a hétéves ciklust figyelembe véve várhatóan 
2025-ig tart. 
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03/05 Svájci-Magyar Együttműködési Program II. alcím 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 7 370,7 - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet +529,3 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 7 900,0 - - 

 

A Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszaka tekintetében a támogatás összege Ma-
gyarország szármára várhatóan mintegy 87,6 millió svájci frank lesz.  

A svájci parlament 2019 decemberében elvi jóváhagyását adta a II. Svájci Hozzájárulás végre-
hajtásának keretfeltételeihez, így megkezdődhettek e témában az Európai Unióval történő tár-
gyalások, és ezzel párhuzamosan az egyes kedvezményezett országokkal a bilaterális, előzetes 
egyeztetések. Ennek tükrében a svájci és a magyar fél között lezajlottak az előzetes egyezteté-
sek a Program végrehajtására vonatkozó keretfeltételekről, a Magyarország rendelkezésére bo-
csátandó forrás felosztásáról az egyes prioritási területek között, valamint a támogatandó 
területek szakmai tartalmáról a 2020. év során. 

Jelenleg az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között folyamatban vannak a számos bi-
laterális megállapodást magában foglaló, Intézményi Keretmegállapodásra vonatkozó tárgya-
lások, mely alapján megszülethet a Svájci Hozzájárulásra vonatkozó megállapodás is 
(Egyetértési Megállapodás) az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között a későbbiek 
során. (A Svájci-Magyar Együttműködési Program a Svájci Hozzájárulás támogatási program 
részét képezi.)  

A 2022. év során megkezdődhet a pályáztatás minden prioritási terület vonatkozásában, előleg-, 
támogatás-, valamint a kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás kifizetésekre kerülhet sor ebben 
az évben. Továbbá a hazai intézményrendszer működtetése kapcsán és a Program előkészítésé-
vel és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása miatt (bilaterális egyeztetéseken való 
részvétel a svájci féllel, egyes pályáztatások teljes körű lebonyolítása, nyilvánossági és tájékoz-
tatási feladatok ellátása, projektvégrehajtás előkészítése és nyomon követése, közreműködő 
szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása, stb.) további források felhasználása várható.  

 

03/06 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 alcím 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 82 348,7 - - 

Változások jogcímenként:    

Csökkenés -62 426,3 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 19 922,4 - - 

 

A költségvetés kiemelten kezeli az Európai Unió TEN-T hálózatának fejlesztését szolgáló CEF 
támogatási konstrukció projektjeinek megvalósításához szükséges költségek finanszírozását. A 
CEF projektek 2022. évi kiadási előirányzata 19 922,4 millió forint, mely egyrészről a megva-
lósítás alatt álló CEF projektek kifizetésének forrását biztosítja, másrészről fedezetet nyújt az 
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ún. visszahulló (reflow) forrásokra benyújtott, jelenleg még brüsszeli elbírálás alatt álló, várha-
tóan nyertes CEF pályázatok finanszírozására is. A támogatási előirányzat az elszámolható 
költségek uniós és hazai részét, valamint a nem elszámolható költségek forrását tartalmazza 
(EU felé nem elszámolható, de a támogatási szerződések keretében finanszírozott le nem von-
ható ÁFA, illetve műszaki tartalom).  

03/07 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027 alcím 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 1 000,0 - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet +74 000,0 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 75 000,0 - - 

 

A 2021–2027 programozási időszaki uniós jogszabályok jelenlegi tervezetei alapján a CEF ki-
emelt célja továbbra is a közlekedési hálózat fejlesztését szolgáló beruházások megvalósítása, 
amely egy, a 2021. első félévben induló, a TEN-T hálózat fejlesztését szolgáló pályázatos pro-
jekttámogatási konstrukció. A CEF-ben közlekedésfejlesztésre Magyarország számára várha-
tóan rendelkezésére álló összeg, az ún. kohéziós nemzeti boríték 802,0 millió euró lesz. (A 
tárgyalások jelenlegi állása szerint azonban ennek 70%-a lesz közvetlenül hozzáférhető 
2021-2023-ban, a maradék 30% a kohéziós országok közötti verseny függvénye lesz 2024-től.) 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek (2021-2027) 2022. évi kiadási elő-
irányzata 75 000,0 millió forint, amely lehetőséget ad arra, hogy a kormány döntése esetén már 
2022-ben megkezdődhessen az új programozási időszaki, közlekedési CEF-projektek megva-
lósítása. A támogatási előirányzat az elszámolható és a nem elszámolható költségek hazai költ-
ségvetési forrását tartalmazza. 

03/08 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 alcím 

03/08/01 Vidékfejlesztési Program jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 200 000,0 - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet +30 000,0 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 230 000,0 - - 

 

Az EMVA 2014-2020 programozási kerete Magyarország számára az 1305/2013/EU rendelet 
alapján 3 430,6 millió euró, melyhez átlagosan 18% nemzeti társfinanszírozás társul. Ez ösz-
szességében mintegy 1 413 800,0 millió forint összegű közpénz felhasználását teszi lehetővé. 

Az agrár- és vidékfejlesztésre szánt uniós források felhasználása a korábbi időszakokban meg-
szokottakhoz képest jelentősen átalakul. A változások nagyságrendje és az azok leképzését 
szolgáló szabályok kialakításának időigénye miatt a Bizottság két átmeneti évet iktatott be a 
tényleges indulásig, ezáltal meghosszabbítva a jelenleg futó Vidékfejlesztési Program időbeni 
hatályát. Ezzel párhuzamosan a VP pénzügyi forrása is bővült az új pénzügyi időszak 
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2021-2022. évre jutó kötelezettségvállalási keretével. A felhasználható keretet a 2021-2022-es 
években tovább növeli a Next Generation EU források vidékfejlesztésre allokált összege is. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2020. december 23-i (EU) 2020/2220 rendelete alapján az 
EMVA forrás változása: 

 

Adatok euróban EU forrás Next Gen Összesen: 

2014-2020 időszak 3 430 664 493  0  3 430 664 493  

2021. év 476 870 229  88 267 157  565 137 386  

2022. év 416 869 149  210 075 834  626 944 983  

Összesen: 4 324 403 871  298 342 991  4 622 746 862  

 

Ezen átmeneti forrásokhoz Magyarország Kormánya a vidéki Magyarország megújításáról, a 
hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének, valamint a gazdák támogatási 
szintjének a 2021–2027-es időszakban történő megőrzéséről szóló 1003/2021. (I. 11.) Korm. 
határozat alapján 80% hazai társfinanszírozást rendel. Ennek következtében a Vidékfejlesztési 
Program 2014-2022 között felhasználható keretösszege 2 941 100,0 millió forintra növekszik. 
Az úgynevezett átmeneti források összege 1 527 300,0 millió forint, melyből 405 900,0 millió 
forint származik az EU költségvetésből és 1 121 400,0 millió forint a kapcsolódó nemzeti társ-
finanszírozás. 

A fentiek értelmében az átmeneti időszakban az Európai Unió közös agrárpolitikájának kereteit 
jelentősen kitágító hazai fejlesztési források és a kapcsolódó uniós források lehetőséget biztosíta-
nak a mezőgazdasági, élelmiszeripari ágazatok számára szükséges új felhívások megjelenteté-
sére, továbbá egyes nyitott felhívások keretemelésére a meghosszabbított kötelezettségvállalási 
időszak és a várható támogatási igény forrásának biztosítása érdekében. 

A tervezés során figyelemmel volt az IH arra, hogy a Program keretében meghirdetett beruhá-
zás alapú támogatások kötelezettségvállalása a 2017. év második felében és 2018 elején történt 
meg, mely következtében nagyobb kifizetés a 2020. évben volt várható. A normatív támogatá-
sok évenkénti hozzávetőlegesen 80 000,0 millió forintos kifizetésével együtt ez jelentős kifize-
tést eredményezhet, függetlenül a kialakult járványügyi helyzettől. 

A Vidékfejlesztési Program prioritásai: 

1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben 
és a vidéki térségekben 

A prioritás különös figyelmet fordít a tudásbővítési és tudásátadási tevékenységek kapcsán az 
innovációnak, az együttműködésnek és a tudásbázis gyarapításának az ösztönzésére a vidéki 
térségekben. Ezzel összhangban célja az agrárgazdaság szereplői számára az igényeiknek meg-
felelő ismeret- és kompetencia szerzési lehetőségek biztosítása, valamint a vállalkozások veze-
tői, szakemberei számára ökonómiai és menedzsment ismeret elsajátítási lehetőségek 
biztosítása. Az agrárgazdaság szereplői számára igényeiknek megfelelő szakmai segítséget 
nyújt, amely elősegíti gazdálkodásuk versenyképességének növelését, valamint hangsúlyt he-
lyez az együttműködő fejlesztések moderálására, segítésére is. 

2. Prioritás: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazda-
sági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági 
technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése 

A prioritás többek között a gazdálkodók fenntartható fejlődése érdekében a versenyképességi 
hátrányok csökkentését, illetve a lehetőségek megragadását előmozdító beruházásokat hivatott 
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támogatni. Célja a mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének javítása, valamint a me-
zőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése. Előtérbe 
kerül a környezeti és klímaváltozásból eredő kihívások célzott kezelése is: komplex vízgazdál-
kodási fejlesztések, erőforrás-hatékonyságot javító fejlesztések, üvegház hatású gázok csök-
kentése. Segítséget nyújt továbbá a mezőgazdasági ágazatba való belépésnél és elősegíti a 
fiatalok magasabb előképzettségére, motivációjára és aktívabb együttműködési attitűdjére ala-
pozva a generációs megújulást. 

3. Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását 
és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása 

A prioritás célja az elsődleges termelők versenyképességének javítása, azáltal hogy a minőség-
rendszerek révén megfelelőbb módon integrálja őket az agrár-élelmiszeripari láncba, továbbá a 
mezőgazdasági termékek értékének növelése révén, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási 
láncokban és a termelői csoportokban és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció által. 
Támogatja az egyik legnagyobb kihívást jelentő időjárási szélsőségekkel szembeni kitettség 
elleni munkát: a klímaváltozáshoz történő adaptációt, a környezeti feltételekhez való alkalmaz-
kodást, valamint a kármegelőző és -mérséklő tevékenységet. 

4. Prioritás: A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának hely-
reállítása, megőrzése és javítása 

A prioritáson belül jelentős arányban részesedik a biológiai sokféleség helyreállítása, megőr-
zése és javítása, beleértve a Natura 2000 területeken és a hátrányos természeti adottságokkal 
vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeken, jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása. To-
vábbi célkitűzés a vízgazdálkodás javítása, a műtrágya- és peszticidhasználat szabályozásának 
javítását is beleértve, illetve a talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása. 

5. Prioritás: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlat-
változás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása 
a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban 

A prioritás célkitűzése a mezőgazdaság általi vízfelhasználás, a mezőgazdaság és az élelmiszer-
feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. Valamint a megújuló 
energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer 
jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megköny-
nyítése. Valamint a mezőgazdaságból származó, üvegházhatást okozó gázok és ammónia kibo-
csátásának csökkentése, azáltal, hogy az állattartó telepeken keletkező trágya környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelő kezelését, tárolását és további hasznosítását segítő építési és technoló-
giai beruházásokra nyújt forrást. További fontos célkitűzés a széntárolás- és megkötés előmoz-
dítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban. 

6. Prioritás: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági 
fejlődés támogatása a vidéki térségekben 

A prioritás a diverzifikálásnak, a kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a 
munkahelyteremtésnek a megkönnyítésére nyújt forrást, melynek célja a vidéki térségekben a 
belső erőforrásokra támaszkodó jövedelemszerzési lehetőségek bővítésének ösztönzése. A pri-
oritáson belül megjelenik a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben, mely a vidéken 
élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tételét célozza meg. Valamint a prioritás 
elősegíti az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tételét, használatuk 
előmozdítását, és minőségük javítását a vidéki térségekben. 
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A 6 prioritáson túl 2 tematikus alprogram is finanszírozásra kerül a Vidékfejlesztési Programon 
belül: 

Fiatal Gazda tematikus alprogram (FIG) 

A VP több módon is előnyben részesíti a 40 évesnél nem idősebb fiatal mezőgazdasági terme-
lőket (magasabb támogatási intenzitás, többlet pontszám), de ezen túlmenően a tervezők kife-
jezetten az induló fiatal mezőgazdasági termelőre szabott tematikus alprogramot is alkottak a 
kezdő gazdálkodók tevékenységének segítésére. Az alprogram számos lehetőséget ad arra, 
hogy egy gazdaság–indító támogatás mellett, bővíthesse szakmai és üzleti tudását, készségeit, 
speciális szaktanácsadásban részesüljön, fejleszthesse gazdaságát, sikeresen megvalósítsa el-
képzeléseit. 

Rövid ellátási lánc tematikus alprogram (REL) 

A rövid ellátási lánc egy olyan együttműködés, amely mezőgazdasági termelők együtt műkö-
désében olyan új, vagy továbbfejlesztett, maximum 1 közvetítőt beiktató értékesítési formát 
dolgoz ki és működtet, amely a tagok rendszeres értékesítési formájává válik. Az alprogram 
„csomagban” támogatja a piacra jutást segítő tevékenységeket és kisebb beruházásokat, vala-
mint a termelőknek a termeléssel, élelmiszer–biztonsággal, az egyes értékesítési formákkal, 
vagy akár a feldolgozással összefüggő ismereteinek és készségeinek bővítését képzési és szak-
tanácsadási eszközökkel. 

Technikai segítségnyújtás 

A Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: TS) a Program zavartalan működését, végrehaj-
tását hivatott elősegíteni, beleértve a programhoz kapcsolódó előkészítési, irányítási, monitor-
ing-, értékelési, tájékoztatási, és kontrollintézkedéseket, valamint a program végrehajtásához 
kapcsolódó intézkedéseket, továbbá az előző és a következő programozási időszakra vonatkozó 
tevékenységeket. 

A TS keretében történik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (továbbiakban: MNVH) működte-
tésének finanszírozása is. Az MNVH a vidékfejlesztésben érintett szervezeteket és közigazga-
tási szerveket tömöríti abból a célból, hogy fokozza a program végrehajtásában való 
részvételüket és javítsa a vidékfejlesztési programok minőségét. Az MNVH célja továbbá a 
vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatása, a támogatási források hatékony fel-
használása, a gyakorlatorientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nem-
zeti érdekek és értékek európai képviselete. További célja az Európai Vidékfejlesztési 
Hálózatban együttműködő 27 tagország megismertetése a magyar fejlesztési eredményekkel és 
a külföldi eredmények hazai vidékfejlesztő közösségek által történő megismertetését. 

 

03/08/02 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 3 200,0 - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet +300,0 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 3 500,0 - - 

 

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) kiemelt célja a Halászati Operatív 
Program által megteremtett termelői bázisok, a halgazdálkodási kkv-k fejlesztése, a hagyomá-
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nyos tógazdasági haltermelés versenyképességének növelése, valamint a biodiverzitás megőr-
zése vagy növelése mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív energiaforrások hasz-
nálatával, illetve a környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása.  

További fontos cél az új fajok termelésbe vonásának segítése, az intenzív, innovatív technoló-
giákat alkalmazó haltermelés fejlesztése és a halfeldolgozás támogatása. A halfogyasztás ösz-
tönzése érdekében az Irányító Hatóság folytatni kívánja az előző programozási időszakban 
megkezdett „Kapj rá!” kampányt. 

A MAHOP intézkedései ezen prioritásoknak megfelelően kerültek kialakításra és ennek meg-
felelően kerültek kidolgozásra a felhívások is. A MAHOP-ban meghatározott egyedi célkitűzé-
sek összhangban vannak az EU prioritásaival is. Az intézkedések megvalósításával javul a 
termelés biztonsága, az ágazat versenyképessége, a munkakörülmények és a kkv-k stabilitása. 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó in-
dikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 
1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat alapján a maximális kötelezettségvállalás 19 240,0 millió 
forint összegben került meghatározásra, ennek teljesítése az IH tervei alapján 2021. év végére 
megvalósulhat.  

A költségvetési tervezés során az IH figyelemmel volt arra, hogy a MAHOP keretében meghir-
detett standard felhívásokon megvalósuló beruházási projektek megvalósítására 24 hónap áll 
rendelkezésre, a 2020. évben kötelezettségvállalt projektek záró kifizetései 2022. évben benyúj-
tásra kerülnek. A MAHOP kifizetések folyamatosan, negyedévenként közel azonos ütemben 
tervezettek. 2022 első félévében a 2021 második félévében kiállításra kerülő támogatói okira-
tokkal rendelkező projektek támogatási előlegeinek kifizetésére kerül hangsúly, annak érdeké-
ben, hogy a projektek a mérföldkövekben vállalt ütemezésnek megfelelően 
megvalósulhassanak. Az IH a tervezésnél figyelembe vette a kiemelt projektek mérföldkövek 
szerinti ütemezett megvalósítását, valamint az N+3-as elszámolási kötelezettségből adódó for-
rásvesztés kockázatát is. 

A MAHOP-ban kibővített monitoring rendszer és adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a 
kedvezményezettekre, és uniós szintű közös indikátorok kerültek bevezetésére.  

1. Prioritás: A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyké-
pes és tudásalapú halászat előmozdítása a vízi környezet biológiai sokféleségének és a vízi öko-
szisztémák védelmével, valamint a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja 
révén, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biz-
tosítását. 

2. Prioritás: A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyké-
pes és tudásalapú akvakultúra támogatása, beleértve a technológiai fejlődést, az innováció és a 
tudástranszfer megerősítését. Ezen uniós prioritáshoz tartozik a tógazdasági és intenzív 
akvakultúra telepek korszerűsítésének támogatása, beleértve az akvakultúra-ágazatban dolgo-
zók munka- és biztonsági körülményeinek, az állatok egészségének és jólétének, valamint az 
akvakultúra-termékek minőségének javítását is. Mindemellett a 2. prioritás szolgálja a környe-
zetre és a vízminőségre gyakorolt negatív hatás csökkentésének, valamint az erőforrás-felhasz-
nálás hatékonyság növelésének támogatását is. 

3. Prioritás: A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása beleértve a tudományos 
ismeretek fejlesztését és rendelkezésre bocsátását, valamint az adatok gyűjtésének és kezelésé-
nek fejlesztését, továbbá támogatás biztosítása monitoringhoz, ellenőrzéshez és a betartatáshoz, 
ezzel az intézményi kapacitás és a közigazgatás hatékonyságának javítása az adminisztratív 
terhek növelése nélkül. 
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4. Prioritás: Magyarország nem érintett ezen prioritás (tengerészet) programjaiban. 

5. Prioritás: A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása, amely magába foglalja a halászati 
és akvakultúra termékek piacszervezésének javítását és a halmarketing támogatását, valamint a 
feldolgozó- és a piaci értékesítési ágazatba való beruházás ösztönzését. Ezen uniós prioritás 
keretén belül valósul meg a termelői szervezetek, ezek társulásainak vagy az ágazatközi szer-
vezetek létrehozásának támogatása is. 

Technikai segítségnyújtás 

A Technikai Segítségnyújtás a MAHOP zavartalan működését, végrehajtását hivatott elősegíteni, 
beleértve a programhoz kapcsolódó előkészítési, irányítási, monitoring-, értékelési, tájékoztatási, 
és kontrollintézkedéseket, valamint a program végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket, to-
vábbá az előző és a következő programozási időszakra vonatkozó tevékenységeket.  

 

03/08/03 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 0,0 - - 

Változások jogcímenként:    

Új előirányzat 1 000,0 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 1 000,0 - - 

 

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz) kiemelt célja a Halászati 
Operatív Program által megteremtett termelői bázisok, a halgazdálkodási kkv-k fejlesztése, a 
hagyományos tógazdasági haltermelés versenyképességének növelése, valamint a biodiverzitás 
megőrzése vagy növelése mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív energiaforrások 
használatával, illetve a környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása. 

A 2021-2027-es programozási időszak új halgazdálkodási operatív programjának első felhívá-
sai 2021 első félévében meghirdetésre kerülnek. Ezek kiválasztási folyamata az IH tervei alap-
ján 2021. évben lezárul, az első kifizetések 2022. évben tervezettek, elsősorban támogatási 
előlegként közel 1 000,0 millió forint értékben.  

A program 2022. évi bevételeinek tervezésekor figyelembe vettük a MAHOP 2021. évben benyúj-
tásra kerülő kifizetési kérelmek térüléseit, valamint a 2022. év első felében benyújtani tervezett 
költségnyilatkozat várható térülését is. MAHOP Plusz tekintetében az első költségnyilatkozat fel-
adása legkorábban 2022. év végére tervezett, az első bevételek 2023-ban érkezhetnek. Az új opera-
tív program N+2-es elszámolási kötelezettségének első mérőpontja 2023. december 31. lesz. 

Az Irányító Hatóság által tervezett intézkedések a Technikai Segítségnyújtás mellett két uniós 
prioritáson belül kerülhetnek támogatásra.  

1. Prioritás: célja a természetes vizek halállományának növelése, a vízfolyások ökológiai álla-
potának és a víz minőségének javítása, valamint az ágazat helyzetéről pontos képet adni tudó 
adatgyűjtési és ellenőrzési rendszer továbbfejlesztése. 

2. Prioritás: célja a meglévő akvakultúra termelő és halfeldolgozó vállalkozások fejlesztése, 
versenyképességük növelése, új termelői bázisok és feldolgozók létrehozása. Kiemelt hangsúlyt 
fektet a program a munkakörülmények javítására és stabilitására, valamint a kutatás és termelés 
közötti tudástranszfer támogatására, illetve a további tudományos ismeretek létrehozására a 
K+F projektek támogatása által. 
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03/09 Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027 alcím  

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 250 000,0 - - 

2022. évi előirányzat 1 103 576,8 - - 

 

Magyarország alapvető érdeke, hogy az uniós szintű döntések megszületésével 2021-ben meg 
tudja kezdeni a programok gyakorlati végrehajtását, ami indokolja a 2021-2027-es operatív 
programok megjelenítését a 2022. évi nemzeti költségvetésben. 

A 2021-2027 közötti Partnerségi Megállapodás tervezete szerint Magyarország 2030-ig szóló 
kiemelt célkitűzése a gazdasági és társadalmi versenyképesség növelése az alábbi alcélok tel-
jesítésével: 

− gyarapodó, egészséges és a munkaerőpiacon versenyképes népesség, 

− csúcstechnológiájú, innovatív, magas hozzáadott értéket előállító Magyarország, a ma-
gyar termelési kultúra XXI. századi újjászületése, 

− energiafüggetlen Magyarország, tiszta és biztonságos környezet, 

− gyors és kényelmes közlekedés, elérhetőség javítása az országban és a Kárpát–medencében, 

− vonzó vidéki életmód, 

− Kárpát–medencei régió nemzetközi versenyképességének növelése. 

Ezen célokat több programon keresztül kívánja a kormány elérni: 

− Gazdaságfejlesztés: a kis- és közepes vállalkozások termelékenységének, ezáltal nemzet-
gazdaságon belüli szerepének érdemi növelése, az élenjáró európai és világszínvonalú 
gazdasági kapacitás szélesítése, a kutatási és innovációs képesség fokozása, a kiválóságra 
törekvés elterjesztése, a felsőoktatás, a szakképzés és a felnőttképzés rendszerszintű fej-
lesztése, illetve a meglevő munkaerő magasabb képzettségének és a meglevő munka-
erő-tartalékok munkaerő-piaci helyzetének javítása; 

− Közlekedésfejlesztés: cél elérni a gyors és kényelmes közlekedést a kötött pályás és a 
közúti hálózatokon, továbbá a tiszta üzemű közlekedés részarányának növelése; 

− Humánerőforrás-fejlesztés: cél a demográfiai folyamatok kedvezőbb irányba fordítása, a 
társadalom egészségi állapotának javítása, a mindenki számára elérhető minőségi oktatás 
biztosítása, továbbá a társadalmi felzárkózás elősegítése; 

− Területfejlesztés: cél a területi elmaradottság tompítása és a települések átfogó fejlesztése; 

− Zöld infrastruktúra: cél a klímaváltozás megelőzéséhez való hozzájárulás energiahaté-
konysági, vízgazdálkodási, környezeti, valamint a körforgásos gazdálkodásra való átál-
lást célzó fejlesztésekkel; 

− Közigazgatási informatika: cél az elektronikus közszolgáltatások további kiterjesztése, 
valamint minőségi és mennyiségi fejlesztése; 

− Halászat fejlesztése: cél a környezeti és gazdasági szempontból fenntartható, innovatív 
technológiákat alkalmazó hazai halgazdálkodás előmozdítása, a termelői bázisok és a hal-
gazdálkodással foglalkozó vállalkozások fejlesztése, új fajok termelésbe vonása, a fo-
gyasztók minőségi haltermékekkel való ellátása; 
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− Technikai segítségnyújtás: cél a kohéziós jellegű uniós források hatékony felhasználásá-
nak támogatása egy szakértő, jól működő, erős technológiai támogatottsággal bíró, ügy-
félbarát intézményrendszer közreműködésével. 

Az egyes programokhoz tervezett kifizetési összegek a 2014-2020 közötti időszak tapasztala-
tain alapulnak. 

 

03/09/01 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 80 000,0 - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet +187 509,2 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 267 509,2 - - 

 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) tárgyalásai még 
folyamatban vannak, ezért a tervezés során az Irányító Hatóság csak a jelenleg aktuális kere-
tekkel, az egyeztetés alatt álló jogszabályi háttérrel és éves fejlesztési kerettel, valamint a szak-
politikai szándékkal tudott tervezni. GINOP Plusznál az Irányító Hatóság továbbra is 
alkalmazni kívánja a feltételesen vissza nem térítendő támogatási formákat és az annak kereté-
ben biztosítható magasabb összegű előleget. A tervezés során elsősorban a 2021-ben várhatóan 
megjelenő felhívásokkal tudtak számolni, illetve pénzügyi eszközök esetében azzal, hogy a tel-
jes keret 2022-ben meghirdetésre kerül.  

Jelentős változás a GINOP-hoz képest, hogy a pénzügyi eszközök nem lesz önálló prioritás, 
hanem a GINOP Plusz 1. és 2. prioritáson belül lesz tervezve. 

1. Prioritás: Vállalkozásfejlesztés  

A prioritás célja a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) termelékenységének nö-
velése és hozzáadott értékteremtő képességének erősítése, a digitális átállás támogatása 

A prioritástengelyen meghirdetésre kerülő felhívások közvetlenül hozzájárulnak az exportké-
pes magyar KKV-k arányának és számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé 
válásához és Magyarország újraiparosodásához is. A KKV-k technológiafejlesztési támogatá-
sán túl, a kiemelt gazdasági potenciállal bíró vállalkozások egyrészt kiemelt programokon ke-
resztül történő folyamatos azonosítása, segítése, másrészt pedig beruházásaik közvetlen, 
pályázatos úton történő támogatása is egyaránt megvalósul. A versenyképes, megfelelő tőkeel-
látottsággal rendelkező KKV számára a prioritáson pénzügyi eszköz alkalmazása is tervezett.  

A prioritáson belül kerülnek meghirdetésre a feltételesen vissza nem térítendő támogatások is, 
ami magas összegű előleg kifizetést generál. 

A vissza nem térítendő támogatásokra 2022-ben 120 500,0 millió forint előleg kifizetést terve-
zett az Irányító Hatóság és számolt azzal is, hogy a 2021-ben előleg kifizetésben részesült vál-
lalkozások megkezdik az előleggel történő elszámolást, valamint minimális összegben számla 
alapú kifizetésre is sor kerül. 

A pénzügyi eszközök termékeire 30 000,0 millió forintos számlás kifizetéssel számolt az Irá-
nyító Hatóság, továbbá számításba vette a termékek végrehajtásának költségeit is, ami várha-
tóan eléri az 5 060,0 millió forintot. Utóbbi részben előleg kifizetéssel, részben számlás 
kifizetéssel valósul meg. 
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2. Prioritás: Kutatás, fejlesztés, innováció  

Hazánk célja, hogy a KFI ökoszisztéma értékteremtő képességének erőteljes növelése révén az 
évtized végére Európa jelentős innovátorai közé zárkózzon fel. A GINOP Plusz Kutatás, Fej-
lesztés, Innováció prioritási tengelye ennek a célnak az eléréséhez a magyarországi kutatás-
fejlesztési és innovációs kapacitások növelésével, a kutatás-fejlesztési eredmények jobb hasz-
nosításával, a szektorközi együttműködések magasabb szintre emelésével, a vállalkozások KFI 
tevékenységének fokozásával, a nagyobb mértékű nemzetköziesedéssel és innovációs készsé-
gek fejlesztésével, valamint az intelligens szakosodáshoz szükséges készségek fejlesztésével 
kíván hozzájárulni. A GINOP Plusz 2. prioritása mentén kiemelt figyelmet kap a vállalkozások 
K+F+I fejlesztéseinek ösztönzése, versenyképességének és hozzáadott érték növelő képességé-
nek javítása az innováció által, valamint az új integrációk és együttműködések kiépítése (pél-
dául quadruple helix szereplői közti együttműködések erősítése a felsőoktatási, akadémiai 
szektor és a piaci szereplők között). 

A prioritáson elsősorban előleg kifizetéssel kalkulált az IH, ennek tervezett összege 
50 895,0 millió forint. A K+F projektek jellegéből adódóan mindösszesen 2 980,0 millió forint 
számlás kifizetést tervezett az IH 2022-re. 

A pénzügyi eszközök termékeire 9 000,0 millió forintos számlás kifizetéssel számolt az Irányító 
Hatóság, továbbá számításba vette a termékek végrehajtásának költségeit is, ami várhatóan eléri 
az 1 800,0 millió forintot. 

3. Prioritás: Fenntartható munkaerőpiac 

A prioritás célja a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztése, bővítése, aktív munkaerő-piaci 
eszközökkel a gazdaság ciklikus változásainak megfelelően. Kedvezőtlen munkaerő-piaci hely-
zet estén a munkahelyek védelme, a munkaerőpiac helyreállítása, a vállalkozások foglakozta-
tási képességének javítása a cél. Kedvező munkaerőpiaci helyzetben a támogatások szorosabb 
célzására, a hátrányos helyzetű álláskeresők visszavezetésére, bevezetésére a munkaerőpiacra, 
az idősödő munkavállalók munkában tartására kerül sor a tervek szerint. 

A prioritás célja továbbá a foglalkoztatás feltételeinek javítása, a munkahelyi egészség és biz-
tonság, a munkajogi tudatosság erősítése, a rugalmas, családbarát megoldások további elter-
jesztése, valamint a munkaerő termelékenységének növelése, a felnőttképzésbe bekapcsolódó 
munkavállalók számának növelése.  

A prioritáson többek között a termelékenység növelését, munkaerő fejlesztését és alkalmazko-
dóképességének javítását szolgáló vállalati képzések támogatása jelenik meg.  

A többi prioritással ellentétben itt várhatóan magasabb összegű számlás kifizetést és alacso-
nyabb előleg kifizetés várható. A teljes kifizetés összege 24 500,0 millió forint. 

4. Prioritás: Ifjúsági garancia 

Az „Ifjúsági garancia” prioritási tengely célja a nem tanuló és nem dolgozó (NEET) fiatalok 
munkába állásának segítése. 

A prioritáson belül egyetlen felhívás, az Ifjúsági Garancia program megjelentetését tervezi az 
Irányító Hatóság. A fiatalok magasabb arányú foglalkoztatását elősegítő Ifjúsági Garancia 
program közvetlenül a fiatalok elhelyezkedését célozza, hozzájárul a válság következményei-
nek enyhítéséhez, a fiatalkorban megtapasztalt munkanélküliséggel összefüggő társadalmi koc-
kázatok mérsékléséhez. A megújuló program kiterjesztett korhatárral a 30 év alatti álláskereső 
fiatalokat segíti személyre szabott támogatásokkal és szolgáltatásokkal.  

A program NFA előfinanszírozással valósul meg, ezért csak számlás kifizetés várható 
6 500,0 millió forint értékben. 
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5. Prioritás: Felsőoktatás, szakképzés 

A prioritási célja az inkluzív felsőoktatási rendszer megerősítése, a szakképzés minőségének és 
munkaerőpiaci relevanciájának, hátránykompenzációs képességének javítása a magas hozzá-
adott értéket termelni képes munkaerő biztosítása érdekében.  

A prioritáson belül a szakképzés fejlesztése egy, a Szakképzés 4.0 stratégia megvalósításának 
továbbvitelét szolgáló kiemelt projekt és egy átfogó hátránykompenzációt, nyelvi képzéseket, 
valamit a szakképzési akkreditált vizsgaközpontok hálózatának kialakítását és az ágazati képző 
központok bővítését célzó pályázatos intézkedés valósítja meg.  

A felsőoktatási intézkedések célja a felsőoktatás beiskolázási bázisának erősítését szolgálják, a 
Tanítsunk Magyarországért Program készségfejlesztő mentorprogramja támogatásával, vala-
mint a felsőoktatási pályaorientációs programok megvalósításával. Emellett cél a felsőoktatási 
tudástőke felhasználása az intézmények térségi tudományos, társadalmi és kulturális központ-
ként való működése, a felsőoktatás 3. missziós szerepének erősítése érdekében.  

A prioritás keretében 1 124,0 millió forint számlás és 8 650,0 millió forint előleg kifizetés várható. 

6. Prioritás: Turizmus, örökségvédelem 

A „Turizmus, örökségvédelem” prioritás célja a turisztikai szolgáltatások minőségének fejlesztése. 

A GINOP Plusz 6. prioritási tengely az országos turisztikai fejlesztések megvalósulását támo-
gatja két, Magyarország turizmusában kiemelkedő szerepet betöltő terület mentén. A gyógy-
fürdők és környezetük, valamint az örökségvédelmi helyszínek (kastélyok, várak) komplex 
fejlesztése révén a turizmus nemzetgazdasági jelentősége továbberősödik. 

2022. évre az Irányító Hatóság nem tervezett erre a prioritásra kifizetést. 

 

03/09/02 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 80 000,0 - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet +66 510,0 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 146 510,0 - - 

 

Magyarország közlekedéspolitikája az 1486/2014. (VIII.28.) Kormányhatározattal elfogadott 
Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (NKS), amely 2030-ig fogalmazza 
meg a főbb beavatkozásokat. 2020. évben az NKS félidei áttekintése megtörtént, 2021 elejére 
elkészült a fővárost és agglomerációját érintő elővárosi kötöttpályás közlekedésnek, azaz a 
MÁV elővárosi vasútvonalainak, illetve a HÉV-vonalaknak a fejlesztéséről szóló, átfogó, hosz-
szú távú célokat és az ezek eléréséhez szükséges fejlesztéseket meghatározó dokumentum, 
vagyis a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS), amely új alapokra helyezi a vasút 
és a HÉV-ek szerepét Budapest és térsége életében. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program Plusz (IKOP Plusz) a 2021 és 2027 közötti EU támogatásokból megvalósuló közleke-
désfejlesztések többségét tartalmazza, de ezek az NKS, vagy a BAVS beavatkozásainak csak 
egy részét jelentik. Az IKOP Plusz programban tervezetten folytatódnak az EU-s vállalásokkal 
összhangban a TEN-T hálózati, valamint az azokra történő ráhordást erősítő beruházások, va-
lamint az utaskomfortot javító fejlesztések (gördülőállomány). 
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A 2022. évi kiadási előirányzat az IKOP Plusz-ban az IKOP Plusz ÉFK tervezetben szereplő 
projektekhez kapcsolódó előleg- és időközi kifizetések figyelembevételével került megterve-
zésre azzal a feltevéssel, hogy nyár végéig a pályázati felhívások meghirdetésre kerülnek. 

A támogatási előirányzat az elszámolható költségek uniós és hazai részét, valamint a nem el-
számolható költségek forrását tartalmazza (EU felé nem elszámolható, de a támogatási szerző-
dések keretében finanszírozott le nem vonható ÁFA, jövedelemtermelő részre jutó önerő, 
illetve műszaki tartalom). 

Az alábbi prioritások tartoznak az Operatív Program alá: 

1. Prioritás: Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése: 

Az elvárt fő eredmény a fenntartható multimodális városi mobilitás előmozdítása a nulla szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságba való átmenet részeként. 

2022. évben a prioritás keretében összességében 75 310,0 millió forint kiadást tervez az IH. 

2. Prioritás: TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés fejlesztés: 

Az elvárt fő eredmény az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens, intelligens, biztonságos 
és fenntartható és intermodális TEN-T fejlesztése. 

2022. évben a prioritás keretében összességében 35 750,0 millió forint kiadást tervez az IH. 

3. Prioritás: Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás: 

Az elvárt fő eredmény a fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliens, intel-
ligens és intermodális nemzeti, regionális és helyi mobilitás kialakítása, ideértve a TEN-T-hez 
való hozzáférés javítását és a határon átnyúló mobilitást is. 

2022. évben a prioritás keretében összességében 35 450,0 millió forint kiadást tervez az IH. 

 

03/09/03 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 25 000,0 - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet +54 843,5 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 79 843,5 - - 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) célja – a Partnerségi 
Megállapodás „Szociális Európa” szakpolitikai célkitűzésével összefüggésben – a szociális fel-
zárkózás támogatása Magyarországon. Öt humán szakterület fejlesztéseit foglalja magában 
(egészségügy, köznevelés, társadalmi felzárkózás, szociális és gyermekvédelmi, valamint csa-
lád- és ifjúságpolitika, amelyekhez a kultúra és a sport is hozzájárul), így elsősorban a 2021—
2027 közötti időszakra meghatározott negyedik szakpolitikai célkitűzéshez (PO4 – szociálisabb 
Európa) járul hozzá. 

Az Operatív Program prioritási tengely struktúrája támogatja az egyes szakterületek fókuszált, 
hatékony és átfogó fejlesztését azáltal, hogy az egy ágazathoz tartozó beavatkozások ugyanazon 
a prioritási tengelyen jelennek meg. Azzal, hogy a humán területek majdnem teljes vertikuma 
az EFOP Pluszban jelenik meg, lehetővé válik olyan komplex, ágazatokon átívelő fejlesztések 
megvalósítása, melyek szinergikus hatásuk révén képesek megtöbbszörözni a befektetett forrá-
sok értékét.  
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Az Operatív Program vonatkozásában támogatási előleg és számla alapú kifizetés került terve-
zésre 2022. évre összesen 79 843,5 millió forint összegben. 

 

03/09/04 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 25 000,0 - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet +284 750,0 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 309 750,0 - - 

 

A kiadási és bevételi oldal a társadalmasítás alatt álló Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program Plusz (TOP Plusz) keretösszegeinek figyelembevételével került meghatározásra tekin-
tettel arra, hogy az 1-3. prioritás felhívásainak meghirdetése az első szakaszban várható. 

A 2022-es költségvetés TOP Pluszra vonatkozó tervszámainak előrejelzésekor a TOP és 
VEKOP megvalósítása során szerzett tapasztalatok képezték az alapját az alábbi szempontok 
értékének és súlyának becslésekor:  

– Tématerületenként a projektek megvalósításának várható ideje; 
– Várható előleg igénylések és elszámolások beérkezésének ideje; 
– Döntéshozatal időigénye; 
– Támogatási Szerződés megkötésének időigénye; 
– Előleg kifizetések ütemezése; 
– Teljes költség alapú elszámolásból adódóan a várható kedvezményezetti önerő figyelem-

bevétele; 
– Állami támogatási jogcím szerinti kategóriák. 
 
Az előző programozási időszaknak megfelelően TOP Plusz 1-5. prioritásai esetében a 2021-
2027 programozási időszakban is a megyei önkormányzatok és Budapest által kidolgozott in-
tegrált területi programok (ITP) képezik az operatív program céljainak megvalósításának, ezál-
tal az éves fejlesztési keretnek az alapját. Az ITP-k végrehajtásához továbbra is területi 
kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend kerül alkalmazásra az operatív program alapján. Az OP 
véglegesítése, az ITP-k elkészítése és az éves fejlesztési keret megállapítása folyamatban van. 

Az ERFA rendelet 9. cikk szerinti fenntartható városfejlesztés a TOP Plusz fenntartható város-
fejlesztés intézkedései (1-3. prioritások) keretében és a budapesti prioritásokon (4-5. prioritá-
sok) keresztül valósul meg. Ennek keretében a nemzeti ERFA források 8%-ának allokációja 
mellett ESZA+ források felhasználására is lehetőség nyílik. Az intézkedések az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégián (ITS) alapuló városfejlesztési stratégia alapján biztosítanak forráso-
kat az ITP-k keretében kiválasztott városoknak. A fenntartható városfejlesztési eszközt 
megvalósító városokra a megyék esetében a megyei önkormányzat tesz javaslatot. 

Az alábbi prioritások tartoznak a TOP Plusz alá: 

1. Prioritás: Versenyképes megye (ERFA) 

A TOP Plusz megyei prioritása a kevésbé fejlett régiókban megyei integrált területi programok 
keretében nyújt támogatást integrált terület- és településfejlesztési tartalommal, erősítve a gaz-
daságélénkítést és népességmegtartást biztosító térségi és települési feltételeket, hozzájárulva a 
területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, amelynek része a hátrányos helyzetű térségek területi 
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programmal történő felzárkóztatása, a kiegyenlített térségi fejlődés feltételeinek biztosítása. E 
térségek jellemzően a legkevésbé fejlett régiókban, a déli, keleti és észak-magyarországi or-
szágrészekben helyezkednek el, jellemzően külső vagy belső perifériák. Gazdasági, társadalmi 
és infrastrukturális szempontból egyaránt fejlesztésre szorulnak, fejlesztésük területileg össze-
hangoltan, integrált térségfejlesztési programokkal és azokba illeszkedő integrált helyi fejlesz-
tési programokkal lehetséges. Elsősorban az önkormányzati és kisléptékű, helyi fejlesztéseket 
finanszírozza a TOP Plusz. 

Főbb beavatkozási tématerületek: 

– Helyi gazdaságfejlesztés; 
– Településfejlesztés, települési szolgáltatások; 
– Helyi és térségi közszolgáltatások; 
– Fenntartható városfejlesztés. 

2. Prioritás: Klímabarát megye (ERFA) 

Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten fontos a városokban, 
azonban a város-vidék együttműködés és a vidék szerepvállalása is fontos eredményeket hoz-
hat. A beavatkozások keretében a többségi önkormányzati tulajdonú épületek, önkormányzati 
ingatlanok, infrastrukturális létesítmények, önkormányzati intézmények, a megyei önkormány-
zatok kisebbségi tulajdonában álló épületek, melyek tekintetében egyúttal az állam többségi 
tulajdonos energiahatékonyság-javítása és a megújuló energiaforrások részarány növelése, va-
lamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának támogatása történik meg. 
Fontos cél a körforgásos gazdaságra történő átállás lehetőségének kihasználása, a helyi közös-
ségi kezdeményezések támogatása. 

Főbb beavatkozási tématerületek: 

– Helyi, önkormányzati energetika: energiahatékonyság és megújuló energia-felhasználás; 
– Helyi, önkormányzati energetika a fenntartható városfejlesztés keretében. 

3. Prioritás: Területi humán fejlesztések (ESZA+) 

A TOP Plusz megyei, kiemelt térségi és elmaradott térségekben megvalósuló ESZA Plusz fej-
lesztéseket támogató prioritása az 1. prioritás beavatkozásaihoz kapcsolódó humán, 
ESZA Plusz típusú fejlesztéseket tartalmazza az alábbi tematika szerint: 

– Foglalkoztatási paktumok, helyi foglalkoztatás; 
– Szociális célú város-rehabilitáció ESZA Plusz elemei; 
– Helyi közösségi és kulturális, helyi sport és szabadidős terek és szolgáltatások, valamint 

egészségügyi és szociális fejlesztések ESZA Plusz elemei; 
– Fenntartható városfejlesztés ESZA Plusz elemei. 

4. Prioritás: Budapest infrastrukturális fejlesztések (ERFA) 

A prioritás tartalma a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Budapest 2030 stratégia alapján kerül 
kialakításra. 

5. Prioritás: Budapest humán fejlesztések (ESZA+) 

A prioritás tartalma a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Budapest 2030 stratégia alapján kerül 
kialakításra. 
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03/09/06 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 35 000,0 - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet +84 880,8 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 119 880,8 - - 

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) az előző 
időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programját folytatja, figyelembe véve a 
2021-2027 közötti időszak új keretrendszerét. A prioritásokon belül új beruházási területek 
jelennek meg, így például a települési zöld és kék infrastruktúrák, a vízveszteségek 
csökkentése, a körfogásos gazdaság, a helyi energiaközösségek vagy a karbon intenzív megyék 
átállítása a karbonsemlegességre (úgynevezett méltányos átmenet). 

A program illeszkedik a 2019. évi Európai Zöld Megállapodáshoz, a 2019. évi 
országjelentéshez és a koronavírus okozta válság uniós mentőcsomagjához, továbbá hozzájárul 
az Európai Tanács 2020. december 10-11-ei ülésén jóváhagyott, 2030. évre vonatkozó 
megnövelt üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátáscsökkentési célkitűzéshez. A KEHOP-hoz 
hasonlóan jelentősen hozzájárul az Európai Unió Duna Régió Stratégia (DRS) új Cselekvési 
Tervében megfogalmazott célokhoz, különösen a három magyar vezetésű prioritásterület 
(fenntartható energia; vízminőség és környezeti kockázatok) vonatkozásában. 

Az unió továbbra is témák mentén támogatja a kohéziót, az öt cél közül a KEHOP Plusz a 
második szakpolitikai célhoz kapcsolódik és a közösségi közlekedést leszámítva tartalmazza az 
itt megjelenő összes egyedi célt. Foglalkozik továbbá az első szakpolitikai célból a körfogásos 
gazdaság bevezetésének feladataival.  

A KEHOP Plusz prioritásai a következők: 

1. Prioritás: Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés 
2. Prioritás: Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság  
3. Prioritás: Környezet- és természetvédelem 
4. Prioritás: Megújuló energiagazdaság 
5. Prioritás: Méltányos átmenet 

A KEHOP Plusz törekszik a fontosabb összefüggéseket mutató szakterületek közötti 
szinergiák, valamint a szakági beruházások helyi fejlesztési potenciáljának kihasználására: 

 Több olyan horizontális szakpolitikát támogat (éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 
környezetvédelem, körforgásos gazdaság, fenntarthatóság, vizek jó állapotának elérése 
stb.), amelyeket egyetlen program segítségével nem lehet sikerre vinni. 

 Több olyan ágazatban ruház be, amely egy másik szakterülettel karöltve nagyobb 
hozzáadott értéket teremthet (pl. vízgazdálkodás–agrárium; vízgazdálkodás–
természetvédelem; települési víziközmű rendszerek– zöld és kék infrastruktúra). 

 Egyes szakterületei más programok céljaihoz járulhatnak hozzá (pl. az újrahasználati 
központok csökkent munkaképességű munkavállalókat foglalkoztathatnak, gyakorlati 
kisiparos képzést nyújthatnak). 

 Helyi szinten nincs elegendő kapacitás a számos szakpolitika céljainak harmonizálására, 
így a szakpolitikáknak nemcsak egymás közötti, hanem település és térségfejlesztési 
kapcsolódási pontjaikat is erősíteniük kell (látványosak a rozsdaövezetek, barnamezős 
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területek fejlesztései, de jelentős javulást remél az IH a legelmaradottabb települések több 
programból történő fejlesztésétől is). 

 A beruházások fenntartási költségeit a többletfunkciók könnyebben kitermelik. 

A jelenlegi globális problémák közül jelentős az éghajlatváltozás, a természeti erőforrások 
túlhasználata, a biológiai sokféleség csökkenés és a fenntarthatóság hiánya. A KEHOP Plusz 
mindegyik problémával a lehető legtöbb prioritásban foglalkozik. Az ide tartozó beruházásokat 
az egyén és a helyi közösségek szintjén is ösztönözni kell. A programstratégia első része ezeket 
a problémákat mutatja be a teljes programra vonatkoztatva, majd a prioritás nevével 
összhangban a hangsúlyt adott szakterületre helyezi. 

2022-ben nagyrészt a szállítói előleg kifizetések dominálnak 54 922,3 millió forint értékben, a 
támogatási előleg kifizetések 29 300,7 millió forint értékben, a számla alapú kifizetés 
34 129,8 millió forint értékben került betervezésre.  

Ezen felül 1 518,1 millió forint el nem számolható költség került betervezésre, ami nagyrészt 
az EU felé el nem számolható Áfá-ból és a jövedelemtermelő projektek önerejéből adódik. 

 

03/09/07 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 5 000,0 - - 

Változások jogcímenként:    

Többlet +155 083,4 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 160 083,4 - - 

 

A digitális átmenet integrált megközelítést megkívánó domináns célrendszerré vált, amelynek 
választ kell tudnia adni a jelenlegi és az újonnan felmerülő globális, technológiai, biztonsági és 
fenntarthatósági kihívásokra. A gazdaság és társadalmi versenyképesség megtartása és növe-
lése érdekében Magyarország a 2021-2027 közötti időszakban egy külön – horizontális - ope-
ratív program, a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) keretében tervezi 
végrehajtani ezeket a fejlesztéseket. 

A DIMOP Plusz egységes szemléletmód mellett kívánja összehangolni az ágazati szakpolitikai 
beruházásokat és az innovatív technológiák alkalmazását, hogy egységes szolgáltatási rétege-
ken keresztül, adatintenzív megközelítésben járuljon hozzá az egyes szakpolitikai feladatok 
digitalizációs beruházásaihoz és ilyen módon átfogó megoldásokat támogasson, amelyek egy-
egy ágazati célkitűzés megvalósulása mellett egységesen támogatják a digitális transzformáció 
folyamatát.  

Az Operatív Program az Unió által meghatározott Versenyképesebb és Intelligensebb Európa 
(PO1), Zöldebb, alacsony szén-dioxid kibocsátású és reziliens Európa (PO2) és Szociálisabb és 
Befogadóbb Európa (PO4) szakpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódik. A kapcsolódó, a fejlett 
és kevésbé fejlett régiókat egyszerre célzó fejlesztések 4 prioritáson kerültek tervezésre, melyek 
finanszírozásához az ERFA, illetve az ESZA+ alapok járulnak hozzá.  

1. Prioritás: Intelligensebb Magyarország 
A prioritás keretében megvalósítani kívánt fejlesztések 2 egyedi célkitűzés mentén egyrészt a 
KKV szektorban az IKT ágazat és ökoszisztéma innovációs célú megújulásának támogatását, 
másrészt a közszolgáltatások digitális transzformációjának elősegítését célozzák. 

A prioritás megvalósításához az ERFA alap járul hozzá.  
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2. Prioritás: Hi-tech és zöld átállás 
A prioritás célja a zöld átállás támogatása az energiaszektor, a környezet- és katasztrófavéde-
lem, a fenntartható fejlődés, valamint a körforgásos gazdaságra való átállás területeit érintő 
digitalizációs fejlesztések megvalósítása, melyhez kapcsolódóan 4 egyedi célkitűzés mentén 
kerültek beavatkozások tervezésre. 

A prioritás megvalósításához az ERFA alap járul hozzá. 

3. Prioritás: Magyarország csatlakoztatva 
A prioritás célja a digitális összekapcsoltság megteremtéséhez való hozzájárulás a szükséges 
alapinfrastruktúra megteremtésének ösztönzése által, a hálózatokhoz való hozzáférési esély-
egyenlőség biztosítása és a jövőállóság érdekében, melyhez egy egyedi célkitűzés mentén ke-
rült beavatkozás meghatározásra.  

A prioritás megvalósításához az ERFA alap járul hozzá.  

4. Prioritás: Digitális Állampolgárság 
A prioritás célja az oktatási és képzési rendszerek digitalizációs fejlesztése, az egész életen át 
tartó tanulás támogatása digitális kompetenciafejlesztő eszközrendszer kialakításának segítsé-
gével, a szociális védelmi rendszerek digitális fejlesztése, valamint olyan egészséginformatikai 
fejlesztések megvalósítása, melyek által a közszolgáltatások korszerű digitális megoldásokkal 
való fejlesztése válik lehetővé az egészségügyi rendszerek, egészségügyi és tartós ápolási-gon-
dozási szolgáltatások hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának javítása érde-
kében. A beavatkozások 3 egyedi célkitűzés mentén valósulnak meg.  

A prioritás megvalósításához az ESZA+ alap járul hozzá.  

03/09/08 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) jogcímcsoport 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 0,0 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 20 000,0 - - 

 

Az operatív program átfogó szakmai tartalma: a Partnerségi Megállapodás szerinti kohéziós 
célú uniós támogatások hatékony és eredményes felhasználási feltételeinek megteremtése. A 
VOP Plusz olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek segítik a fejlesztéspolitikai intézmény-
rendszer működtetését, a végrehajtási folyamatok és az abban részt vevő szervezetek hatéko-
nyabbá tételét, továbbá elősegítik a Kohéziós Politika szabályosságának javítását, 
hatásosságának növelését, valamint ezek mérését és értékelését. Ennek keretében finanszírozza 
az uniós jogszabályokban előírt eszközrendszer és a tagállam által szükségesnek ítélt humán 
kapacitás, valamint további eszközök biztosítását. 

A VOP Plusz prioritásai a következők: 

1. Prioritás: A prioritás a támogatások felhasználásáért felelős intézmények kapacitásának és 
feltételrendszerének biztosítására, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését se-
gítő képzési és humánerőforrás fejlesztési programok megvalósítására szolgál. 

2. Prioritás: A prioritási tengely célja az intézményrendszer szereplői által ellátandó, az alapok 
felhasználásának jogszabályi követelményeiből adódó feladatok teljesítésének támogatása 
(programértékelés, információs rendszer, tájékoztatás és nyilvánosság), illetve a tanácsadói 
szolgáltatások helyi elérhetőségének biztosítása a lehetséges projektgazdák számára. 
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3. Prioritás: A prioritás egyfelől az Igazságos Átmenet Alapból biztosított források felhaszná-
lásáért felelős intézmények kapacitásának és feltételrendszerének biztosítására, valamint az 
érintett intézmények felkészülését segítő képzési és humánerőforrás fejlesztési programok meg-
valósítására szolgál. Másrészről a prioritás célja az Igazságos Átmenet Alap felhasználásának 
jogszabályi követelményeiből adódó feladatok teljesítésének támogatása (programértékelés, in-
formációs rendszer, tájékoztatás és nyilvánosság), illetve a tanácsadói szolgáltatások helyi elér-
hetőségének biztosítása a lehetséges projektgazdák számára. 

A VOP Plusz a CPR 36. cikk (1) bekezdésére, illetve a (4) bekezdés a) pontja szerinti lehető-
ségre épül. Ennek megfelelően a program az 51. cikk b) pontja szerinti elszámolási módot, azaz 
a valós költség alapú elszámolást alkalmazza. 

A VOP Pluszhoz az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap, az 
Európai Szociális Alap+, az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alap és az Igazsá-
gos Átmenet Alap biztosít társfinanszírozást. 

A VOP Plusz célja a fejlesztéspolitikai intézményrendszer hatékony működésével, valamint a 
szükséges és megfelelő informatikai, partnerségi, kommunikációs, nyilvánossági értékelési, és 
egyéb szakmai tudás bevonást szolgáló eszközök biztosításával hozzájárulni a Partnerségi Meg-
állapodás szerinti támogatási keret maradéktalan, szabályszerű és a Partnerségi Megállapodás 
céljaihoz igazodó felhasználásához, továbbá annak biztosításához, hogy minél több lehetséges 
projektgazda részesülhessen a támogatásokból.  

A VOP Plusz keretében 2021. és 2022. években mindhárom prioritás esetében a projekt felhí-
vások meghirdetésre kerülnek, továbbá a beérkező támogatási kérelmek értékelésére, kiválasz-
tására és a támogatási szerződések megkötésére is sor kerül, azaz ezen időszakban a 
kötelezettségvállalások jelentős része megtörténik. 

2022. év folyamán a projektek szakmai megvalósítása és a költségek elszámolása lesz jellemző, 
illetve az ehhez kapcsolódó nyomon követés, valamint a kifizetési és ellenőrzési feladatok fo-
lyamatos végrehajtása jelent további feladatokat. 

A 2022. évi költségvetést érintő tervszám a következő elvek mentén került meghatározásra: 
2021. és 2022. év során a kötelezettségvállalások megtételével jelentős előlegkifizetés történik, 
amelyek ütemezett elszámolása a projektek előrehaladása során egészen a projektek zárásáig 
folyamatos lesz, illetve az előleggel nem érintett szállítói és utófinanszírozású költségek is fo-
lyamatosan elszámolásra és kifizetésre kerülnek. 

A tervezés során a VOP Pluszból támogatott projektek alábbi kiadásai kerültek figyelembe vételre: 

 A fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplőinek (pl. irányító hatóságok, központi 
koordinációt ellátó szervezet, igazoló hatóság, stb.) a projektmegvalósítás során felme-
rülő infrastrukturális háttér is biztosításával, eszközigényével, rezsiköltségével (pl. iroda-
bérlet, irodaszer) felmerülő kiadások; 

 Átfogó és OP specifikus értékelések lefolytatására megbízott független szakértők költségei; 
 Az E-kohézió keretében az egységes monitoring- és információs rendszer működtetése 

és fejlesztése kapcsán felmerülő kiadások; 
 Az operatív programok tervezésével, felülvizsgálatával, megvalósításával, monitoring-

jával és ellenőrzésével kapcsolatban megbízott külső szakértők bevonásával és az általuk 
kidolgozandó útmutatókkal és elemzésekkel felmerülő kiadások; 

 Az operatív programok megvalósítása során felmerülő tájékoztatási kötelezettséggel kap-
csolatos költségek; 

 A fejlesztéspolitikai intézményeken kívüli egyéb szervezetek (pl. a pályázók, kedvezmé-
nyezettek és egyéb szervezetek) kapacitásainak fejlesztésével összefüggő kiadások. 
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03/10 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím  

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzatok megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2021. évi törvényi előirányzat 0,0 - - 

2022. évi javasolt előirányzat 450 000,0 - - 

 

Az Európai Unió nyújtotta Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and 
Resilience Facility) megadja a lehetőséget arra, hogy a tagállamok a koronavírus okozta járvány 
következményeit enyhítsék, és újra növekedési pályára állhassanak. Az uniós eszköz főként 
állami beruházások és reformok felgyorsítását célozza meg. Ehhez igazodva Magyarország el-
készítette a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét, mely a járvány gazdasági és társadalmi 
hatásaira reagál, emellett a zöld és digitális átállást segíti elő. A terv 9 programterületből áll, 
melynek 2026.08.31-ig történő megvalósításához – 350 forint/euró árfolyammal számolva – 
2 511 543,3 millió forint vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre. Az uniós forrás fel-
használása során, ellentétben a kohéziós politika forrásaival, maga a tagállam a kedvezménye-
zett. Ez indokolja, hogy a beruházások megvalósítása során keletkező ÁFA forrása a Bizottság 
felé nem elszámolható. A terv költségvetésének harmada az egészségügy és közel egy harmada 
a fenntartható zöld közlekedés fejlesztését célozza. Kiemelt fejlesztési terület továbbá a közne-
velés és a felsőoktatás, valamint az energetika, zöld átállás is.  

Az RRF az következő programterületekkel rendelkezik: 

– Demográfia és köznevelés; 
– Magasan képzett, versenyképes munkaerő; 
– Felzárkózó települések; 
– Vízgazdálkodás; 
– Fenntartható zöld közlekedés; 
– Energetika (zöld átállás); 
– Átállás a körforgásos gazdaságra; 
– Egészségügy; 
– Egyéb, országspecifikus ajánláshoz kapcsolódó beruházások (horizontális). 

 

Az RRF a tagállam és az unió viszonylatában kimenet és eredményorientált forráslehívást tesz 
lehetővé, csak az előre meghatározott mérföldkövek és célok teljesülése után lehetséges a for-
rások lehívása, melyet a tagállamnak nem számla szinten, hanem alátámasztó dokumentumok-
kal szükséges igazolnia. A végső kedvezményezettektől is elvárás a határidőben történő 
teljesítés, ugyanakkor velük az államháztartási forrás-felhasználási szabályok mentén, számla-
alapú elszámolás történik. 

A Nemzeti Hatóság a tervezés során azzal számolt, hogy eleinte a támogatási előleg kifizetések 
válnak hangsúlyossá a szállítói kifizetésben nem érintett projektelemekre, majd a megvalósítás 
előrehaladtával a számla alapú és szállítói előlegek dominálnak. 

2021. és 2026. III. negyedéve között a tagállam összesen 11 forráslehívási igényt nyújthat be 
az Európai Bizottság felé, melynek előfeltétele a vállalások teljesülése. A lehívható tagállami 
forrás 11 arányos részre bontva, éves szinten 456 000,0 millió forint forrást eredményez, melyet 
a tagállami költségvetésnek szükséges előfinanszíroznia. Jelzett forrás felett tervezni szükséges 
az Európai unió felé el nem számolható ÁFA összegével, illetve a lebonyolításban részt vevő, 
közfeladatot ellátó szervezetek finanszírozásával is.  
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A programterületek bemutatása: 

A Demográfia és köznevelés komponens a XXI. századi technológiai környezetre épülő, ver-
senyképes köznevelés megteremtésével hozzájárul ahhoz, hogy az új generációk már a magas 
szintű digitális készségek és az ökotudatos szemlélet birtokában kerüljenek ki az iskolarend-
szerű képzésből. Másik fő beruházási célja a korai nevelés feltételeinek bővítése bölcsődei fé-
rőhelyek kialakításával, mely nagyban hozzájárul a szülők foglalkoztatási esélyeinek 
növeléséhez. 

Az Egyetemek megújítása komponens az RRF digitális és klíma céljait fogja kiemelten támo-
gatni felsőfokú gyakorlati képzéshez kapcsolódóan épület/eszközfejlesztéssel, valamint digitá-
lis készségfejlesztéssel. A nemzeti laboratóriumok rendszere, illetve a felsőoktatási képzések 
modernizációja az egyetemek és a vállalkozások közötti együttműködések ösztönzését célozza. 
A komponens „felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése” beavatkozása a felnőtt-
kori tanulásban való részvételt hivatott erősíteni, ami a magyar gazdaság és társadalom legfőbb 
kihívásai közé tartozik. Kiemelt területként jelenik meg továbbá a szakképzés fejlesztése, mely 
mind a képzési infrastruktúra alakítása, mind a digitális tananyagfejlesztés területén jelentős 
célokat kíván elérni.  

A Felzárkózó települések komponens egy komplex program két kiválasztott elemét kívánja tá-
mogatni. Míg a program jelentős hangsúlyt helyez a foglalkoztathatóság erősítésére, illetve a 
vállalkozásfejlesztésre, a pedagógusok és köznevelési intézmények komplex szakmai fejlesz-
tésére, illetve eszközellátottságának javítására, az RRF-ből támogatandó két beruházás ugyan-
azon településeken szociális lakások építésére és felújítására, illetve közösségi megújuló 
energiatermelés és felhasználás kialakítására törekszik. 

A Fenntartható zöld közlekedés komponens elsősorban közlekedési jellegű projekteket tartal-
maz, de ezek között több olyan is szerepel, amelynek jelentős hatása lehet a vállalkozások szá-
mára nélkülözhetetlen mobil és rugalmas munkavállalók rendelkezésre állására. Az elővárosi 
és a helyközi közlekedés modernizációja közvetve egyaránt hozzájárul a munkaerő-piaci mo-
bilitás növeléséhez, a jelenleginél rugalmasabb foglalkoztatási formák elterjedéséhez, a vidéki 
életminőség javításához. 

Az Energetika (zöld átállás) komponensben szereplő beavatkozások az időjárásfüggő megújuló 
energiaforrások integrálását lehetővé tevő rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat ki-
alakítását támogatják, mellyel hozzájárulnak az innováció, a termelékenység növekedéséhez és 
a fenntartható növekedés céljainak eléréséhez. 

Az Átállás a körforgásos gazdaságra komponens két beruházási célt tartalmaz: a hulladékok 
kémiai újrahasznosítását, illetve a hulladék előkezelést, hasznosítást ösztönző infrastruktúra 
fejlesztését. 

Az Egészségügy komponens szinte valamennyi beavatkozása támogatja a versenyképességi cé-
lokat, hiszen hozzájárul a munkavállalók egészségben töltött éveinek meghosszabbításához, a 
betegutak lerövidítéséhez, az orvos-beteg találkozók számának csökkentéséhez azzal, hogy a 
rendszer minden szintjén fejlett digitális megoldásokat vezet be. Emellett hangsúlyos szerepet 
kap a XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása, a kórházi hálózat fejlesztésével, il-
letve az orvosok jövedelemviszonyainak rendezése is. 

A szakpolitikához nem sorolható országspecifikus ajánlások komponens a magyar RRF meg-
valósításában játszik jelentős szerepet azzal, hogy erőteljesen fellép az esetleges korrupciós te-
vékenységekkel szemben, erősíti a versenyt a közbeszerzések területén, amely így egyenlő 
versenyfeltételeket biztosít a gazdasági élet minden szereplője számára, és beavatkozásaival 
hozzájárul jelen tervhez kapcsolódó közigazgatási döntések gyors meghozatalához. 
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III.3 Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejleszté-
sek későbbi évekre vonatkozó hatásairól  

A Fejezet jellemzően több év előirányzatait terhelő programokat finanszíroz. A kötelezettség-
vállalási kereteket az uniós megállapodások tartalmazzák, amely alapján a költségvetési tör-
vény mellékletében feltüntetésre kerülnek az Uniós kötelezettségvállalási keret–előirányzatok 
a 2014-2020-as, valamint 2021-2027-es programozási időszakokra. 
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