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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
A korábbi évekhez hasonlóan a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM)
legfőbb célja, hogy aktív kezdeményező szerepet vállaljon mind a klasszikus diplomácia
területén, mind a külgazdasági területen. Ehhez 2023-ban is arra van szükség, hogy válaszokat
találjon a folyamatosan felmerülő legújabb kihívásokra, különös tekintettel az ukrajnai háború
és világjárvány következményeire. Elengedhetetlen azonban a korábbi célkitűzések és
vállalások folyamatos teljesítése és a korábban már sikeresnek bizonyult programok, így
különösen a koronavírus-világjárvány miatt továbbra is szükséges gazdaságvédelmi projektek,
továbbá kommunikációs tevékenység folytatása is. Kiemelt prioritást élvez a magyar
állampolgárok védelme külföldön a Konzuli Szolgálat révén, valamint a magyar gazdaság
szempontjából elengedhetetlen beruházásösztönzés és Magyarország energiaellátás
biztonságának garantálása.
A magyar külpolitika sarokköve továbbra is a szomszédos országokban élő magyarság
szülőföldön történő boldogulásának elősegítése, illetve az értük való kiállás. Az Ukrajnában
kialakult humanitárius krízishelyzetre reagálva Magyarország történetének legnagyobb
segítségnyújtási programját indította el az ország, illetve az ukrajnai menekültek megsegítése
érdekében. 2023-ban a magyar külpolitika legfőbb prioritása és feladata, hogy megvédje
Magyarország biztonságát, elkerülje a szomszédban zajló háborúba való belesodródást és
hozzájáruljon a béke mielőbbi helyreállításához.
A szomszédos országokban élő magyarság életkörülményeinek megkönnyítését és szülőföldön
való megmaradását a KKM többek között célzott gazdaság- és infrastruktúrafejlesztési
programokkal, átfogó gazdaságfejlesztési program-rendszerrel segíti, melynek része a
koronavírus-világjárvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében életre hívott
Gazdaságvédelmi Program. A KKM a magyarországi vállalkozások határon átnyúló
beruházásai, illetve határon átnyúló fejlesztései 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 megkezdődött az Európai
Unió Tanácsának 2023-24-es spanyol-belga-magyar soros elnökségére történő felkészülés,
amely a partnerországokkal kétoldalú keretben is fokozza az együttműködés intenzitását. Új
dimenzióiban kell tovább folytatni a magyar-brit és az EU-brit kapcsolatok megerősítését is.
Regionálisan továbbra is kiemelt cél marad 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. 2021. július 1. és 2022. június 30. között Magyarország
látta el a V4 Csoport elnökségi feladatait, de ezt az időszakot követően, 2023-ban is a KKM
kiemelt feladatának számít a teljes kormányzat V4 elnökségi tevékenységének, közös
projektjeinek koordinálása és a közép-európai együttműködés erősítése. 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
és a megoldást, ahol lokálisan a probléma felmerült.
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.
Prioritást élvez a Nyugat-Balkán euro-atlanti integrációja, valamint ennek képviselete
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nemzetközi szervezetekben és fórumokon, mivel ez megalapozza a térség stabilitását, mely
biztonság-politikai, gazdasági és nemzetpolitikai szempontból is alapvető érdek.
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.
A paksi atomerőmű két új blokkjának megépítése Magyarország nemzetbiztonsági,
nemzetgazdasági, nemzetstratégiai érdekeit szolgálja, az atomenergia pedig a leg
kiegyensúlyozottabb, legkiszámíthatóbb és legolcsóbb energiaforrás. A jelenlegi
energiaellátási helyzet megnöveli a paksi beruházás jelentőségét, ezért a projekt radikális
felgyorsítására van szükség, hogy 2030-ra üzembe helyezhető legyen a létesítmény.
Magyarország nemzetközi befolyásának növelése szempontjából 2023-ban is fontos
célkitűzésünk az egyes nemzetközi szervezetek döntést előkészítő testületeibe, valamint
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, amelynek érdekében elindult a magyar kutató-űrhajós
projekt végrehajtása. A kiválasztási folyamat megkezdődött, 2023-ban is folytatódik, a tervek
szerint 2024 első félévében indulhat magyar kutató űrhajós a Nemzetközi Űrállomásra.
Az energiaellátás-biztonsági és klímapolitikai szempontok ésszerű összehangolása, a magyar
érdekek nemzetközi tárgyalásokon történő megjelenítése, ezek szakdiplomáciai eszközökkel
történő támogatása kormányzati prioritás.
A Keleti Nyitás politikája jegyében fokozott figyelmet fordítunk Közép-Ázsia és a DélKaukázus országaira. Ázsia vonatkozásában – a koronavírus-világjárvány 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 Vietnámmal, Thaifölddel,
Indonéziával, Fülöp-szigetekkel – 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,
amelyek közül kiemelt hangsúlyt fektetünk a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítására.
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 2023-ra tervezett 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 2023-ban újabb
képviseletek nyitását tervezzük. Latin-Amerikában célunk a jelenlétünk megszilárdítása és az

842

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
kereskedelemfejlesztési pályázatok és a piaci igényekre szabott exportfinanszírozási rendszer
révén, állami tulajdonú gazdasági társaságokon keresztül segíti a magyar export növelését, a
magyar vállalatok és KKV-k nemzetközi versenyképességét.
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 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. 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) 2023-ban 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 ügyfél elégedettség fokozását szolgáló egyéb
fejlesztéseket. A KÖFOP keretében jelentős fejlesztések zajlanak az elektronikus ügyintézés,
illetve az elektronikus fizetési rendszer bevezetése érdekében, melyek 2023-ban is
folytatódnak. A Szolgálat bővítése szintén folytatódik 2023-ban is, újabb konzulátusok kezdik
meg működésüket – részben önállóan, részben más külképviseletek fennhatósága alatt – szerte
a világban.
A Hungary Helps Program 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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A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 139. § alapján a külgazdasági és külügyminiszter 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 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
kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáért, valamint az atomenergia-ipar innovációs
feladatainak összehangolásáért. Kiemelt szakmai céljai a Paksi Atomerőmű két új (5. és 6.)
blokkjának megépítésére irányuló beruházás a megvalósulási megállapodások szerinti
megvalósítása, továbbá a kapcsolódó térségfejlesztés összehangolása , illetve koordinálása.
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2023-ban
millió forintban, egy tizedessel
XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium
Költségvetési szervek

Kiadás

Bevétel

Támogatá
s

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

142 403,3

8 852,2

133 551,1

2 608

39 309,0

204,6

39 104,4

1 018

2. Külképviseletek igazgatása

103 094,3

8 647,6

94 446,7

1 590

7. Fejezeti kezelésű előirányzat

246 377,1

0,0

246 377,1

1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat

130 000,0

0,0

130 000,0

9 818,5

0,0

9 818,5

21 000,0

0,0

21 000,0

2 163,4

0,0

2 163,4

5. Kormányfői Protokoll kiadásai

404,2

0,0

404,2

6. Államfői Protokoll kiadásai

449,3

0,0

449,3

7. Egyéb kormányzati protokoll kiadások

240,0

0,0

240,0

1 550,0

0,0

1 550,0

43 000,0

0,0

43 000,0

10. Beruházás ösztönzési célú képzési
támogatások

5 000,0

0,0

5 000,0

11. Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti
támogatások

8 926,5

0,0

8 926,5

16 567,2

0,0

16 567,2

5,0

0,0

5,0

14. Kulturális diplomáciai projektek
támogatása

1 033,0

0,0

1 033,0

15. Hungary Helps Programhoz kapcsolódó
támogatások

2 880,0

0,0

2 880,0

340,0

0,0

340,0

1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
központi igazgatása

2. Kötött segélyhitelezés
3. Külügyi fejlesztési és kutatási programok
4. Külgazdasági és Külügyminisztérium
felügyelete alá tartozó szervezetek és
szakmai programok támogatása

8. Csángó-Magyar Együttműködési Program
Támogatása
9. Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési
programok

12. Nemzetközi tagdíjak és európai uniós
befizetések
13. Peres ügyek

16. Hungary Helps Ügynökség Nonprofit
Zrt. szakmai feladatainak ellátása
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17. Közép-Duna menti térségfejlesztési
feladatok

3 000,0

0,0

3 000,0

Központi kezelésű előirányzatok

165 088,0

4 584,0

0,0

1. Paks II. Zrt. tőkeemelése

150 000,0

0,0

0,0

2. KKM tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó egyéb gazdasági társaságok
forrásjuttatásai

3 000,0

0,0

0,0

3. Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)

9 000,0

0,0

0,0

4. A HEPA Magyar Exportfejlesztési
Ügynökség NZrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

0,0

4 584,0

0,0

5. A HEPA Magyar Exportfejlesztési
Ügynökség Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

3 088,0

0,0

0,0

553 868,4

13 436,2

379 928,2

KKM fejezet összesen:
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
1. cím: Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Az Igazgatás feladata a minisztérium működési, üzemeltetési költségeinek a finanszírozása, a
belföldi szakmai programok megvalósításához, az ideiglenes külföldi kiküldetések
költségeihez szükséges anyagi fedezet biztosítása, az ingatlanokhoz kapcsolódó üzemeltetési
feladatok ellátása.
A központi igazgatás cím 2023. évi kiadásokra fordítható kerete 22 304,8 millió forinttal több
a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest. Az emelkedés első sorban a közvetlen, vagy közvetett
módon állami tulajdonban álló egyes gazdasági társaságok, valamint egyéb állami szervezetek
elhelyezéséről szóló 2011/2022. Korm. határozat szabott feladatra biztosított forrás okozza.
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat
Szociális
hozzájárulási
adócsökkentés miatti elvonás.
KKM-BM
költségvetési
megállapodás KAK rendszerek
üzemeltetési költségeinek átadása.
Bérintézkedések bázisba építése
(ITM-KKM
jogutódlással
összefüggő, az érintett feladat- és
hatáskörökhöz kapcsolódó létszám,
álláshelyek és költségvetési források
átadása (2fő álláshely), egységes
kormányzati ügyiratkezelő rendszer
érkeztető
rendszere
megszüntetéséhez 1663/2021. (IX.
28.) Korm. határozat alapján 3 fő
álláshely, az Európai Békekerethez
kapcsolódó álláshely 4151/2021.
Korm. határozat alapján, a NATO
Észak-atlanti védelmi Innovációt
Ösztönző
Mechanizmus
kezdeményezéséhez
kapcsolódó
feladatokhoz kapcsolódó 2 fő
álláshely, 10 fő álláshely a
4027/2022.
Korm.
határozat
alapján.)
A külképviseleti hálózat kiemelt
biztonsági kockázati kitettségű
képviseletei
biztonságának
megerősítésével
kapcsolatos
kolóniavédelmi feladatok ellátásáról

Kiadások

17 208,8
-232,2

Műkö Felhalm
dési
ozási
bevéte bevétel
l
188,6
16,0

Támogat
ás
17 004,2
-232,2

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám* (fő)
997
-

-98,6

-

-

-98,6

-

133,8

-

-

133,8

18

7,6

-

-

7,6

847

-

szóló 1516/2020. (VIII. 14.) Korm.
határozat alapján.
A Földmegfigyelési Információs
Rendszer,
valamint
a
Földmegfigyelési Operatív Központ
létrehozásával
kapcsolatos
kormányzati feladatokról szóló
2877/2021.
Korm.
határozat
alapján.
A közvetlen, vagy közvetett módon
állami tulajdonban álló egyes
gazdasági társaságok, valamint
egyéb
állami
szervezetek
elhelyezéséről szóló 2011/2022.
Korm. határozat alapján.
Az Ukrajna területéről érkezett
ukrán állampolgársággal rendelkező
személyek
munkavállalásának
támogatásáról szóló 2097/2022.
Korm. határozat alapján.
Árfolyam emelkedésből adódó
korrekció.
A beregszászi művelődési ház
helyreállításához
szükséges
intézkedésekről és a tervezési
költségek
biztosításáról
szóló
2204/2019.
Korm.
határozat
alapján.

75,0

-

-

75,0

-

22 000,0

-

-

22 000,0

-

11,0

-

-

11,0

-

26,7

-

-

26,7

-

-5,0

-

-

-5,0

-

181,9

-

-

181,9

-

39 309,0

188,6

16,0

39 104,4

Fejezeten belüli átcsoportosítás:
KKM KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-152016-00036 sz. projekt keretében
fejlesztésre került informatikai
rendszerek üzemeltetésére és a
KÖFOP 56 projekt keretében
fejlesztett és ez év első felében
élesítésre kerülő új rendszerek
üzemeltetése. Az átcsoportosítás a
fejezeti kezelésű előirányzatok
terhére történik.
2023. évi előirányzat
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2. cím: Külképviseletek igazgatása
A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon
történő képviselete, valamint a diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása.
A Külképviseletek igazgatása cím finanszírozza a Magyarország két- és többoldalú
kapcsolataiban, illetve nemzetközi fórumokon történő képviseletének, a külképviseleti
diplomáciai és konzuli hálózat működtetésének feladatait.
A Külképviseletek Igazgatása cím kiadási főösszegének döntő hányadát a személyi juttatások
és azok járulékai (69%), illetve a külképviseletek működési előirányzatát magába foglaló
devizakiadások teszik ki.
A cím 2023. évi kiadási előirányzata 103 094,3 millió forint.
A személyi juttatások előirányzata 7 266,3 millió forinttal nőtt, melynek legnagyobb része
(88,0%) a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-illetményalap, valamint a lakhatási és
vegyes költségtérítés-alap megemeléséből adódik.
A támogatási előirányzat 94 446,7 millió forintra, a bevételi előirányzat összege 8 647,6 millió
forint mely az előző évhez képest nem módosult. A konzuli- és vízumdíj bevételek a
2023. évben is a KKM saját bevételeként szerepelnek.
A címen összességében bevétellel fedezett a kiadási előirányzatok 8,4%-a.
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása:

Külképviseletek igazgatása
2022. évi törvényi előirányzat
2164/2020. Korm. határozat alapján a
Moszkvai Kulturális, Tudományos és
Tájékoztatási Központ épületének teljes körű
felújításával és átalakításával kapcsolatos
intézkedések

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Kiadás
Bevétel
Támogatás állományi
létszám
(fő)
90 400,3 8 647,6
81 752,7
1591

-1 358,8

-

-1 358,8

-

1517/2018. (X.17.) Korm. határozat alapján a
Magyarország Dublini Nagykövetségének
elhelyezését biztosító ingatlan
megvásárlásához szükséges intézkedésekről

-424,9

-

-424,9

-

Szociális hozzájárulási adó csökkenéséből
adódó megtakarítás átcsoportosítása

-851,3

-

-851,3

-

473,8

-

473,8

-

1516/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
alapján a külképviseleti hálózat kiemelt
biztonsági kockázati kitettségű képviseletei
biztonságának megerősítésével kapcsolatos
kolóniavédelmi feladatok ellátása
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Isztambulban és Rómában levéltári
szakdiplomata álláshelyek létesítéséről szóló
1577/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

94,7

-

94,7

-

2471/2021.Korm. határozat alapján a tartós
külszolgálaton lévőknek járó devizailletményalap, valamint a lakhatási és vegyes
költségtérítés-alap megemelése

6 867,9

-

6 867,9

-

385,5

-

385,5

-

1 708,4

-

1 708,4

-

2 840,9

-

2 840,9

-

-1 558,2

-

1 733,2

-

1 733,2

-

2 142,5

-

2 142,5

-

67,6

-

67,6

-

572,7

-

572,7

-

94 446,7

-1
1590

1708/2021. (X. 8.) Korm. határozat alapján
az ENSZ Közgyűlés 77. ülésszaka elnöki
pozíciójának elnyeréséhez és az elnöki
tevékenység eredményes ellátásához
szükséges költségvetési források biztosítása
2170/2020. Korm. határozat alapján az
Ankarai Nagykövetség rezidencia költségeire
Árfolyamváltozásból adódó többlet
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
Airbus bázisba épült előirányzat
Külképviseleti hálózat kiadásainak 8%-os
növekménye (inflációból, bérleti és egyéb
piaci körülmények miatti változásokból
fakadó többletigény
Külképviseletek igazgatása címen jelentkező,
a szakmai feladatok ellátásához
nélkülözhetetlen működési, üzemeltetési,
karbantartási kiadások. Az átcsoportosítás a
fejezeti kezelésű előirányzatok terhére
történik
Magyarország Mexikóvárosi
Nagykövetségének ideiglenes elhelyezésének
kialakításával kapcsolatos forrás
biztosításáról szóló 2043/2022. Korm.
határozatban foglalt feladatokra az
átcsoportosítás a fejezeti kezelésű
előirányzatok terhére történik
A tömeges migrációval és
terrorfenyegetettséggel összefüggésben
Magyarország veszélyeztetett külképviseletei
biztonságának megerősítése érdekében
szükséges intézkedésekről szóló 2031/2020.
(XII. 29.) Korm. határozatban foglalt
feladatokra az átcsoportosítás a fejezeti
kezelésű előirányzatok terhére történik.
Egyéb alapfeladatból adódó létszámalakulás
2023. évi javasolt előirányzat
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103 094,3

8 647,6

-1 558,2

-

III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
7/1 Célelőirányzatok
7/1/1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat
A Beruházás ösztönzési célelőirányzat a Kormány stratégiai beruházás-politikájának egyik
fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások elsődleges célja a működőtőke-beáramlás
szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházások Magyarországon
történő megvalósításának elősegítése, a munkahelyteremtés ösztönzése. A Beruházás
ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályait a beruházás ösztönzési célelőirányzat
felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. Az előirányzat
lebonyolító szerve a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt.
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre álló összeg
130 000,0 millió forint.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi eredeti előirányzat

Bevétel Támogatás

80 000,0

0,0

80 000,0

50 000,0

-

50 000,0

130 000,0

0,0

130 000,0

Változások jogcímenként:
Éven túli kötelezettségvállalások fedezete
2023. évi javasolt előirányzat
7/1/2 Kötött segélyhitelezés
Az OECD Megállapodásra figyelemmel megalkotott az Eximbank által folyósítható kötött
segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII.
16.) Korm. rendelet rendelkezik – az európai uniós joganyag mellett – a kedvezményes,
államilag támogatott segélyhitelezés lehetőségéről.
A kötött segélyhitel a támogatást nyújtó országból származó áruk és szolgáltatások
beszerzéséhez kötött, fejlődő országok számára nyújtott, államilag támogatott kedvezményes
exporthitel, amelynek irányítási és végrehajtási feladatait a Külgazdasági és
Külügyminisztérium látja el. Magyarország, mint támogató ország kormányközi
megállapodásban vállal kötelezettséget, hogy a felajánlott hitelkeret erejéig kamat- és
díjtámogatás formájában vissza nem térítendő támogatást biztosítson a Magyar Export-Import
Bank Zrt. által az egyedi projektek finanszírozásához folyósított és a Magyar Exporthitel
Biztosító Zrt. által biztosított kötött segélyhitelekhez.
A 2023. évre tervezett kiadás nagyságrendjét egyrészt a folyósítás alatt lévő hitelek (alapvetően
a laoszi desztinációba), illetve a már aláírt hitelszerződések nyomán várható folyósítások (pl.
Laosz, Vietnám, Mongólia) határozzák meg.
Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat
9 818,5 millió forint.
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millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás Bevétel Támogatás

2022. évi eredeti előirányzat

12 000,0

0,0

12 000,0

-2 181,5

-

-2 181,5

9 818,5

0,0

9 818,5

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
KKM Külképviseletek igazgatása cím részére a működési
konszolidáció keretében előirányzat átcsoportosítás
2023. évi javasolt előirányzat
7/1/3 Külügyi fejlesztési és kutatási programok
Az előirányzat szolgál az Európai Területi Társulások, a határon túli gazdaságfejlesztési
programok, a kereskedelemfejlesztési célú támogatások, a Nemzetközi Fejlesztési
Együttműködés, az űrtevékenységgel kapcsolatos feladatok, valamint a Nemzeti
Hidrodiplomáciai és Vízipari Export Program támogatására.
A feladatokra rendelkezésre álló összeg a 2023. évben 21 000,0 millió forint.
Európai Területi Társulások támogatása
Magyarország az Európai Unióban egyedülálló módon 2011 óta nyújt költségvetési támogatást
a határtérségekben intézményi együttműködést fenntartó európai területi társulásoknak (ETT).
Az Európai Unióban jelenleg magyar részvétellel működik a legtöbb ETT, a 25 ETT-ből
21-nek a székhelye is Magyarországon található.
Cél a jól működő, a határtérség fejlesztéseit fenntartható, intézményesített formában működtető
társulások és fejlesztéseik költségvetési forrásokkal történő támogatása. Ennek keretében az
ETT-k fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához és megvalósításához, működésük
folyamatos biztosításához, illetve egyéb támogatások igénybe vétele érdekében önerő, garancia
rendelkezésre állásához állami szerepvállalás keretében kaphatnak támogatást.
A 2022. év során a határtérség intézményi együttműködéseinek több kihívással kell
megküzdeniük. Egyfelől a COVID utóhatásainak kezelésével, másfelől azzal a tényezővel,
hogy a kiapadt európai uniós források helyét az elhúzódó tervezési időszak miatt nem tudják
átvenni még az új programok; azok első szerződéseire, kifizetéseire legkorábban 2023-ban
kerülhet sor. Mivel a 2021-27-es Interreg európai uniós határon átnyúló programokban a
támogatás összege 30%-kal kevesebb lesz az előző időszakban biztosítottnál, különösen fontos,
hogy a 2022. év során fókuszált projektek kerüljenek előkészítésre, melyek, képesek lesznek
elnyerni a szűk keretű forrásokat és hosszú távú fejlesztéseket valósítanak meg a határ mindkét
oldalán. Az Európai Területi Társulások az elmúlt 10 évben minden központi költségvetési
forrásból juttatott forint negyvenszeresét hívták le az európai uniós forráskeretből.
Az előirányzat pályázati kiírással és egyedi támogatási kérelmekkel kerül felhasználásra.
Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása
A külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló sikeres gazdaságfejlesztési programokat
2023. évben minden határon túli területen folytatni kívánjuk. Az eddigi sikeres támogatások
számos gazdálkodó családot és vállalkozót elértek, magukba foglalva a kisösszegű
mezőgazdasági és vállalkozásfejlesztési támogatásokat, a ház- illetve földvásárlási
támogatásokat, a közepes léptékű támogatásokat, illetve az integrációs elemeket is felölelő
komplex nagyberuházások támogatásait. Az egyes programok végrehajtása során egyre
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nagyobb súllyal szerepel a magyar export fejlesztése is. A jogszabályi környezet adta keretek
közt ösztönöztük a külhoni pályázókat, a rendszer kedvezményezettjeit, hogy a kihelyezett
források minél nagyobb hányadát fordítsák magyarországi gyártók és magyarországi
kereskedők termékeire. A tervek szerint 2022. és 2023. évben is változatlanul folytatandó
programokkal összefüggésben kiemelt célként került meghatározásra a határon túli magyar
lakta területek gazdasági támogatásának végrehajtása úgy, hogy a fejlesztések megvalósításába
a magyarországi vállalkozások egyre nagyobb arányban bekapcsolódhassanak, azzal a céllal,
hogy a programok keretében nyújtott támogatások részben a határon túli (magyar lakta
területekre irányuló) gazdaságfejlesztési, részben pedig hazai gazdaságvédelmi célokat
szolgáljanak. Ez a célkitűzés a hazai beszállítók részarányának további növekedésével, a hazai
vállalkozások tevékenységének és kapacitásainak határon túli bővítésével, illetve az ebből
fakadó kereskedelmi forgalom (export) növelésével érhető el. E célok megvalósulása érdekében
új, a magyarországi vállalkozások bekapcsolódását a korábbiaknál is jobban segítő, magyar
gazdaságot is erősítő befektetéseket ösztönző pályázati konstrukciók folytatását tervezzük.
A program folytatásával ösztönözni kívánjuk a magyarországi befektetők megjelenését is a
határon túli területeken. Egyes gazdaságfejlesztési programelemek keretében a határmenti
területek turisztikai fejlesztésére is hangsúlyt helyezünk a következő években.
Kereskedelemfejlesztési célú támogatások
A magyar export növelése érdekében kiemelt külgazdasági célkitűzés a hazai kis- és
középvállalkozások exporttevékenységének és nemzetközi befektetéseinek támogatása,
külföldön történő beruházási lehetőségeinek bővítése, a magyar termékek és szolgáltatások
külföldi piacokon való versenyképes megjelenésének és értékesítésének javítása.
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
Magyarország, mint a nemzetközi donorközösség tagja hozzájárul a nemzetközi fejlesztési
együttműködés eszközeivel a világban jelen lévő szegénység és egyenlőtlenségek
csökkentéséhez. A multilaterális hozzájárulásokon túl szükséges a magyar külgazdasági
érdekek érvényesítése a nemzetközi fejlesztési szakpolitikán keresztül is. A KKM a
Szomszédsági gazdaságfejlesztési program keretében támogatást biztosít a hazánk számára
kiemelt szomszédságpolitikai országok (kiemelten Egyiptom, továbbá Jordánia és Libanon)
részére a gazdasági partnerségeink erősítése érdekében, összhangban a kifektetési céljainkkal.
Űrtevékenységgel kapcsolatos feladatok
Magyarország Kormánya 2020-ban a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként a jövő iparágai
közé sorolva, kiemelt jelentőségűnek nyilvánította a hazai űripar fejlesztését és prioritásként
kezeli a hazai űrképesség megteremtését. A jelenlegi kormányzati szándék a hazai űrképesség
szignifikáns megnövelése és régiós szinten meghatározóvá tétele.
Az előirányzat forrást biztosít az Európai Űrügynökségben való tagsággal összefüggő
díjfizetési kötelezettségek teljesítéséhez, az Európai Űrügynökség tevékenységéhez kapcsolódó
szakmai feladatok ellátásához, a bilaterális és multilaterális kapcsolatokból fakadó
űrtechnológiai fejlesztések, programok, projektek, feladatok megvalósításához, a hazai
űrkutatással és űriparral kapcsolatos feladatok ellátásához, valamint az űrkutatási, űripari
nemzetközi és hazai szervezetekben való részvétel tagdíjainak, a szektor hazai és nemzetközi
megjelenési lehetőségeinek támogatásához, továbbá az egyéb felmerülő költségeknek a
teljesítéséhez.
Nemzeti Hidrodiplomáciai és Vízipari Export Program támogatása
Cél a hazai vízipar külpiaci tevékenységének elősegítése, olyan támogatás biztosításával, mely
a szektor szereplőinek a kiválasztott súlyponti régiókban a fejlesztési és együttműködési
lehetőségekbe történő bekapcsolódását segíti.
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millió forintban, egy tizedessel
Kiadás Bevétel Támogatás

Megnevezés
2022. évi eredeti előirányzat

18 877,5

0,0

18 877,5

-3 877,6

-

-3 877,6

6 000,0

-

6 000,0

15,0

-

15,0

1 071,0

-

1 071,0

-66,9

-

-66,9

KKM Külképviseletek igazgatása cím és egyéb fejezeti
kezelésű előirányzat részére a működési konszolidáció
keretében előirányzat átcsoportosítás

-1 019,1

-

-1 019,1

2023. évi javasolt előirányzat

21 000,0

0,0

21 000,0

Változások jogcímenként:
Egyéb báziscsökkentés
a magyar kutatóűrhajós misszióját előkészítő szerződés
és a misszió megvalósításához kapcsolódó iparfejlesztő
intézkedések és forrásigények elfogadásáról szóló
1518/2021. (VII. 30.) Korm. határozat
a Földmegfigyelési Információs Rendszer, valamint a
Földmegfigyelési Operatív Központ létrehozásával
kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 2877/2021.
Korm. határozat
az Ukrajna területéről érkezett ukrán állampolgársággal
rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról
szóló 2097/2022. Korm. határozat
A beregszászi művelődési ház (volt nagyzsinagóga)
helyreállításához szükséges intézkedésekről és a tervezési
költségek biztosításáról szóló 2204/2019 Korm. határozat
alapján
Fejezeten belüli átcsoportosítás:

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:
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millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás Bevétel Támogatás

2022. évi eredeti előirányzat

1 663,4

0,0

1 663,4

500,0

-

500,0

2 163,4

0,0

2 163,4

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratívtechnikai működésével és fenntartásával kapcsolatos
feladatokról, valamint egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 17/2019. Korm. rendelet szerinti
feladatokra, fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítva
2023. évi javasolt előirányzat

7/1/16/ Protokoll kiadások
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 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 sor 2023-ban összegző sor lesz. A
bázisán jön létre a Kormányfői Protokoll kiadásai és az Egyéb kormányzati protokoll kiadások
fejezeti sor.
A Kormányfői Protokoll kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás Bevétel Támogatás

Megnevezés
2022. évi eredeti előirányzat

651,0

0,0

651,0

-6,8

-

-6,8

Átvezetés a Kormányfői Protokoll kiadások fejezeti sorra

-404,2

-

-404,2

Átvezetés az Egyéb kormányzati protokoll kiadások
fejezeti sorra

-240,0

-

-240,0

0,0

0,0

0,0

Változások jogcímenként:
SZOCHÓ csökkenés
Fejezeten belüli átcsoportosítás:

2023. évi javasolt előirányzat
7/1/16/1 Kormányfői Protokoll kiadásai

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 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
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takarékosabb felhasználásával kerüljenek végrehajtásra. A sor a 7/1/16 Protokoll kiadások
fejezeti kezelésű előirányzat alábontásával, annak bázisán jött létre.
A Kormányfői Protokoll kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás Bevétel Támogatás

Megnevezés
2022. évi eredeti előirányzat

0,0

0,0

0,0

Átvezetés a Protokoll kiadások fejezeti sorról

404,2

-

404,2

2023. évi javasolt előirányzat

404,2

0,0

404,2

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:

7/1/16/2 Államfői Protokoll kiadásai
A jogcímcsoport célja az államfő külföldi programjaival és a hazánkba látogató magas rangú
külföldi delegációk fogadásával, valamint a nemzeti és állami ünnepekkel, kiemelkedő
fontosságú rendezvényekkel kapcsolatos kiadásainak finanszírozása.
Az Államfői Protokoll kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás Bevétel Támogatás

Megnevezés
2022. évi eredeti előirányzat

0,0

0,0

0,0

A feladatellátáshoz szükséges többlet

449,3

-

449,3

2023. évi javasolt előirányzat

449,3

0,0

449,3

Változások jogcímenként:

7/1/16/3 Egyéb kormányzati protokoll kiadások
Az előirányzat célja a több előirányzatot érintő, valamint általános jellegű protokoll kiadások
elszámolása, illetve a keretszerződés jellegű kiadások kötelezettségvállalásainak
nyilvántartása. A Protokoll kiadások fejezeti sor bázisán jött létre.
Az egyéb kormányzati protokoll kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás Bevétel Támogatás

Megnevezés
2022. évi eredeti előirányzat

0,0

0,0

0,0

Átvezetés a Protokoll kiadások fejezeti sorról

240,0

-

240,0

2023. évi javasolt előirányzat

240,0

0,0

240,0

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
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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
Kiadás Bevétel Támogatás

Megnevezés
2022. évi eredeti előirányzat

1 000,0

0,0

1 000,0

550,0

-

550,0

1 550,0

0,0

1 550,0

Változások jogcímenként:
2023. évi programok többletforrása (többek között az
oktatási és hagyományőrzési programok és ezek
kiszolgálása, ingatlanok felújítása és korszerűsítése)
2023. évi javasolt előirányzat
7/1/33 Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok
A Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok 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.
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A Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás

Megnevezés
2022. évi eredeti előirányzat

39 590,5

0,0

39 590,5

-462,1

-

-462,1

3 900,0

-

3 900,0

-28,4

-

-28,4

43 000,0

0,0

43 000,0

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
KKM Külképviseletek igazgatása és
Központi igazgatás cím részére a működési
konszolidáció keretében előirányzat
átcsoportosítás
Egyéb:
A Stipendium Hungaricum program
keretében a „Students at Risk” alprogram
bevezetéséről és az ehhez szükséges
finanszírozás biztosításáról szóló 1186/2022.
(III. 28.) Korm. határozat alapján.
SZOCHÓ csökkenés
2023. évi javasolt előirányzat

7/1/40 Beruházás ösztönzési célú képzési támogatások
A Beruházás ösztönzési célú képzési támogatások sort a címrendi kiegészítésről, a Gazdaságújraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzatátcsoportosításról szóló 1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat hívta életre, mára a beruházásösztönzés egyik fontos eszköze.
Az előirányzat célja a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014.
(VIII. 27.) Korm. rendeletben szabályozott képzési támogatás nyújtása, olyan gazdasági
társaságok számára, amelyek készségfejlesztő, kompetencianövelő képzéseket nyújtanak saját
alkalmazottaik számára. A támogatás nem haladhatja meg a 2 millió EUR-nak megfelelő forint
összeget, és legfeljebb 50%-os intenzitású lehet. A társaságoknak a képzés megvalósítása
mellett végre kell hajtaniuk egy legalább 5 millió EUR értékű eszközberuházást, vagy –
szolgáltató központok esetében – 25 fővel növelniük kell a munkavállalók számát. A támogatott
képzési projektek hossza legfeljebb 2 év lehet.
Az előirányzat lebonyolító szerve a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt.
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre álló összeg
5 000,0 millió forint.
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millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás Bevétel Támogatás

2022. évi eredeti előirányzat

0,0

0,0

0,0

2023. évi képzési támogatások forrása

5 000,0

-

5 000,0

2023. évi javasolt előirányzat

5 000,0

0,0

5 000,0

Változások jogcímenként:

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.
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 Középeurópai 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
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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.
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 le 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

2022. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
2023. évi javasolt előirányzat

Bevétel

Támogatás

8 926,5

0,0

8 926,5

-

-

-

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 2023. évben esedékes
hozzájárulás teljesítéséhez, valamint tartalmazza az Európai Unió Közös Biztonság- és
Védelempolitika tevékenységének finanszírozását szolgáló Európai Békekeret 2023. évi
forrását.
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Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

14 436,3

0,0

14 436,3

BM-KKM megállapodás CoE-tagdíj (Polgári
Válságkezelési Kiválósági Központ

3,7

-

3,7

az Európai Békekeret Magyarországot érintő
feladatainak ellátásáról szóló 1714/2021. (X.
12.) Korm. határozat

2 224,9

-

2 224,9

Árfolyam különbözet

1 494,0

-

1 494,0

Az Európai Fejlesztési Alaphoz (EDF) való
hozzájárulás összegének csökkenése

-1 591,7

-

-1 591,7

2023. évi javasolt előirányzat

16 567,2

0,0

16 567,2

Változások jogcímenként:

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
Kiadás Bevétel Támogatás

Megnevezés
2022. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
2023. évi javasolt előirányzat

5,0

0,0

5,0

-

-

-

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
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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.
Kulturális diplomáciai projektek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi eredeti előirányzat

Bevétel Támogatás

1 010,0

0,0

1 010,0

23,0

-

23,0

1 033,0

0,0

1 033,0

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
Külgazdasági és Külügyi Intézet támogatása
2023. évi javasolt előirányzat
7/9 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó feladatok
7/9/1 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások
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.
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millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

3 220,0

0,0

3 220,0

-340,0

-

-340,0

2 880,0

0,0

2 880,0

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
Előirányzat átrendezés a Hungary
Helps Ügynökség Nonprofit Zrt.
szakmai feladatainak ellátása
érdekében
2023. évi javasolt előirányzat

7/9/2 Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása
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 bilaterális alapú
nemzetközi fejlesztési tevékenység, valamint a közvetlen és azonnali segítségnyújtási
tevékenység gyorsaságának és hatékonyságának javítása. Az előirányzat biztosítja az
Ügynökség 2023. évi szakmai feladatainak ellátásához szükséges forrást.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

0,0

340,0

-

340,0

340,0

0,0

340,0

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
Előirányzat átrendezés a Hungary
Helps Ügynökség Nonprofit Zrt.
szakmai feladatainak ellátása
érdekében
2023. évi javasolt előirányzat
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7/10 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok
Az előirányzat a Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok megvalósításához nyújt
fedezetet, mivel a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm.
rendelet értelmében a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe
helyezéséért a külgazdasági és külügyminiszter felelős és a Paksi két új blokkhoz (5-6. blokkok)
kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáért is.
A Közép-Duna menti térséghez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztést, innovációt, lokalizációt
és képzést érintő feladatok megvalósítása a fő cél. Az előirányzat a Közép-Duna menti térségbe
érkező nagyszámú munkavállaló, továbbá a térségbe érkező vállalkozások számára a szükséges
térségi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok forrását biztosítja. Az infrastruktúra
fejlesztésének kiemelt elemei között szerepelnek a különböző közüzemi fejlesztések, amelyek
részben a térségi életkörülményeket javítják, részben kedvezőbb gazdasági lehetőségeket
nyújtanak a területen működő gazdasági szereplőknek, illetve ösztönözhetik a jelen lévő vagy
letelepülni szándékozók foglalkoztatási hajlandóságát. Az erőforrások bővítése és
korszerűsítése annak volumene miatt több települést érintően munkahelyek és foglalkoztatási
lehetőségek átmeneti bővülését eredményezi, illetve hosszú távon is igényli a helyi munkaerő
bevonását a fenntartási, karbantartási feladatokba.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

3 742,5

0,0

3 742,5

-742,5

-

-742,5

3 000,0

0,0

3 000,0

Változások jogcímenként:
A
paksi
Integrált
Központ
elkészítésének támogatásáról szóló
1532/2020. (VIII. 14.) Korm.
határozat alapján
2023. évi javasolt előirányzat
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8 Központi kezelésű előirányzatok
8/2 A KKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
8/2/1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
8/2/1/1 Paks II. Zrt. tőkeemelése
Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya 2014 januárjában
megállapodást kötött a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó
együttműködésről, amely egyezmény a 2014. évi II. törvényben került kihirdetésre. A tervezett
összeg döntően az atomerőművi blokkok létesítésével összefüggő költségek fedezetét
biztosítja.
A Paks II. Atomerőmű Zrt. célja új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítésével,
engedélyezésével kapcsolatos feladatok. A tervezett összeg részben e feladatok kifizetéseit,
részben a társaság tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokat is magában foglalja. 2023ban a projekt jelenleg tervezett ütemezése alapján 150 000 millió forint összegű tőkeemelés
biztosítása indokolt.
8 2/1/2 KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok forrásjuttatásai

A 3 000,0 millió forint összegű előirányzat a KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb
gazdasági társaságok forrásjuttatásaira szolgál.
Az előirányzaton tervezett összeg a Közép-Duna menti térségben a társaságok – Hunatom
Innovációs és Gazdaságfejlesztési Zrt., Pécs Pogányi Repülőteret Működtető Kft., Air Horizont
Nonprofit Kft.- szakmai (térségfejlesztési) céljaként megvalósítandó feladatok, továbbá a
társaságok tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások forrását adja működési támogatás
formájában.
Az előirányzat biztosítja továbbá a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
tevékenysége ellátásához szükséges forrást, ideértve különösen a Paksi Atomerőmű két (5-6.)
új blokkjához kapcsolódó és annak kivitelezéséhez szükséges projektfejlesztések végrehajtását,
lakhatási, infrastruktúra-fejlesztési, vállalkozásfejlesztési, valamint térség- és területfejlesztést
érintő tevékenységek végrehajtását, koordinációját.
8/3 Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)
A Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) sor a 2023. évi költségvetési törvényjavaslatban
9 000,0 millió forint került megtervezésre.
Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetései – az MFFtárgyalások margóján - meghatározzák a Brexit Kiigazítási Tartalék (Brexit Adjustment
Reserve, a továbbikban: BAR) létrehozását 5 milliárd euró keretösszeggel, az Egyesült
Királyság Európai Unióból való kilépése következtében a halászat és hozzá kapcsolódó
ágazatok, valamint egyéb, jelentős hátrányt szenvedett szektorok kompenzálása céljából. A
felmerülő költségek elszámolhatóságának időkerete 2020. február 1-től 2023. december 31-ig
tartó időszak. Magyarországnak jutó teljes keretösszeg 57 157 852 euró 2021-es árfolyamon.
Magyarországon a kijelölt intézmény a Kormány 2050/2021. határozatának értelmében a
KKM.
A támogatást illetően az Európai Bizottság elvárása, hogy a BAR keretében tett
intézkedéseknek fejleszteniük kell az érintett vállalatokat, nem csupán a veszteségeiket fedezni.
A pályázati kiírás keretében területi és iparági korlátozások nélkül nyújthatnak be támogatási
kérelmet azon magyar vállalkozások, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból
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történt kilépése nyomán közvetlenül származtatott, 2020. február 1. és 2023. december 31.
között felmerült és várhatóan felmerülő jövőbeni veszteséget szenvedtek vagy szenvednek el.
A pályázat forrását utófinanszírozás keretében a BAR biztosítja.
A felhívásokra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve
nagyvállalatok. Kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
8/4 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek és kiadások
8/4/1 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek
A Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578)
hasznosításáról szóló 1810/2021. (XI. 19.) Korm. határozatban foglalt feladatok
végrehajtásával kapcsolatos bevételek elszámolására szolgáló előirányzat.
A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. hasznosítja az állam nevében a repülőgép
kapacitásait a Wizz Air Hungary Zrt. részére, valamint a Qatar Airways részére. A repülőgép a
jelenleg érvényes menetrendje szerint várhatóan éves szinten 3000 repült óra felett teljesít majd
szolgálatot. Az ebből eredő 2023. évi bevétel tervezett összege 4 584,0 millió forint.
8/4/2 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kiadások
A Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578)
hasznosításáról szóló 1810/2021. (XI. 19.) Korm. határozatban foglalt feladatok
végrehajtásával kapcsolatos kiadások elszámolására szolgál a 3 088,0 millió forint összegű
előirányzat. A kormányzati szállítógép hasznosítása keretében a HEPA Magyar
Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. gondoskodik a szállítógép biztosításának megkötéséről, a
repülőgép folyamatos légialkalmasságának biztosításáról, a karbantartási munkálatok
megrendeléséről, valamint az ehhez szükséges eszközök és alkatrészek beszerzéséről. A
repülőgép operációjához kapcsolódóan üzemanyagot, földi kiszolgálási és repülési engedélyek
beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat rendel.
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III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
A 2023. évi tervezés során nem került beépítésre a Központi Igazgatás költségvetésébe a
„közvetlen” uniós projektek adott időszakra vonatkozó támogatási szerződésének összege,
valamint az Európai Unió intézményfejlesztési ikerintézményi (Twinning) program
pénzforgalma, mivel az előirányzat módosítására év közben, saját hatáskörben kerül sor.
2023. évben a belföldön megvalósuló projektek az alábbiak:
Sorszám

Projekt azonosító
száma

1

DTP-PAC2-PA02

2

DTP-PAC2-PA04

3

DTP-PAC2-PA05

4

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15-201900056

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Projekt megnevezése
DRS energia területének működési
projektje
DRS vízminőségi területének
működési projektje
DRS környezeti kockázatkezelés
területének működési projektje
A konzuli ügyintézést támogató
elektronikus szolgáltatások fejlesztése

Establishment and operation of the
first level control of TA expenditures
of Hungarian TA beneficiaries and
HUHR TA/07
other national level activities to be
carried out by the Hungarian National
Authority
External expertise and services
HU-SRB TA/08
provided for the Managing Authority
SK-HU TA/04
Operation of the National Authority
SIHU87
TA 6 NA HU
Technical Assistance - Hungarian
RO-HU TA
National Authority (HUNA)
HUSKROUA ENI Operation of the Managing Authority
TA/01
(MA) in Budapest
BBA1.1.4/10Konzuli tisztviselők ideiglenes
2019-00001
kihelyezése
Regionális konzuli képzések,
BBA-1.2.1/10okmánybiztonsági tanfolyamok,
2019-00001
minőségbiztosítás
TA_BAR
GINOP-1.3.7-192020-00001

Brexit Alkalmazkodási Tartalék
Professzionális felkészítés a tudatos
külpiacra lépéshez kkv-k számára
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Projekt
kezdete

Projekt
vége
(pénzügyi
zárás)

2020.01.01

2023.02.28

2020.01.01

2023.02.28

2020.01.01

2023.02.28

2019.07.01

2023.12.31

2015.01.01

2024.04.30

2015.01.01

2024.04.30

2016.01.01
2016.01.01

2024.04.30
2024.04.30

2016.01.01

2024.04.30

2018.01.01

2024.12.31

2020.07.01

2023.02.28

2020.07.01

2023.02.28

2021.09.01

2024.10.31

2020.09.03

2023.01.31

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

2023. évi
tervezett
kiadás

XVIII/7/1/3

Külügyi fejlesztési és
kutatási programok

Európai Területi
Társulások
támogatása

XVIII/7/1/3

Külügyi fejlesztési és
kutatási programok

Határon túli
gazdaságfejlesztési
programok
támogatása

6 551,6

XVIII/7/1/25

Csángó-Magyar
Együttműködési Program
Támogatása

Csángó-Magyar
programok
támogatása

1 550,0

XVIII/7/1/33

Külügyi ösztöndíjas és
egyéb képzési programok

Diaszpóra
Felsőoktatási
Ösztöndíjprogram

868

195

675,0

869
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását jelöli meg a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése érdekében.
A 2014-2020 közötti időszakban az EU regionális és vidékfejlesztési politikája keretében a tagállamoknak 11 tématerületre kell összpontosítania saját fejlesztési terveit, amelyek a következők:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése;
Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása;
A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének javítása;
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban;
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és – kezelés előmozdítása;
A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati 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 részvétellel zajló tervezését és megvalósítását a helyi és regionális fejlesztésben, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságban, a foglalkoztatásban és a társadalmi részvételben.
Az ESB-alapokban a tisztességes munkába, a szegénység és kirekesztettség elleni harcba, valamint a diszkriminációellenes intézkedésekbe történő beruházások kapnak szerepet. Az új Kohéziós Alapnak és az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak szintén többféle zöld beruházási
lehetőséget kell kínálnia: a CO2 kibocsátási célokra fordítandó minimális részesedés biztosítja,
hogy az eddigieknél több pénzt fektessenek be a megújuló energia és energiahatékonyság népszerűsítésébe.
Az ESB-alapok egyik fontos eleme a partnerségi alapelv, amelyet a törvényileg kötelező érvényű 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 finanszírozási programok előkészítése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése során.
A civil szervezetek, helyi fejlesztési hálózatok és vidéki vállalkozások továbbra is jogosultak
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) támogatására. Az
agrár- és vidékfejlesztésre szánt uniós források 2021-2027 közötti felhasználása a korábbi időszakokban megszokottakhoz 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 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) azonosítja 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 Ajánlásait 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 továbbiakban OP) (Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP, Integrált Közlekedésfejlesztési OP, Környezeti és Energiahatékonysági OP, Terület- és Településfejlesztési OP, Versenyképes KözépMagyarország OP, Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználását meghatározó Vidékfejlesztési Program, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap felhasználását
meghatározó Magyar Halgazdálkodási OP, a Magyarország részvételével zajló európai (nemzetközi) 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 megvalósuló 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, finanszírozva többek között a kkv-k termelési kapacitásbővítő fejlesztéseit, kutatás-fejlesztési és
innovációs projektjeit, infokommunikációs és energiahatékonysági fejlesztéseit, foglalkoztatásbővítését, a szakképzett munkaerő rendelkezésre állását, valamint hálózatos turisztikai fejlesztéseket. 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) Közép-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, infokommunikációs beruházások támogatása);
A foglalkoztatás növelését segítő társadalmi környezet fejlesztése (napközbeni gyermekellátást 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 energiahatékonyságának növelése, település rehabilitációs fejlesztések, társadalmi együttműködés
erősítése, a közigazgatás és közszolgáltatások működésének javítása, természetvédelem).

Terület- és Településfejlesztési OP (a továbbiakban: TOP)
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A TOP fejlesztései elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálják. Összhangban a Nemzeti Reform Programban (NRP) és a PM-ben rögzítettekkel az alábbi EU2020 stratégiai célokhoz járul hozzá:
–
–
–

Foglalkoztatás növelése;
Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás;
Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen.

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (a továbbiakban: IKOP)
Az OP Magyarország (és az Európai Bizottság 2014-2020-as időszakra szóló) PM-ben megcélzott fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedését szolgálja. Az IKOP a PM prioritásait a következőképpen szolgálja:
–
–
–
–

A gazdasági szereplők versenyképességének javítását és nemzetközi szerepvállalásuk fokozását közvetetten a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, korszerűsítésével;
A foglalkoztatás növelését közvetetten a közlekedési lehetőségek bővítésével és a földrajzi 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 erősítését szolgálják, ugyanakkor áttételesen hozzájárulnak a gazdasági növekedés elősegítéséhez is.
A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.
Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak
kell érvényesülniük:
–
–
–
–

Klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség 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 megvalósításához 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 iskolaelhagyás csökkentésére;
–
A munkaerő piaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése;
–
Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében 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.
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (a továbbiakban: KÖFOP)

873

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 technikai segítségnyújtás forrásokat biztosít.
Az operatív program célja egyrészt az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek
csökkentése, így a közigazgatási folyamatok optimalizálásának és elektronizálásának megvalósítása, másrészt a szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgáltatásban, ami a kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberi erőforrás
menedzsment-rendszernek, a közigazgatási folyamatok átláthatóságának, valamint a közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú információs bázisának fejlesztéseit fedi le. A KÖFOP 1. és 2. prioritása esetében elsősorban országos kihatású
projektek valósulnak meg, amelyek KMR-re eső finanszírozását a Versenyképes Közép-Magyarország OP biztosítja.
A Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (KÖFOP
IH) gondoskodik az eredményes, hatékony megvalósításról az operatív program jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról.
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 öszszességében 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 Magyarország 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 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 OP (a továbbiakban: 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.
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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 halfogyasztás ösztönzése érdekében a MAHOP Irányító Hatóság folytatja az előző programozási időszakban 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 tervezésével és megvalósításával összefüggő feladatok a külgazdasági és külügyminiszter feladatés 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 fejlesztése;

–

A természeti és kulturális erőforrások közös védelmének és az ezekkel való közös gazdálkodásnak, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelőzésének az ösztönzése és javítása;

–

A munkaerő mobilitásának ösztönzése;

–

Az elszigeteltség mérséklése, megközelíthetőség javítása;

–

Határokon átnyúló vízgazdálkodási, katasztrófavédelmi, kockázat-megelőzési és egészségügyi együttműködés;

–

Az együttműködés, a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztése szolgáltatások és
infrastruktúrák területén, valamint a programtérség lakossága közötti együttműködés.

A Transznacionális és interregionális területi együttműködési programok
Fontos szerepet játszanak a közép-európai térségek kiegyensúlyozott fejlődésében, valamint a
területi kohézió megteremtésében. A programok tervezésével és megvalósításával összefüggő
feladatok a területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe tartoznak.
E programok célja olyan tevékenységek támogatása, melyeket hatékonyan csak több ország
együttműködésében, az érintett területek közös erőfeszítése, fellépése és tapasztalatcseréje révén lehet kezelni. A programok kiemelt fejlesztési céljai közé tartozik az innováció, a kis- és
közepes méretű vállalkozások versenyképességének javítása, a természeti és kulturális örökség
védelme, az erőforrás-gazdálkodás hatékonyabbá tétele, a hiányzó közlekedési kapcsolatok
megteremtése, az energiabiztonság, valamint az intézményi kapacitások és együttműködések
támogatása.
Egyéb közösségi előirányzatok
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021-es időszakában Magyarország részesedése összesen 214,6 millió euró (EGT FM: 108,9 millió euró, Norvég FM:
105,7 millió euró). A támogatások elsődleges célja ebben a programozási időszakban is a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, valamint a Magyarország és a donor országok 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
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magában foglaló, Intézményi Keretmegállapodásra vonatkozó tárgyalások, 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.)
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek kiemelt célja a közlekedési hálózat fejlesztését szolgáló beruházások megvalósítása. Magyarország a CEF-ben közlekedésfejlesztésre rendelkezésére álló 1075,0 millió euró összegű, úgynevezett kohéziós nemzeti
boríték 100%-át lekötötte, ezen túlmenően 3000,0 millió forint uniós támogatást nyert a mindegyik 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 tovább folytatódik a közlekedési hálózat fejlesztését szolgáló beruházások megvalósítása. Közlekedésfejlesztésre Magyarország számára rendelkezésére álló öszszeg 802,0 millió euró.
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 magyar 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.

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (továbbiakban: GINOP Plusz)
A 21. századi kihívások szükségessé teszik a magyar vállalkozások technológiaváltását,
digitalizációs és innovációs képességeinek megerősítését, valamint a munkavállalók képzését,
termelékenységük és hozzáadott értékük növelése érdekében. A 2021-2027 közötti időszakra
szóló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében a cél a 2014-2020
közötti Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) eredményeire építve a
magyar vállalkozások támogatása. A GINOP Plusz beavatkozásai révén kívánjuk elérni, összhangban a vonatkozó stratégiákkal, hogy a vállalkozások technológiájukat, működésüket megújítva kedvezőbb pozíciót alakítsanak ki a hazai és nemzetközi piacokon, valamint
előrelépjenek a globális értékláncokban. Mindez hozzájárul a társadalom életszínvonalának növekedéséhez, a munkahelyek védelméhez, a foglalkoztatás bővüléséhez, Magyarország és az
EU versenyképességéhez.
A GINOP Plusz egyeztetése a végéhez közeledik, várhatóan 2022. IV. negyedévében elfogadásra kerül. Az operatív programba tervezett 6 prioritástengely keretében a fejlett és kevésbé
fejlett régiókban kerül sor vissza nem térítendő és feltételesen vissza nem térítendő támogatások
és pénzügyi eszközök (hitel és kockázati tőke) formájában támogatás kiosztására.
Integrált Közlekedésfejlesztési OP Plusz (a továbbiakban: IKOP Plusz)
Az IKOP Plusz a 2021-2027-es időszakra szóló PM-ben megcélzott szakpolitikai célkitűzéseket a következőképpen szolgálja: zöldebb, karbonszegény és ellenálló Európa célkitűzése kapcsán a városi levegőminőség javítása érdekében a tisztább, takarékosabb közlekedési módok
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elterjedésének támogatása, a közösségi közlekedés színvonalának javítása infrastruktúra-fejlesztéssel. A jobban összekapcsolt Európa célkitűzés kapcsán megfelelő kapacitásokkal és szolgáltatási színvonallal bíró közlekedési infrastruktúra kiépítése, mely szolgálja a magyar
gazdaság versenyképességének további erősödését, valamint javítja az emberek mindennapi
életminőségét.
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (a továbbiakban: EFOP Plusz)
Az EFOP Plusz célja – a PM „Szociális Európa” szakpolitikai célkitűzésével összefüggésben –
a szociális felzárkózás támogatása Magyarországon. Öt humán szakterület fejlesztéseit foglalja
magában (egészségügy, köznevelés, társadalmi felzárkózás, szociális és gyermekvédelmi, valamint család- 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.
Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (továbbiakban: TOP Plusz)
Az előző programozási időszaknak megfelelően TOP Plusz 1-5. prioritásai esetében a
2021–2027 programozási időszakban is a megyei önkormányzatok és Budapest által kidolgozott integrált területi programok (ITP) képezik az operatív program (OP) céljai megvalósításának az alapját. Az ITP-k végrehajtásához továbbra is területi kiválasztási rendszer (TKR)
eljárásrend kerül alkalmazásra az OP alapján. Az OP véglegesítése folyamatban van. 2021. évben elfogadásra került a 20 területi szereplő (megyei önkormányzatok és a főváros) előzetes
integrált területi programja és a TOP Plusz éves fejlesztési kerete, amely lehetővé teszi a felhívások meghirdetését.
Az ERFA rendelet 11. cikk szerinti fenntartható városfejlesztés a TOP Plusz fenntartható városfejlesztés intézkedései (1-3. prioritások) keretében és a budapesti prioritásokon (4-5. prioritások) keresztül valósul meg. Ennek keretében a nemzeti ERFA források 8%-ának allokációja
mellett ESZA+ források felhasználására is lehetőség nyílik. Az intézkedések az integrált településfejlesztési stratégián (ITS) alapuló városfejlesztési stratégia alapján biztosítanak forrásokat az ITP-k keretében kiválasztott városoknak. A fenntartható városfejlesztési eszközt
megvalósító városokra a megyék esetében a megyei önkormányzat tesz javaslatot.
Főbb beavatkozási tématerületek: Helyi gazdaságfejlesztés (ERFA); Településfejlesztés, települési szolgáltatások (ERFA); Helyi, önkormányzati energetika: energiahatékonyság és megújuló energia-felhasználás (ERFA); Foglalkoztatási paktumok, helyi foglalkoztatás (ESZA+);
Szociális célú város-rehabilitáció ESZA+ elemei; Helyi közösségi és kulturális, helyi sport és
szabadidős terek és szolgáltatások, valamint egészségügyi és szociális fejlesztések ESZA Plusz
elemei; Helyi és térségi közszolgáltatások (ERFA); Fenntartható városfejlesztés (ERFA;
ESZA+)
Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (a továbbiakban: KEHOP Plusz)
A 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).
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Digitális Megújulás OP Plusz (a továbbiakban: DIMOP Plusz)
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 növelése érdekében Magyarország a 2021-2027 közötti időszakban egy külön – horizontális – program, a DIMOP Plusz keretében tervezi végrehajtani ezeket a fejlesztéseket.
Végrehajtás OP Plusz (a továbbiakban: VOP Plusz)
A VOP Plusz átfogó szakmai tartalma a PM szerinti kohéziós célú uniós támogatások hatékony
és eredményes felhasználási feltételeinek megteremtése. A VOP Plusz olyan tevékenységeket
finanszíroz, amelyek segítik a fejlesztéspolitikai intézményrendszer működtetését, a végrehajtási folyamatok és az abban részt vevő szervezetek hatékonyabbá 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.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2023-ban
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 forrásait tartalmazza. A 2021. évtől kezdődően az uniós támogatások kiadási és bevételi előirányzatai változatlan fejezeti rend mellett központi kezelésű előirányzatként kerültek megtervezésre.
A XIX. fejezet 2023. évi kiadási előirányzata 3 510 694,2 millió forint, amely a 2022. évi eredeti előirányzathoz – 3 177 108,8 millió forint – viszonyítva 333 585,4 millió forinttal magasabb. Ebből 148 881,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzat, 3 361 813,2 millió forint
pedig központi előirányzat. A bevételi előirányzat 145 217,4 millió forint, melyből 133 875,1
millió forint fejezeti kezelésű előirányzat és 11 342,3 millió forint központi előirányzat. A támogatási előirányzat a 2023. évben 15 005,9 millió forint.
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1 Intézményekkel történő feladatellátás
A XIX. fejezet 2023. évben intézményi előirányzattal nem rendelkezik.
III.2 Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése 148 881,0 millió forint kiadási előirányzatot
tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 15 005,9 millió forint.
A fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezése

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

221 758,6

Változások jogcímenként:
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Bevétel
208 232,2

Támogatás
13 526,4

Csökkenés:
Alapok alapja pénzügyi eszközök (Alapok
alapja GINOP pénzügyi eszközök jelentős
csökkenése)

-74 357,1

-74 357,1

Többletek:
EU támogatások felhasználásához szükséges
technikai segítségnyújtás Korm. határozatok
determinációi, valamint a projektértékelés és a
megnövekedett SZPI feladatok okozzák.)
2023. évi javasolt előirányzat

+1 479,5
148 881,0

+1 479,5
133 875,1

15 005,9

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

5 500,0

0,0

5 500,0

Többletek (egyes kiadások az RRF, Duna
Régió Stratégia, illetve a 1223/2020. (V. 14.)
és az 1596/2019. (X. 16.) Korm. határozatok
determinációi, az állami projektértékelői, valamint a megnövekedett SZPI feladatok alapján kerültek betervezésre)

+1 479,5

0,0

+1 479,5

2023. évi javasolt előirányzat

6 979,5

0,0

6 979,5

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

A Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1)
bekezdése értelmében a jogcímcsoport a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő,
az Európa Unió alapjaiból nem fedezett, illetve el nem számolható, azonban a programok lebonyolításához feltétlenül szükséges költségek finanszírozására szolgál.
A 2023. évi javasolt kiadási és támogatási előirányzat összege 6 979,5 millió forint, amely biztosítja egyrészt a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft (SZPI NKft) által
ellátott végrehajtó szervezeti, végrehajtó ügynökségi, közreműködő szervezeti, projekt megvalósítói, lebonyolítói és tanácsadói feladatok, valamint a közös és közös horizontális, továbbá a
nemzeti és nemzeti horizontális feladatok európai uniós forrásból nem fedezett, vagy európai
uniós támogatásból el nem számolható költségek fedezetét, másrészt a fejlesztéspolitikai intézményrendszert segítő szakértői szolgáltató intézmények költségeinek fedezetét.
Az SZPI NKft. 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 és EGT-Norvég 2014-2021 programokhoz, a Svájci Hozzájáruláshoz, a PHARE programhoz, valamint a közvetlen irányítású programokhoz kapcsolódó
utánkövetési feladatokat. A GINOP projektben el nem számolható, valamint a hírszolgáltatási
tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátáshoz szintén az EUTA biztosít fedezetet. Az
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SZPI részére a 2022. és 2023. évekre a NAHU 2014-2020 és INTERREG+ Informatikai Rendszer üzemeltetési tevékenységeire vonatkozóan külön szerződés keretén biztosítottak a költségek.
Az EUTA biztosít fedezetet a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és az Új Világ NKft. által ellátandó feladatokra és informatikai rendszerek (EUPR) fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez. Tekintettel arra, hogy a FAIR rendszer
moduljainak, illetve azok alrendszereinek (pl.: PHARE, Átmeneti Támogatás, EGT, EQUALl,
IMIR, EMIR, FAIR, Palyazat.gov.hu) folyamatos továbbfejlesztése és működtetése elengedhetetlen a források szabályszerű és hatékony felhasználásához.
Az EUTA biztosít fedezetet továbbá az Európai Bizottság által létrehozott Helyreállítási és
Ellenállóképességi Eszköz (RRF) informatikai szakértői díjakra, a Duna Régió Stratégia európai területi társulásokat működtető szereplők részére nyújtott koordinációs tevékenységekhez
kapcsolódó, de a Végrehajtás Operatív Program Plusz előirányzatból nem elszámolható kiadásokra, valamint az európai uniós felhívásokra benyújtott és értékelésre kerülő támogatási kérelmek tartalmi értékeléseire fordítandó kiadásokra.
Szintén ez a jogcímcsoport biztosítja a XIX. Fejezet kincstári számlavezetési és bankköltségek,
a fejezetet érintő büntetések és szakértői, tanácsadói díjak, a 4-es metró beruházáshoz biztosított
kiegészítő finanszírozás kapcsán ellátandó Kincstári pénzügyi feladatok, valamint a lakossági
tájékoztatást célzó intézményi kommunikációs díjak uniós forrás terhére nem elszámolható, de
a programok ellátását biztosítandó járulékos tevékenységek kiadásainak pénzügyi fedezetét.
02/07/02 Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2022. évi törvényi előirányzat

5 026,4

0,0

5 026,4

2023. évi javasolt előirányzat

5 026,4

0,0

5 026,4

Az uniós programokhoz kapcsolódóan az előre nem látható kiadásokhoz, így különösen az európai bizottsági követelések visszafizetésének, követeléskezelési költségek, árfolyam-különbözet, az intézményrendszernek a kedvezményezett, vagy a szállítója részére fizetendő késedelmi
kamat elszámolásának fedezetére szolgál. Kiadási előirányzata: 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

2022. évi törvényi előirányzat

3 000,0

0,0

3 000,0

2023. évi javasolt előirányzat

3 000,0

0,0

3 000,0

A kormány kifejezett célja, hogy a 2021-2027 közötti időszakban átlagosan a lakosságarányos
értékre emelje a magyar szervezetek részesedését a közvetlen irányítású uniós programokból
elnyert támogatásokat tekintve.
A költségvetési forrás célja, hogy megfelelő támogatás álljon rendelkezésre azon magyar pályázatok előkészítésére és önerejének szükség szerinti finanszírozására, amelyek nem képesek
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az önerő és/vagy az előkészítéshez szükséges forrást önállóan biztosítani. A támogatás ezáltal
új uniós források bevonását segíti elő, különösen a civil és vállalkozói szféra számára, olyan
területeken is, amelyeket az operatív programok nem támogatnak. A támogatás felhasználását
a 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 17-20.§ szabályozza.
Az előirányzat terhére támogatás pályázati úton nyújtható, az alábbi szempontok szerint:
–

Önerő támogatása:
Az önerő támogatás az uniós támogatásban részesülő projektek számára vissza nem térítendő formában nyújtható. A közvetlen uniós pályázat sikere, illetve a projekt elindulása
esetén kerül kifizetésre.

–

Előkészítési költségek támogatása:
A támogatás alapvetően vissza nem térítendő formában nyújtható az uniós pályázat sikeres benyújtásához szükséges feladatok magas színvonalú megvalósítására (tanulmányok,
partnerkeresés, pályázatírás). Abban az esetben, ha az előkészítő költségeket az elnyert
uniós támogatás is fedezi, az annak megfelelő összeg visszatérítendő lesz.

A pályázati rendszeren kívül támogatandó projektek esetében ugyanezen tevékenységek támogathatóak, a támogatás a kormány egyedi döntésével adható.
Az előirányzat tervezése, felhasználása, a pályázatok értékelése az egyes uniós programok nemzeti programfelelősei és a közvetlen uniós programok központi összehangolásáért felelős szervezet közötti szoros együttműködés keretében történik.
A forrásigényt igazolja, hogy 2021 októberében a megjelent felhívás iránt nagy volt az érdeklődés. Az egy hónapig nyitva állt felhívásra 211 pályázat érkezett, összesen 15 361,0 millió
forint támogatási igénnyel, ami a pályázati keret 4000,0 millió forintra emelését is szükségessé
tette. A hazai támogatás ismertségének elterjedése és az újonnan megjelenő uniós pályázatok
miatt a forrásigény várhatóan még magasabb lesz a következő felhívás esetén.
02/17. Alapok alapja pénzügyi eszközök alcím
02/17/01 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Csökkenés
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
164 500,3

Bevétel
164 500,3

Támogatás
0,0

-158 600,3
5 900,0

-158 600,3
5 900,0

0,0
0,0

A 2014-2020-as programozási időszakban létrejött uniós forrású pénzügyi eszközök esetén a
kihelyezési időszak 2023. december 31-én ér véget. 2022 végére cél a még nyitott hitelprogramok vonatkozásában is a programkeretek 100%-ban végső kedvezményezetti szerződésekkel
történő lefedése. A 2023. évben a megelőző évekhez képest csekélyebb kihelyezési volumen
várható, tekintettel arra, hogy a termékek legnagyobb része tekintetében a Végső Kedvezményezettek felé történő hitelkihelyezés 2022-ig bezárólag megtörténik. Azonban a hosszabb, elnyúló projektek időben későbbi befejezése még generál kihelyezési volument 2023-ra is,
összhangban a 100%-os abszorpciós cél elérésével.
A 2014-2020-as időszakban létrejött uniós forrású tőkealapok esetén a befektetési időszak szintén 2023. december 31-én ér véget, 2023. évben a fókusz a további befektetések kiválasztásán
és végrehajtásán lesz.
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02/17/02 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet: (előző évhez képest többlet
kiadás)
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 095,8

Bevétel
1 095,8

Támogatás
0,0

+1 512,8

+1 512,8

0,0

2 608,6

2 608,6

0,0

A 2014-2020-as programozási időszakban létrejött uniós forrású pénzügyi eszközök esetén a
kihelyezési időszak 2023. december 31-én ér véget. Nincs további értékesíthető vállalati vagy
lakossági termék, a befogadott kérelmek értékelése lezajlott. A 2023. évben az alábbi két termék vonatkozásban korábban leszerződött ügyletekből a folyósítások teljes körű lebonyolítása
várható:
1. VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel;
2. VEKOP-5.2.1-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogram.
A 2014-2020 időszak kockázati tőkeprogramja keretében létrejött uniós forrású tőkealapok tekintetében a befektetési időszak szintén 2023. december 31-én ér véget. A 2022. évre ütemezett
programkeret lehívások várható átütemezése miatt a 2023. évben 1 300,0 millió forint lehívással számolunk. 2023. évben a fókusz a további befektetések kiválasztásán és végrehajtásán lesz.
02/17/03 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet: (előző évhez képest többlet
kiadás)
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
136,1

Bevétel
136,1

Támogatás
0,0

+80,4

+80,4

0,0

216,5

216,5

0,0

A 2014-2020-as programozási időszakban létrejött uniós forrású pénzügyi eszközök esetén a
kihelyezési időszak 2023.december 31-én ér véget. 2023. évben fő fókusz a nettó termékkeret
100%-ban történő lefedése végső kedvezményezetti szerződésekkel, továbbá a folyósítások teljes körű lebonyolítása.
02/17/04 Alapok alapja GINOP Plusz pénzügyi eszközök jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

Kiadás
42 500,0
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Bevétel
42 500,0

Támogatás
0,0

Többlet (előző évhez képest többlet
kiadás)
2023. évi javasolt előirányzat

+25 650,0

+25 650,0

0,0

68 150,0

68 150,0

0,0

A Kormány 1859/2021. (XII. 1.) Korm. határozata alapján a 2021–2027 programozási időszaki
pénzügyi eszközök végrehajtásának megkezdése szükséges 2022-ben. A PM, továbbá az Operatív Program tervezet és az előzetes vizsgálat megállapításai alapján 2022 elején megkezdődtek a szakpolitikai egyeztetések a GINOP Plusz-1.4.3-22 azonosító jelű KKV Technológia
Plusz Hitelprogram kidolgozására vonatkozólag, mely egyeztetések alapján a Felhívás az ÉFKban nevesítésre került. A végrehajtást biztosító pénzügyi közvetítői kör kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás lezárása és a hálózat felállítása után az Operatív Program elfogadását követően 2022. év során várhatóan megindul az igénylések befogadása és azok feldolgozása.
2023. évben a termék aktív felfuttatása, a fenti célok elérése várható.
A 2022-ben várhatóan megkezdődő, a kockázati tőke források felhasználásához szükséges
szakpolitikai egyeztetések, termékstruktúrák kidolgozása 2023 első felében is még folytatódnak. A végleges „tőkeprogram-struktúra” kialakítását követően, – tervezetten – 2023 utolsó
negyedévében megkezdődhet a tőkeprogram(ok) végrehajtása, így az első alap(ok) létrehozatala, tőketermék(ek) piaci megjelenése, elérhetősége. Ezek alapján 2023-ban az első alap(ok)
létrehozatalával összefüggésben 4 000,0 millió forint előirányzattal tervezünk.

02/17/05 Alapok alapja DIMOP Plusz pénzügyi eszközök jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet: új előirányzat 2021-2027-es
időszakra
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

Bevétel
0,0

Támogatás
0,0

+10 000,0

+10 000,0

0,0

10 000,0

10 000,0

0,0

A PM, továbbá az Operatív Program tervezet és az előzetes vizsgálat megállapításai alapján
2022 elején megkezdődtek a szakpolitikai egyeztetések a DIMOP Plusz induló termék kidolgozására vonatkozólag. A végrehajtást biztosító pénzügyi közvetítői kör kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás lezárása és a hálózat felállítása után az Operatív Program elfogadását követően várhatóan 2023 során megindul az igénylések befogadása és azok feldolgozása. A tervezett hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások digitalizációjának, informatikai
fejlesztéseinek ösztönzése, illetve korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének
megteremtése, bővítésének támogatása.
02/17/06 Alapok alapja KEHOP Plusz pénzügyi eszközök jogcímcsoport
Előirányzatok megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet: új előirányzat 2021-2027-es
időszakra
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0

+47 000,0

+47 000,0

0,0

47 000,0

47 000,0

0,0

883

A PM, továbbá az Operatív Program tervezet megállapításai és az elkészítendő előzetes vizsgálat alapján, 2022 során megkezdődhetnek a szakpolitikai egyeztetések a KEHOP Plusz induló
termék kidolgozására vonatkozólag. A végrehajtást biztosító pénzügyi közvetítői kör kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárása és a hálózat felállítása után az Operatív Program
elfogadását követően várhatóan 2023 során megindulhat az igénylések befogadása és azok feldolgozása. A hitelprogramok célja az Operatív Programmal összhangban az energiahatékonyság előmozdítása és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentése elsődlegesen a
lakossági, a kkv és nagyvállalati végső kedvezményezettek, illetve a kötelezettségi rendszer
működését elősegítő tevékenységek tekintetében.
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III.3 Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás
A központi kezelésű előirányzatok alakulása.
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezése

Kiadás

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)

Bevétel

119 162,0

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

26 622,4

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

62 000,0

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

133 601,4

Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

207 269,0

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

95 010,0

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)

38 840,7

Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)

1 161,7

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

0,0

Európai Területi Együttműködés (2021-2027)

5 967,0

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021

4 000,0

Svájci-Magyar Együttműködési Program II.

8 000,0

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020

19 561,3

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027

74 095,8

Vidékfejlesztési Program

10 977,3

400 000,0

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

3 000,0

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz

1 500,0

KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései

50 000,0

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz)

327 895,0

Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz)

214 000,0

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz)

73 361,7

Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz)

626 906,7

Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz)

110 528,8

Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)

140 535,4

Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz)

28 019,3

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)

589 055,0

Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020)

320,0

Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027)

1 400,0

2023. évi javasolt előirányzat

3 361 813,2
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365,0

11 342,3

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet értelmében az európai uniós források felhasználásáért a területfejlesztési miniszter felelős, akinek tevékenységét a kormányzati igazgatásról szóló CXXV. törvény 20. § (2) bekezdés b) pontja
alapján a Miniszterelnökség segíti. Továbbá a Kormány tagjai feladat- és hatásköreinek megállapításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 183/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 1. melléklete kijelöli, hogy az egyes IH-khoz mely közreműködő szervezetek
tartoznak.
Az egyes IH-k az előirányzatokhoz kapcsolódóan az alábbi feladatokat a következő szervezeteken belül látják el:
A Miniszterelnökség 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 államtitkárság keretein belül a
központi koordinációs feladatokat.
A Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága (GFP IH) gondoskodik a GINOP eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív program jogszabályoknak megfelelő szakmai,
pénzügyi és adminisztratív irányításáról. A GFP IH szervezetileg a Miniszterelnökséghez tartozik.
A Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (RFP IH) gondoskodik a VEKOP és a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) eredményes, hatékony megvalósításáról, és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív irányításáról. Az RFP IH a Miniszterelnökséghez tartozik.
A Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága (KÖZOP IH) gondoskodik a 2014-2020
programozási időszakban az IKOP előirányzat eredményes, hatékony megvalósításáról és az
operatív program jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív irányításáról. A KÖZOP IH a Miniszterelnökségen belül működik.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (KEHOP IH)
gondoskodik az operatív programok eredményes, hatékony megvalósításáról és a jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív irányításáról; valamint ellátja a Kohéziós
Alap Irányító Hatóság teendőit. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program IH a
Miniszterelnökségen belül működik.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív 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 a Miniszterelnökségen belül működik.
A Közigazgatás Reform Programok Irányító Hatósága (KÖFOP IH) gondoskodik az eredményes, hatékony megvalósításról és az operatív program jogszabályoknak megfelelő szakmai,
pénzügyi 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 CEF projektek megvalósítása a Technológiai és Ipari Minisztérium szervezeti keretei között
folyik, amely gondoskodik a CEF projektek, előirányzatok eredményes, hatékony
megvalósításáról és a projektek jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív irányításáról.
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A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Irányító Hatósága (MAHOP IH) gondoskodik a
MAHOP, míg a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (VP IH) a Vidékfejlesztési Program uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelő, eredményes és hatékony végrehajtásáról. Az
irányító hatóságok az Agrárminisztériumon belül látják el feladataikat.
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 esetében minden tagállamnak kötelező kijelölnie irányító hatóságot.
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 irányuló előterjesztéseket;

–

elkészítik a felhívásokat (a 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 kommunikációs feladatok ellátásában;

–

felelősek a csalás elleni politika végrehajtásáért;

–

elkészítik az éves összefoglalót és a vezetői nyilatkozatot;

–

felelősek az első szintű ellenőrzések ellátásáért (verifikáció).

A kohéziós politikai programok 2021-2027 periódusa
A 2021-2027-es programozási időszak főbb szakpolitikai célkitűzései az EU-ban:
1.

versenyképesebb és intelligensebb Európa: innovatív és intelligens gazdasági átalakulás,
regionális IKT-összekapcsoltság;

2.

zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átalakulás a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és a reziliens Európa felé: tiszta és tisztességes energetikai átmenet, a zöld
és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés, valamint a fenntartható városi mobilitás;

3.

jobban összekapcsolt Európa megteremtése: mobilitás;

4.

szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése a Szociális Jogok Európai Pillérének
végrehajtásával;

5.

polgárokhoz közelebb álló Európa megteremtése minden térségtípus fenntartható és integrált fejlődése, helyi kezdeményezések révén.
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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 magyar termelési kultúra XXI. századi újjászületése;

−

energia független 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

327 056,1

-

-

Csökkenés

-207 894,1

-

-

2023. évi javasolt előirányzatok

119 162,0

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként

A tervezés során azzal számolt az IH, hogy elsősorban számlás kifizetés és elég magas összegű
előleg elszámolás várható. Minimális előleg kifizetéssel csak a 6., 8. és 9. prioritásokon tervezett az IH. Az eddigi tapasztalatok alapján a kedvezményezettek többsége élt 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 elszámolni. A kifizetés tervezése során
az IH konstrukció szinten megvizsgálta, hogy melyik felhívásra volt beadható 2021-ben pályázat, mi a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje, milyen hosszú a megvalósítási időszak, mennyi támogatás került kifizetésre, mekkora az el nem számolt előleg összege, illetve
mekkora lemorzsolódással lehet kalkulálni. A tervezés során figyelembe vették az N+3-as szabályt, a 2022-ben megjelentetett kiírást és azt, hogy a 2023. december 31-ig kifizetett számlákat
lehet elszámolni a Bizottsággal.
A 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 9. prioritásnál a 2021. évben megtörtént a termék teljes keretének leutalása az Alapok Alapja
részére, ezért ott csak díjazás kifizetéssel számolt az IH.
A programra jellemző a pénzügyi eszközök (2021-től már két prioritáson) 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;
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–
–
–
–
–
–

Foglalkoztatás;
Versenyképes munkaerő;
Turizmus;
Pénzügyi eszközök;
A COVID–19 – világjárvány és gazdasági következményei okozta válság elhárítása;
A COVID–19 – világjárvány munkaerőpiaci következményeinek kezelése.

Az Operatív Program felhívásainak tervezése során az volt a cél, hogy lehetőség szerint 2022ben a legtöbb projekt zárjon és megtörténjenek a kifizetések. Mivel több projektnél van csúszás
a megvalósításban, ezért az IH a még ki nem fizetett támogatás nagy részének kifizetését 2022.
évre tervezte, de az OP méretéhez képest egy minimális összeg kifizetését 2023. évre ütemezte.
03/01/02 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

53 775,5

-

-

Csökkenés

-27 153,1

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

26 622,4

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként

A VEKOP társfinanszírozási aránya 50%. A kiadások összege a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív
Program
éves
fejlesztési
keretének
elfogadásáról
szóló
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozatban (a továbbiakban: ÉFK) szereplő meghirdetési terv, valamint a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről,
valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat figyelembe vételével került meghatározásra.
A VEKOP 2023. évre vonatkozó tervezésénél az alábbi szempontok kerültek figyelembe vételre:
támogatási szerződések megkötésének időpontjai;döntéshozatal időigénye; állami támogatási
jogcím szerinti kategóriák; projektek mérföldkövei, befejezésének időpontja; várható előleg
igénylések és elszámolások beérkezésének ideje; ÉFK (meghirdetési terv); munkaterv keretszámai; kötelezettségvállalási szükséglet.
A kiadási oldal szerkezetében az előző évben tapasztalt változás folytatódik, a 2023. évben is
számla alapú kifizetések növekedése várható az előleg alapú kifizetések csökkenése mellett.
Az OP átfogó célja, hogy biztosítsa a Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését. A 2014-2020 közötti programozási időszakban a
VEKOP keretében – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően a hatályos ÉFK alapján –
389 649,0 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 rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források a lehetőségekhez mérten leghamarabb lehívásra
kerüljenek, ezen célkitűzésnek eleget téve az eredetileg rendelkezésre álló keret – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 389 649,0 millió forintra növekedik, mely többletet a
hazai költségvetés finanszírozza. Az OP eredeti keretének emelését a Modern Városok Program
és kiemelt kormányzati beruházások finanszírozása, illetve az árfolyamveszteségből adódó
kompenzáció indokolta, amelyet a 2020. évtől a COVID-19 hatásainak csökkentését célzó gazdaságösztönző támogatások növeltek. Az ÉFK tartalmazza az országos kihatású felhívásokat,
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valamint a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló tükörfelhívásokat és területi kiírásokat egyaránt.
Az OP keretében összesen eddig 119 db felhívás jelent meg, ebből 9 db a Területi Kiválasztási
Rendszer (TKR) eljárásrend szabályai alapján meghirdetett területi felhívás, 51 db ágazati tükör
felhívás és 59 db országos kihatású felhívás, vagyis OKP nélkül 60 db felhívás jelent meg eddig. Az OKP-któl eltekintve összesen 245 264,0 millió forint vált elérhetővé.
Indikátorcélok: A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programokról szóló 1472/2015. (VII. 15.) Korm. határozat 2018. évi és
2023. évi indikátorcélokat határoz meg. A felhívások meghirdetésének, a támogatás szerződések megkötésének, valamint az előleg kifizetések üteme alapján az indikátor célok a 2023. évben is teljesülni fognak.
03/01/03 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

88 154,2

-

-

Csökkenés

-26 154,2

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

62 000,0

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként

A kiadási oldal a TOP keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló
1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: ITP), a Terület- és Településfejlesztési
Operatív
Program
éves
fejlesztési
keretének
jóváhagyásáról
szóló
1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: ÉFK), valamint a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat figyelembe vételével került
meghatározásra.
A 2023. évi költségvetés TOP-ra vonatkozó tervszámainak előrejelzésekor az alábbi szempontok is a számítás alapját képezték: támogatási szerződések megkötésének időpontjai; döntéshozatal időigénye; projektek mérföldkövei, befejezésének időpontja; várható előleg igénylések és
elszámolások beérkezésének ideje; ÉFK (meghirdetési terv); munkaterv keretszámai; kötelezettségvállalási szükséglet.
Az OP-ban meghatározott allokációs terv alapján új pályázati felhívások megjelentetése
2023. évben nem várhatóak. A 2023. évben a 2016-2019. években meghirdetett felhívásokban
támogatást elnyerő projektek zárása várhatóan befejeződik.
Indikátorcélok: Az ITP jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat 2018-2023as indikátorcélokat határoz meg. A felhívások meghirdetésének, a támogatás szerződések megkötésének, valamint az előleg kifizetések üteme alapján az indikátor célok a 2023. évben várhatóan teljesülni fognak.
A 2023. évre tervezett kifizetés elsősorban a projektekre tervezett számla alapú, valamint támogatási előleg kifizetésből adódik.
Az 1. prioritás üzleti infrastruktúrafejlesztésre (ipari parkok, inkubátorházak, innovációs központok), turisztikai fejlesztésre, a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztésre, valamint a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése
érdekében a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésére fókuszál. A 2. prioritás legfőbb célja

890

a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg
fenntartható környezet kialakítása. Gazdasági szereplőket célzó tervezett fejlesztések, települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések valósulnak meg, ezekhez kapcsolódva pedig
szemléletformáló akciók és képzések támogatására nyílik lehetőség. A 3. prioritáson belül a
környezetbarát közlekedési módok elterjesztése, a közösségi közlekedés térnyerését szolgáló
beruházások és új közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása, valamint önkormányzati ingatlanok energiahatékonyság fokozásának támogatása valósul meg. A 4. prioritás a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások
biztosításához nyújt forrást, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapellátás területén. A
hátrányos helyzetű személyek, különösen a romák életkörülményeinek javítását célozza az integrált szociális város-rehabilitációs intézkedés. Az 5. prioritás az 1-4. prioritásokhoz biztosít
ESZA forrásokat, amelyek keretében helyi foglalkoztatási együttműködéseken (paktumok) keresztül hozzájárul a foglalkoztatás növelésének elősegítéséhez. A 6. prioritás a megyei jogú
városok fejlesztéseihez kapcsolódóan biztosít forrásokat az 1-5. prioritások tematikájának megfelelően. A 7. prioritás elősegíti az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok megteremtését, valamint innovatív, egymással és a
környezetükkel együttműködni képes, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható
települések létrejöttét.
03/01/04 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

194 508,6

-

-

Csökkenés

-60 907,2

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

133 601,4

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

A 2023. 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
került – 133 000,0 millió forint értékű projektből megközelítőleg 12 000,0 millió forint kapcsolódik a szakaszolt projekthez 9% –, így az OP-ra eső időközi kifizetéseik minimális (10% alatti)
részt tesznek ki a jövő évre tervezett kiadásokból. 2023. 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 elszámolható költségek forrását tartalmazza (EU felé nem elszámolható, de a támogatási szerződések 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 Közlekedési Stratégián (a továbbiakban: NKS) alapulnak.
A 2023 évben az alábbi prioritások tartoznak az Operatív Program alá:
1. Prioritás: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása:
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Az elvárt fő eredmény, hogy a transzeurópai hálózaton minél több határállomás legyen gyorsforgalmi vagy emelt szintű főúton elérhető. A prioritás célja az uniós jogszabályban meghatározott transzeurópai (TEN-T) közúthálózat el nem készült vagy kapacitáshiányos szakaszainak
elkészítése, ITS, csomópontok fejlesztése.
2023. évben a prioritás keretében összességében nem tervez kiadást 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, TEN-T vízi útvonal fejlesztése. Vasúti szűk keresztmetszetek felszámolása, vasút-villamosítás.
2023. évben a prioritás keretében összességében 53 332,5 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 nitrogénoxid kibocsátásának csökkenése. A prioritás célja a kötöttpályás és városi, valamint elővárosi
közlekedés és személyszállítási intermodalitás javítása, közlekedési szemléletformálás. NKS
főbb menedzsment eszközeinek támogatása.
2023. évben a prioritás keretében összességében 38 079,8 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 csökkenése. A prioritás célja a TEN-T-n kívüli, térszerkezeti szempontból jelentős városok közúti
kapcsolatainak fejlesztése, célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések.
2023. évben a prioritás keretében összességében 42 189,1 millió forint kiadást tervez az IH.
03/01/05 Környezeti és Energiahatékonysági OP (KEHOP) jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

201 799,6

-

-

Többlet

+5 469,4

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

207 269,0

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

A tervezés során azzal számolt az IH, hogy a projektek előrehaladásával hangsúlyossá válnak
az előleg elszámolások. Az előző évekhez hasonlóan, 2023. évben is azzal kalkulált az IH, hogy
a kifizetéseken belül a számla alapú kifizetések lesznek jelentősek, míg az előlegkifizetések
csökkeni fognak. A 2023. évi kiadási előirányzat a KEHOP-ban támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez kapcsolódó előleg és számla alapú kifizetések, valamint a 2007-2013-as
programozási időszakból áthúzódó, szakaszolt projektek KEHOP-ra eső időközi kifizetései figyelembevételével került megtervezésre. A projektek előrehaladása alapján várható, hogy több
projekt esetében is szükség lesz a jelenlegi és a következő fejlesztési ciklus közötti átszakaszolásra. Ezeknek a projekteknek a megvalósításhoz szükséges időtartama túlnyúlik a KEHOP fejlesztési időszak elszámolhatósági határidején (2023. december 31.). Az eddigi adatok alapján
az érintett víziközmű projektek (ivóvízminőség-javítás és szennyvízelvezetés és -tisztítás) összértéke mintegy 100 000,0 millió forint.
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A kiadási előirányzat tervezésénél hangsúlyt kap, hogy a KEHOP kiemelt eljárásrendben alapvetően a közszféra támogatására fókuszál, így a költségek tervezhetősége szakpolitika függő.
A jelenlegi tervezés alapján a 2023. évi 207 269,0 millió forintos kiadási előirányzat számlaés előleg alapú kifizetése adja, melyből közel 44% az államháztartáson belüli szervezetek részére kerül kifizetésre, 22% államháztartáson kívüli szervezetek részére, illetve 34% az önkormányzatok, valamint kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek részére kerül kifizetésre.
A 207 269,0 millió forintos kiadási előirányzatból 69 094 millió forint a Bizottsággal elszámolható költség, 146 175,0 millió forint Bizottsággal nem elszámolható költségként lett betervezve.
A 2023. évet követően is a 2019-2021. évekre jellemző irányvonal alapján tervezte az IH a
számla alapú kifizetések növekedését az előleg alapú kifizetések csökkenése mellett.
2023. évben az alábbi prioritásokkal rendelkezik az Operatív Program:
1. Prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
Magyarország területének jelentős része a vízhiány és a víztöbblet kettős szorításában él. Megközelítőleg minden második évben előfordulnak rendkívül száraz időszakok. Az aszály hazánk
területének 80-90%-át sújtja, ugyanakkor az árvíz által veszélyeztetett országrész is közel 23%ot tesz ki, amely a legmagasabb Európában. Fontos cél tehát a felszíni vízkészletek hatékony
megőrzése, amely gazdaságélénkítő hatású, és az emberi életminőséget is javíthatja (például a
térségi vízelosztás szabályozása révén).
A programok megvalósulásával közel 2 millió ember részesül az emelt minőségű katasztrófaés erdőtűzvédelmi intézkedések előnyeiben. A jogszabályi előírásoknak megfelelő fejlesztésekkel az árvíz ellen védett lakosok száma növekszik. Az árvízvédelmi projektek támogatásával
közel 1,1 millió árvízveszélynek kitett lakos személyi és vagyonbiztonsága javul.
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.
A 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 1. sz. mellékletében a KEHOP-1. prioritás indikatív
támogatási keretösszeg 354 900,0 millió forintban lett meghatározva.
A 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 3. sz. mellékletében a KEHOP-1. prioritás maximális
kötelezettségvállalási szintje 423 390,0 millió forintban lett meghatározva, amely az indikatív
támogatási keretösszeg 119,31%-a.
A prioritásra 34 265,0 millió forint kifizetést tervezett az IH, amelyből 24 000,0 millió forint
számla alapú kifizetés, 10 265,0 millió forint támogatási és szállítói előleg típusú kifizetés.
Jelentős előleg elszámolás várható, mintegy 49 363,0 millió forint értékben.
2. Prioritás: Települési vízellátás, szennyvízelvezetés- és tisztítás, szennyvízelvezetés fejlesztése
Magyarország területén a szennyvízelvezetési- és tisztítási beruházások a vízi közműfejlesztések között a 2014-2020-as időszakban – hasonlóan a 2007-2013-as időszakhoz – a leghangsúlyosabb szerepet töltik be.
Bár Magyarországon a települések közüzemi ivóvíz-ellátottsága teljes körűnek tekinthető
(100%), az ország egyes területein az ivóvíz minősége nem minden tekintetben felel meg az
uniós és a hazai jogszabályokban rögzített határértékeknek. További probléma, hogy a szennyvíz-gyűjtőhálózat hiányosságai miatt a közműolló mintegy 12,2%. A szennyvízgyűjtő hálózat
így számos további fejlesztést igényel az unió felé vállalt derogációs kötelezettségek és a hazai
jogszabályokban rögzített előírások teljesítése érdekében. A beruházások megvalósítása, a de-
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rogációs kötelezettségek teljesítésén túl a nem megfelelő szennyvízkezelés okozta környezetterhelés megszüntetése miatt is fontos. A 2. prioritás Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK) meghatározott meghirdethető kerete 605 010 millió forint, amely 191 220,0 millió forinttal haladja
meg a prioritás keretét (2022. április 30-i időállapot szerint). Az ÉFK-ban nevesített 13 db felhívás keretösszege 605 010,0 millió forint. A meghirdetett 12 db felhívás keretösszege
598 200,0 millió forint, ami a prioritás OP keretének a 144,57 %-a.
2023. évben 61 300,0 millió forint kifizetéssel számol az IH a prioritáson, amely fele, 30 800,0
millió forint előleg kifizetés. A korábbi években történt előleg kifizetésekkel szemben tervezett
előlegelszámolás várhatóan 82 370,0 millió forint lesz. Kedvezményezetti kör: vízi közmű tulajdonosok (Magyar Állam, állami vagyonkezelők, állami tulajdonú vagyonkezelők, önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vagyonkezelők) Elsősorban az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumvezetésével a települési önkormányzatok és/vagy Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltató és/vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság konzorciuma, vízi közmű tulajdonosok.
A projektek előrehaladása alapján várható, hogy több projekt esetében is szükség lesz a jelenlegi és a következő fejlesztési ciklus közötti átszakaszolásra. Ezeknek a projekteknek a megvalósításhoz szükséges időtartama túlnyúlik a KEHOP fejlesztési időszak elszámolhatósági
határidején (2023. december 31.). Az eddigi adatok alapján az érintett víziközmű projektek
(ivóvízminőség-javítás és szennyvízelvezetés és -tisztítás) összértéke mintegy 100 milliárd forint.
Így a 2. prioritás 2023. évi előirányzat megalapozásánál fokozottan számolni szükséges a megelőző évek folyamatainak áthúzódó hatásaival.
3. Prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
Ezen cél elérése érdekében a harmadik prioritási tengely forráskerete elsősorban a hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztéseket, de emellett a múltbeli károkozások, szennyezettségek
felszámolását is támogatja. A papír-, üveg-, műanyag-, a biológiailag lebomló szerves hulladékok, valamint a veszélyes hulladék elkülönített gyűjtését a házhoz menő gyűjtés fokozásával,
és ennek kiegészítéseként a megfelelő gyűjtőpontok és gyűjtőudvarok, illetve a használt termékek átvételét biztosító újrahasználati központok kialakításával kívánja megvalósítani az IH. Fejlesztésre kerül a lerakást megelőző előkezelés infrastruktúrája annak érdekében, hogy az
anyagában vagy energetikailag hasznosítható hulladékok minél nagyobb arányban kerüljenek
elkülönítésre. A szerves hulladékok hasznosítására komposztáló kapacitások létesülnek, továbbá a projektek kötelező részét képező szemléletformálás révén a hulladékkeletkezés megelőzésének, a helyes gyűjtési módoknak a megismertetése is eljut a lakossághoz. A prioritásban
8 db felhívás került meghirdetésre 201 300,0 millió forint értékben, ami a prioritás OP keretének 119,95%-a.
A prioritás keretében 12 400,0 millió forint kifizetést tervezett az IH, melyből 4 980,0 millió
forint előleg kifizetés. Az előleg elszámolás várhatóan, 23 108,0 millió forint értékben.
Kedvezményezettek: a hulladékgazdálkodás szakterületen az önkormányzatok és társulásaik,
többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek, elsősorban az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumvezetésével; a kármentesítés szakterületen az állami vagyonkezelésért felelős szervezetek.
4. Prioritás: Természetvédelmi- és élővilágvédelmi fejlesztések
Hazánkban a védett természeti és Natura 2000 terület, illetve a Nemzeti Ökológiai Hálózat kiterjedt (meghaladja az ország területének 36,6%-át), azonban ezek jelentős részének természetvédelmi helyzete kedvezőtlen. A csökkenő biológiai sokféleséghez nagyban hozzájárul az
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invazív (gyorsan terjedő) fajok térhódítása, amelyek ki is szoríthatják hazánk őshonos állat- és
növényfajait.
Az EU-ban a Biológiai Sokféleség Stratégia elfogadásával a tagállamok vállalták, hogy megállítják a biológiai sokféleség csökkenését, és az ökoszisztéma szolgáltatások romlását. Magyarországnak kiemelt felelőssége van az ezzel kapcsolatos célok megvalósításában, a hazánk
területét lefedő Pannon biogeográfiai régió, a közösségi jelentőségű madárfajok több mint 30%ának, illetve az egyéb állat- és növényfajok közel 20%-ának biztosít élőhelyet. Nemzetközi
kötelezettségeinknek is eleget téve a fejlesztések egyik fő célja - a jobb védettségi állapot érdekében - a fejlesztéssel érintett élőhelyek 100 000 hektárra történő növelése.
A 34 340,0 millió forintos forrásból megvalósuló beruházások fontos szerepet játszanak a lakosság életminősége szempontjából is meghatározó ökoszisztéma szolgáltatások fejlesztésében, valamint a védett és a Natura 2000 területek hasznosításához kapcsolódó munkahelyek
megőrzésében, új munkahelyek létrehozásában. Alapinfrastruktúra kiépítésére kerül sor a bemutatható területeknél, és szemléletformáló tevékenységek segítik a természeti értékek megismertetését, megóvását.
A fejlesztések megvalósulása érdekében a prioritáson 4 db felhívás került meghirdetésre
39 030 millió forint értékben (VEKOP-pal együtt).
A 1207/2021. (IV. 29. ) Korm. határozat 1. sz. mellékletében a KEHOP-4. prioritás indikatív
támogatási keretösszeg 34 300,0 millió forintban lett meghatározva.
A 1207/2021. (IV. 29. ) Korm. határozat 3. sz. mellékletében a KEHOP-1. prioritás maximális
kötelezettségvállalási szintje 38 660,0 millió forintban lett meghatározva, amely az indikatív
támogatási keretösszeg 112,59%-a.
A prioritásra 2 160,0 millió forint kifizetést tervezett az IH, amelyből 1 610,0 millió forint
számla alapú kifizetés, 550,0 millió forint támogatási és szállítói előleg típusú kifizetés.
Előleg elszámolás várhatóan 4 325,0 millió forint értékben fog megvalósulni.
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 szénhidrogénkészletek. A megújuló energiaforrások alkalmazása kiemelt társadalmi, környezetvédelmi és
nemzetgazdasági érdek. Az ötödik prioritási tengely a megújuló energiaforrások alkalmazására,
energiahatékonysági fejlesztésekre koncentrál, melynek érdekében 25 db felhívás került nevesítésre az ÉFK-ban 537,5 millió forint értékben, ami a prioritás OP keretének 182%-a. Meghirdetésre 22 db konstrukció került 458 040,0 millió forint értékben.
A KEHOP-ban a „Megújuló energiaforrások alkalmazása”, valamint „Energetikai és energiahatékonysági 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 társaságok, az energiahatékonysági fejlesztéseket tervező központi költségvetési szervek, nonprofit 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, villamos energia szolgáltatók. A prioritás keretében 15 490,0 millió forint számla alapú és
15 810,0 millió forint előleg alapú kifizetést tervez az IH. Az IH az előző évhez képest jelentősebb előlegelszámolással, 81 464,0 millió forinttal kalkulált.
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Energetikai célú fejlesztések más operatív programokban:
A KEHOP mellett, részben a KEHOP-hoz kapcsolódva, más operatív programokban is megjelennek energiahatékonysági fejlesztések az alábbiak szerint:
–
–

–

Az önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése a TOP-ból;
A vállalkozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia növelését célzó fejlesztéseinek 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 történő támogatására;
A VEKOP forrásaiból vállalkozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia
növelését célzó fejlesztéseinek támogatására kerülhet sor Pest megyében és a főváros területén.

Összességében elmondható, hogy a KEHOP folytatja egyrészt a 2007-2013-as programozási
időszakban a KEOP-ban megkezdett fejlesztések irányvonalát, illetve kiegészíti azt a KEOPban még meg nem jelent területekkel (klímaváltozás, katasztrófa-védelem, hálózatfejlesztés és
előkészítés).
Az Éves Fejlesztési Keret kiegészítésre került egy új KEHOP-6. prioritással, mely a koronavírus válságra adott válaszként létrehozott új pénzügyi alapból, a REACT EU-ból kerül finanszírozásra. Az új források felhasználása akképpen tervezett, hogy azzal a magyar költségvetést
terhelő, korábban a KEHOP-5. prioritáson megtett kötelezettségvállalások kerülnek átforgatásra az új finanszírozási alap terhére. Ennek folyományaként a KEHOP kereten felüli túlvállalása mérsékelhető, így a költségvetés terhei csökkenthetők.
6. Prioritás: REACT-EU- A Covid19 világjárványt követő zöld és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítése.
A REACT-EU források legjelentősebb stratégiai beavatkozási területei a következők:
1.
A lezárásokkal közvetlenül érintett ágazatok támogatása bértámogatással annak érdekében, hogy képesek legyenek megőrizni a munkahelyeket.
2.
A KKV szektor talpon maradását és újraindítását támogató hitelek rendelkezésre bocsátása. A gazdasági nehézségekkel küzdő, a válság által leginkább sújtott ágazatokban tevékenykedő mikro, kis- és középvállalkozások talpon maradásának biztosítására, illetve
a járvány utáni működésre történő felkészülésük támogatását olyan hitelprogramokkal is
szükséges segíteni, amelyek gyorsan, könnyen és a lehető legegyszerűbb módon és a legkedvezőbb feltételek mellett férhetőek hozzá a vállalkozások számára.
3.
A Covid-19-világjárványhoz közvetlenül kapcsolódó egészségügyi beszerzések (pl. oltóanyag) és bérköltségek.
4.
A klímacélok támogatása az újraindítás során.
A KEHOP a 4. stratégiai beavatkozási területhez kapcsolódóan kiegészül egy új, 6. számú prioritási tengellyel, amely vissza nem térítendő támogatások formájában kívánja elősegíteni a
válság okán lassuló, illetve elmaradó energetikai beruházások felgyorsítását, Budapest és környékének lakossága életminőségének javítását zöldfejlesztésekkel, valamint a klímaváltozás
negatív, vízgazdálkodást érintő hatásainak kezelését.
A 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 1. sz. mellékletében a KEHOP-6. prioritás indikatív
támogatási keretösszeg 81 500,0 millió forintban lett meghatározva.
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A 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 3. sz. mellékletében a KEHOP-6. prioritás maximális
kötelezettségvállalási szintje 91 000,0 millió forintban lett meghatározva, amely az indikatív
támogatási keretösszeg 111,61%-a.
A Kormány a REACT-EU források kapcsán kiemelt célkitűzésként fogalmazta meg továbbá,
hogy azok elsősorban a hazai költségvetést terhelő tételek csökkentésére kerüljenek felhasználásra, a 2020. február 1-je után felmerült többlet-kötelezettségvállalások átforgatásával. Ezen
követelménynek részben új, célzottan a REACT EU forrásokra kiírt pályázatokkal, részben korábbi KEHOP felhívások keretében támogatott projektek bevonásával lehet megfelelni. Tekintettel a KEHOP magas kötelezettségvállalási szintjére, új REACT EU forrásokra kiírt felhívás
csak kisebb mértékben, míg korábban indított KEHOP projektek forrásainak átforgatása nagyobb mértékben vesz részt a REACT EU teljes keretének lefedésében. A második esetben
kizárólag olyan projektek vehetők figyelembe, amelyek 2020. február 1-jei fordulónap után
részesültek támogatásban, illetve, ha a támogatási döntés ennél korábbi, akkor a projekt kivitelezési szerződései a 2020. február 1-jei fordulónap után léptek hatályba.

03/01/06 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

141 087,4

-

-

Változások jogcímenként:
Csökkenés

-46 077,4

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

95 010,0

-

-

Az EFOP a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával járul hozzá a PM-ben
rögzített célkitűzések teljesítéséhez.
A 2023. 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 figyelembe vételével kerültek meghatározásra. A 2023. évben előleg kifizetéssel legfeljebb a
jogszabály által meghatározott mértékben a korábbi években kifizetett támogatási előleg, a projektek életciklusa, a projektek likviditási terve alapján számolt az IH. Köztes, számlaalapú kifizetésekkel becsült arányszámok, likviditási tervek, illetve a kedvezményezetti
adatszolgáltatások alapján rendelkezésre álló információk, adatok figyelembe vételével történt
a tervezés. Az OP egyes prioritásai egymásra épülnek, illetve egymást kiegészítik, ezért megvalósításuk párhuzamosan zajlik, a meghirdetések ehhez igazodnak, és az előirányzat felhasználása is ennek megfelelő ütemben történik. Az OP 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 OP a PM 4. nemzeti prioritásának keretében („a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése”) az alábbi hat fő beavatkozást valósítja meg:
–
–

Társadalmi felzárkózás;
A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése;
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–
–
–
–

Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések;
A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére;
A munkaerő-piaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése;
Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében 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 OP alá:
1. Prioritás: Együttműködő társadalom
2. Prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében
3. Prioritás: Gyarapodó tudástőke
4. Prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében
5. Prioritás: Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében,
valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések
6. Prioritás: A Covid19-világjárvány okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló egészségügyi
intézkedések (ERFA)
7. Prioritás: A Covid19-világjárvány okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló intézkedések
(ESZA)
03/01/07 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

28 612,0

-

-

Többlet

+10 228,7

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

38 840,7

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

Az Operatív Program átfogó szakmai tartalma: Magyarország a 2014-2020-as programozási időszakban 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 2023. évi kiadási kerete:
16 403,5 millió forint.
2. Prioritás: A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálatban,
amelynek 2023. évi kiadási kerete: 6 580,5 millió forint.
3. Prioritás: Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amelynek 2023. évi kiadási kerete: 15 856,7 millió forint.
A KÖFOP 1. és 2. prioritásai esetében elsősorban országos kihatású projektek valósulnak meg,
amelyek Közép-magyarországi régióra eső finanszírozását a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program biztosítja.
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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 segítségnyújtás 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 PM keretében tervezett ERFA, KA és ESZA operatív programok koordinált
végrehajtásához, monitoringjához és ellenőrzéséhez kapcsolódó intézmények 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. a Kohéziós Alapból, 3. prioritás.
Az operatív program célja egyrészt az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek
csökkentése, így a közigazgatási folyamatok optimalizálásának és elektronizálásának megvalósítása, másrészt a szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgáltatásban, ami a kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberi erőforrás
menedzsment-rendszernek, a közigazgatási folyamatok átláthatóságának, valamint a közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú információs bázisának fejlesztéseit fedi le.
A kormány feladatkitűzése alapján 2016-ban mindhárom prioritás esetében a projektek felhívásai meghirdetésre kerültek, az elkövetkező években jellemzően csak a felszabaduló források
terhére kerülhet meghirdetésre további felhívás. A kötelezettségvállalások jelentős része megtörtént, a projektek végrehajtása folyamatos. 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 folyamatos végrehajtása jelent további feladatokat.
2020. évben részben lezárul a könnyített eljárásrendű pályázat projektjeinek fizikai megvalósítása, illetve 2021. évben egyes kiemelt projektek megvalósítása is befejeződik, így ezen projektek esetében elkezdődnek és 2022-ben folytatódnak a zárási folyamatok. Egyes projektek
megvalósítási időszaka meghosszabbításra került, ezeknek a zárása 2022-re húzódott át.
2019-től a 1784/2018. (XII. 21.) Korm. határozatban foglaltak alapján a fejlesztéspolitikai intézményrendszer Európai Unió felé el nem számolható költségei már nem a KÖFOP 3. prioritásán kerülnek tervezésre, illetve a projektek keretében elszámolásra.
03/01/08 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 940,6

-

-

Változások jogcímenként:
Csökkenés

-778,9

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

1 161,7

-

-
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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 változat mentén íródott. Az operatív program jellemzően több éves időtartamú projektek formájában
valósul meg, ahol rendszeres, előre ütemezett módon hajtják végre a tevékenységeket (élelmiszerosztás, 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 jövedelmű időskorú személyek.

Az Operatív Program az alábbi típusokat tartalmazza:
1. Típus: Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára
2. Típus: Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára
3. Típus: Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása
4. Típus: Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára
5. Típus: Technikai segítségnyújtás
03/02 Európai Területi Együttműködés 2014-2020 alcím
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés
2022. évi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 517,0

11 160,7

-

-2 517,0

-183,4

-

0,0

10 977,3,

-

Változások jogcímenként:
Csökkenés
2023. évi javasolt előirányzat

A 2014-2020 közötti határon átnyúló együttműködési programok esetében a programok tervezésével és megvalósításával összefüggő feladatok a külgazdasági és külügyminiszter feladatés hatáskörébe tartoznak.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium az alábbi programok esetében lát el irányító, illetve
nemzeti hatósági feladatokat:
Irányító Hatóság:
–

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (SK-HU);

–

Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program (HU-CRO);

–

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program
(HU-SER);

–

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-SK-RO-UA).
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Nemzeti Hatóság:
–

Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program (RO-HU);

–

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program (SI-HU);

–

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program (AU-HU).

A benyújtásra került határon átnyúló együttműködési programdokumentációkban a határokon
átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése elsősorban a következők által valósul meg:
–

A vállalkozói szellem ösztönzése, különösen a KKV-k, az idegenforgalom, a kultúra fejlesztése;

–

A természeti és kulturális erőforrások közös védelmének és az ezekkel való közös gazdálkodásnak, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelőzésének az ösztönzése és javítása;

–

A munkaerő mobilitásának ösztönzése;

–

Az elszigeteltség mérséklése, megközelíthetőség javítása;

–

Határokon átnyúló vízgazdálkodási, katasztrófavédelmi, kockázat-megelőzési és egészségügyi 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 részére) visszatérülő források jelennek meg.
Tervezési módszertani sajátosságok:
Az ETE 2014-2020 programokban a 126/2016 (VI. 7.) Korm. rendelet 8-10. § alapján az uniós
támogatás megelőlegezése nyújtható a programok hazai kedvezményezettjei részére. Az uniós
támogatás megelőlegezése egy visszatérítendő támogatás. A hazai kedvezményezettek a benyújtott és hitelesített időközi jelentések alapján kapják meg az uniós támogatást utófinanszírozás
formájában. A hazai kedvezményezett az utófinanszírozás formájában megkapott uniós támogatással párhuzamosan a megelőlegezést köteles részletekben visszafizetni. Az uniós támogatás
megelőlegezése jellemzően a projekt indulásakor kerül igénylésre és kiutalásra a hazai kedvezményezett 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 nagyságrendileg évente 1/3 – 1/3 arányban kerülnek visszafizetésre a megelőlegezés összegei.
A programvégrehajtás során az utolsó pályázati felhívás is lezárult, a nyertes projektekkel a
szerződéskötés, valamint a kapcsolódó hazai társfinanszírozási előlegek kifizetése 2021. évben
megtörtént. Tartaléklistáról további 9 projekt került támogatásra 2021. év során a program megtakarításaiból, mely projektekhez kapcsolódó társfinanszírozási szerződéskötés és kifizetés
2022 első felében lezárulhat. A hazai társfinanszírozási 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.
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03/03 Európai Területi Együttműködés 2021-2027 alcím
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2022. évi törvényi előirányzat

0,0

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

5 967,0

-

-

A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program: a 2021-2027-es időszak programdokumentuma 2022. március 31-én benyújtásra került az Európai Bizottság számára elfogadásra. A
program keretösszege 129,0 millió euró. Az első pályázati felhívás 2022 év végén várható.
Románia-Magyarország Együttműködési program: a 2021-2027-es időszak programdokumentumát az IH 2022. április 1-jén benyújtotta az Európai Bizottság számára elfogadásra. A program keretösszege 140 752 ,0 millió euró. Az első pályázati felhívás 2023-ban várható.
Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési program: a 2021-2027-es program
tervezése befejeződött, amely 2022. április 1-jén benyújtásra került az Európai Bizottság részére. A következő programban a rendelkezésre álló összeg 63,5 millió euró európai uniós
hozzájárulás lesz, és a fejlesztési források ez év végén megnyílhatnak a bizottsági elfogadást
követően.
Magyarország-Horvátország Együttműködési program: a 2021-2027-es program tervezése jelenleg folyamatban van, a programdokumentum első változata 2022. április 1-jén került benyújtásra az Európai Bizottság részére. A következő programban 70 034,0 millió euró európai
uniós hozzájárulás áll majd rendelkezésre. A fejlesztési források a program bizottsági jóváhagyását követően nyílhatnak meg.
Ausztria-Magyarország Együttműködési program: a 2021-2027-es időszak programdokumentumát az IH 2022. január 17-én benyújtotta az Európai Bizottság számára elfogadásra. A program keretösszege 49 561,2 millió euró. Az első pályázati felhívás 2022 év végén várható.
Szlovénia-Magyarország Együttműködési program: a 2021-2027-es program tervezése befejeződött, az elkészült programdokumentumot 2022. március 31-én nyújtotta be a szlovén IH az
Európai Bizottság részére. A következő programban 14 109,0 millió euró európai uniós hozzájárulás áll majd rendelkezésre. A fejlesztési források idén ősszel nyílhatnak meg a bizottsági
elfogadást követően.
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program: a
2021-2027-es időszak programdokumentumát az IH 2022. április 1-jén benyújtotta az Európai
Bizottság számára elfogadásra. A program keretösszege 62 616,0 millió euró. Az első pályázati
felhívás 2022 év végén várható.
03/04 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 alcím
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

25 000,0

-

-

-21 000,0

-

-

4 000,0

-

-

Változások jogcímenként:
Csökkenés
2023. évi javasolt előirányzat
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Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021-es időszakában Magyarország
részesedése összesen 214,6 millió euró (EGT FM: 108,9 millió euró, Norvég FM: 105,7 millió
euró). Ezt azonban az EFTA-EGT országok nem hajlandóak Magyarország rendelkezésére bocsátani, mivel a Civil Alap kezelőjének kiválasztására vonatkozó feltételt, amely a felek konszenzusos döntését igényli, csak a saját döntésük elfogadási lehetőségeként értelmezik. A
1564/2021. (VIII. 6.) Korm. határozatban rögzítésre került, hogy a Norvég Királyság tartozik
Magyarországnak ezzel a forrással és ezt az álláspontot mind a 2021-2027-es időszakra vonatkozóan hamarosan elinduló uniós szintű tárgyalásokon, mind egyéb nemzetközi és diplomáciai
fórumon folyamatosan képviseli a kormány.
A támogatások elsődleges célja ebben a programozási időszakban is a gazdasági és társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentésére, valamint a Magyarország és a donor országok közti kétoldalú
kapcsolatok erősítésére irányul. Az Együttműködési Megállapodások aláírására Budapesten,
2020. december 21. napján került sor. A megállapodások részét képezte a Civil Alap kezelőjének
Magyarország és a donor országok képviselője által konszenzussal történő kiválasztása, amelynek feltételei a magyar álláspont szerint fennálltak, a donor országok szerint viszont nem teljesültek és csak a saját döntésük elfogadási lehetőségeként értelmeztek.
A Norvég Királyság az egyoldalúan értelmezett konszenzus miatt nem hajlandó Magyarország
rendelkezésére bocsátani a hazánknak járó támogatást és ezért álláspontjuk szerint az Egyetértési Megállapodások 2021. július 21. napján érvényüket vesztették. Ugyanakkor Magyarország
nem mond le erről a forrásról, és ezt az álláspontot mind a 2021-2027-es időszakra vonatkozóan
hamarosan elinduló uniós szintű tárgyalásokon, mind egyéb nemzetközi és diplomáciai fórumon folyamatosan képviseli. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021es időszakában a projektek végrehajtásának határideje 2024. április 30., a nemzeti szintű végrehajtás 2025 végén kell, hogy záruljon.
Az Együttműködési Megállapodásokban meghatározottak alapján a hazai intézményrendszer
az előkészítés időszakában részesedhet a technikai segítségnyújtás keretében felhasználható
forrásból 2021. július 21. napjáig, a menedzsment költségeknek a donor országok részére történő elszámolása alapján. A felhasznált menedzsment költségek elszámolása az alábbi táblázat
szerint megküldésre került a donor országok részére az Igazoló Hatóságon keresztül.
Intézmény megnevezése

Elszámolásra benyújtott költségek összege
forintban

Nemzeti Kapcsolattartó

227 300 561

Program Operátorok

61 168 285

Összesen

288 468 847

03/05 Svájci-Magyar Együttműködési Program II. alcím
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

7 900,0

-

-

Többlet

+100,0

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

8 000,0

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
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A Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszaka tekintetében a támogatás összege Magyarország szármára 87,6 millió svájci frank. A két ország közötti Keretmegállapodás aláírására
a támogatással összefüggő uniós szintű, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között
megkötendő úgynevezett Egyetértési Megállapodást követően, várhatóan 2022 szeptemberében
kerül sor, ezt követően megkezdődhet a végrehajtás előkészítése nyolc tematikus területen.
A svájci parlament 2019 decemberében elvi jóváhagyását adta a II. Svájci Hozzájárulás végrehajtásának keretfeltételeihez, így megkezdődhettek e témában az Európai Unióval történő tárgyalások, és ezzel párhuzamosan az egyes kedvezményezett országokkal a bilaterális, előzetes
egyeztetések. Ennek tükrében 2020 februárjától 2022. május 20-ig a svájci és a magyar fél között lezajlottak az előzetes egyeztetések a támogatás felhasználásának keretfeltételeit tartalmazó Keretmegállapodás tartalmáról, beleértve az egyes tematikus területek alapvető szakmai
tartalmát és allokációját. A tervezett tematikus területek:
−
−
−
−
−
−
−
−

szakképzés;
kutatás és innováció;
mikrovállalkozások és KKV-k finanszírozása;
emberkereskedelem elleni küzdelem;
energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások;
víz- és szennyvízkezelés;
egészségügy és szociális védelem;
kisebbségek és társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok.

A Keretmegállapodás aláírására a támogatással összefüggő uniós szintű, az Európai Unió és a
Svájci Államszövetség között megkötendő úgynevezett Egyetértési Megállapodást követően,
várhatóan 2022 szeptemberében kerül sor.
A Keretmegállapodás aláírását követően megkezdődhet a pályáztatás a tematikus területeken,
előleg-, támogatás-, valamint a kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás kifizetésekre kerülhet sor
ebben az évben. Továbbá a hazai intézményrendszer működtetése kapcsán és a Program előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása miatt (bilaterális egyeztetéseken
való részvétel a svájci féllel, egyes pályáztatások teljes körű lebonyolítása, nyilvánossági és
tájékoztatási 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
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

19 922,4

-

-

-361,1

-

-

19 561,3

-

-

Változások jogcímenként:
Csökkenés
2022. évi javasolt előirányzat

A költségvetés kiemelten kezeli az Európai Unió TEN-T hálózatának fejlesztését szolgáló CEF
támogatási konstrukció projektjeinek megvalósításához szükséges költségek finanszírozását. A
CEF projektek 2023. évi kiadási előirányzata 19 561,3 millió forint, mely egyrészről a megvalósítás alatt álló CEF projektek kifizetésének forrását biztosítja, másrészről fedezetet nyújt az
ún. visszahulló (reflow) forrásokra benyújtott CEF pályázatok finanszírozására is. A támogatási
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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 vonható ÁFA, illetve műszaki tartalom).
03/07 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027 alcím
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

75 000,0

-

-

-904,2

-

-

74 095,8

-

-

Változások jogcímenként:
Csökkenés
2022. évi javasolt előirányzat

A 2021–2027 programozási időszaki CEF2 támogatásának kiemelt célja továbbra is a közlekedési hálózat fejlesztését szolgáló beruházások megvalósítása. A program megvalósítás
2021 szeptemberében az első pályázati kiírás megjelenésével megkezdődött. A CEF2-ben közlekedésfejlesztésre Magyarország számára rendelkezésére álló ún. kohéziós nemzeti boríték
802,0 millió euró. Ennek 70% a 2021-2023 között közvetlenül hozzáférhető, a fennmaradó
30% a kohéziós országok közötti verseny függvénye lesz 2024-től.
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek (2021-2027) 2023. évi kiadási előirányzata 74 095,8 millió forint, amely lehetőséget ad arra, hogy a kormány döntése esetén már
2022-ben megkezdődhessen az új programozási időszaki, közlekedési CEF-projektek megvalósítása. A támogatási előirányzat az elszámolható és a nem elszámolható költségek hazai költségvetési 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

230 000,0

-

-

Többlet

+170 000,0

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

400 000,0

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

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 öszszességében 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 Magyarország az EMVA forrásaiból további két évre (2021-re és 2022-re) átmeneti forrásokban
részesül az alábbiak szerint:
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Adatok euróban
2014-2020 időszak

EU forrás

Next Gen

Összesen:

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

4 324 403 871

298 342 991

4 622 746 862

Összesen:

Ezen átmeneti forrásokhoz a kormány 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 20142022 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
társfinanszírozás.
A fentiek értelmében, az átmeneti időszakban az Európai Unió közös agrárpolitikájának kereteit
jelentősen kitágító hazai fejlesztési források és a kapcsolódó uniós források lehetőséget biztosítanak a mezőgazdasági, élelmiszeripari ágazatok számára szükséges új felhívások megjelentetésére, továbbá egyes nyitott felhívások keretemelésére a meghosszabbított
kötelezettségvállalási időszak és a várható támogatási igény forrásának biztosítása érdekében.
Magyarország él a pillérek közötti rugalmasság lehetőségével és a vidékfejlesztési (II.) pillérből
évi 15%-ot csoportosít át a közvetlen támogatásokhoz (I. pillér). Illetve a degresszió figyelembe
vételével a II. pillér forrásai kerülnek átcsoportosításra az I. pillérbe.
A 2022. évben benyújtásra került a Program 10. számú módosítása, mely több szakmai módosítás mellett regionális pénzügyi módosításokat is tartalmaz.
A tervezés során figyelemmel volt az IH arra, hogy a Program keretében meghirdetett beruházás alapú támogatások kötelezettségvállalása, a 2017. és 2019. között történt meg, mely következtében nagyobb kifizetés a 2023. évben várható. A normatív támogatások évenkénti,
hozzávetőlegesen 150 000,0 millió forintos kifizetésével együtt, ez jelentős kifizetést eredményezhet, függetlenül a kialakult járványügyi és háborús helyzettől.
A Vidékfejlesztési Program prioritásai:
1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben
és a vidéki térségekben.
2. Prioritás: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági
technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése.
3. Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását
és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása.
4. Prioritás: A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása.
5. Prioritás: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása
a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban.
6. Prioritás: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági
fejlődés támogatása 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 termelőket (magasabb támogatási intenzitás, többlet pontszám), de ezen túlmenően a tervezők kifejezetten 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 elképzeléseit.
Rövid ellátási lánc tematikus alprogram (REL)
A rövid ellátási lánc egy olyan együttműködés, amely mezőgazdasági termelők együtt működésében 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, valamint a termelőknek a termeléssel, élelmiszer–biztonsággal, az egyes értékesítési formákkal,
vagy akár a feldolgozással összefüggő ismereteinek és készségeinek bővítését képzési és szaktanácsadási eszközökkel.
Technikai segítségnyújtás
A Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: TS) a Program zavartalan működését, végrehajtását hivatott elősegíteni, beleértve a programhoz kapcsolódó előkészítési, irányítási, monitoring-, 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) működtetésének finanszírozása is. Az MNVH a vidékfejlesztésben érintett szervezeteket és közigazgatási 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 felhasználása, a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar
nemzeti 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

3 500,0

-

-

Csökkenés

-500,0

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

3 000,0

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

A MAHOP kiemelt célja a Halászati Operatív Program által megteremtett termelői bázisok, a
halgazdálkodási kkv-k fejlesztése, a hagyományos tógazdasági haltermelés versenyképességé-
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nek növelése, valamint a biodiverzitás megőrzése vagy növelése mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív energiaforrások használatával, illetve a környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása.
További fontos cél az új fajok termelésbe vonásának segítése, az intenzív, innovatív technológiákat alkalmazó haltermelés fejlesztése és a halfeldolgozás támogatása. A halfogyasztás ösztönzése érdekében az IH folytatni kívánja az előző programozási időszakban megkezdett „Kapj
rá!” kampányt.
Az OP intézkedései ezen prioritásoknak megfelelően kerültek kialakításra és ennek megfelelően kerültek kidolgozásra a felhívások is. Az OP-ban meghatározott egyedi célkitűzések összhangban vannak az EU prioritásaival is. Az intézkedések megvalósításával javul a termelés
biztonsága, az ágazat versenyképessége, a munkakörülmények és a kkv-k stabilitása.
A 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat alapján
a maximális kötelezettségvállalás 20 530,0 millió forint összegben került meghatározásra, ennek teljesítése az IH tervei alapján 2022. év végére megvalósulhat.
A költségvetési tervezés során az IH figyelemmel volt arra, hogy az OP keretében meghirdetett
standard felhívásokon támogatásban részesült beruházási projektek megvalósítására 2023. december végéig van lehetőség. 2023 a programzárás éve, ezért 2023-ban már nem tervez az IH a
MAHOP kedvezményezettek részére támogatási előleget kifizetni, csak a benyújtott számla
alapú kifizetéseket maximálni. A támogatott projektek záró kifizetései 2023. évben benyújtásra
kerülnek. A kifizetések folyamatosan, negyedévenként közel azonos ütemben tervezettek. Az
IH a tervezésnél figyelembe vette a támogatott projektek mérföldkövek szerint ütemezett megvalósítását, valamint az N+3-as elszámolási kötelezettségből adódó forrásvesztés kockázatát is.
A Bizottság tájékoztatása alapján a kedvezményezettek által 2023. december 31. napjáig teljesített kifizetések még elszámolásra kerülhetnek, ezek kifizetése, valamint a Bizottság felé történő feladása legkésőbb 2024.július 31. napjáig lehetséges.
A MAHOP-ban kibővített monitoring rendszer és adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a
kedvezményezettekre, és uniós szintű közös indikátorok kerültek bevezetésre.
1. Prioritás: A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdítása a vízi környezet biológiai sokféleségének és a vízi ökoszisztémák védelmével, valamint a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja
révén, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását.
2. Prioritás: A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes 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 dolgozók munka- és biztonsági körülményeinek, az állatok egészségének és jólétének, valamint az
akvakultúra-termékek minőségének javítását is. Mindemellett a 2. prioritás szolgálja a környezetre és a vízminőségre gyakorolt negatív hatás csökkentésének, valamint az erőforrás-felhasználás hatékonyság növelésének támogatását is.
3. Prioritás: A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása beleértve a tudományos
ismeretek fejlesztését és rendelkezésre bocsátását, valamint az adatok gyűjtésének és kezelésének fejlesztését, továbbá támogatás biztosítása monitoringhoz, ellenőrzéshez és a betartatáshoz,
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ezzel az intézményi kapacitás és a közigazgatás hatékonyságának javítása az adminisztratív
terhek növelése nélkül.
4. Prioritás: Magyarország nem érintett ezen prioritás (tengerészet) programjaiban.
5. Prioritás: A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása, amely magába foglalja a halászati
és akvakultúra termékek 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 szervezetek létrehozásának támogatása is.
Technikai segítségnyújtás
A Technikai Segítségnyújtás a Program zavartalan működését végrehajtását hivatott elősegíteni, beleértve a programhoz kapcsolódó előkészítési, irányítási, monitoring-, értékelési, tájékoztatási, és kontrollintézkedéseket, valamint a program végrehajtásához kapcsolódó
intézkedéseket, továbbá 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

1 000,0

-

-

Többlet

+ 500,0

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

1 500,0

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

A jelenlegi MAHOP Plusz verzió az ETHAA rendelet és az ágazati igények alapján került kidolgozásra, figyelembe véve a kormány által meghatározott, főbb fejlesztési célterületeket. A
Program Európai Bizottság részére történő hivatalos benyújtására a PM Bizottság részére történő hivatalos benyújtása után kerülhet sor. A MAHOP Plusz Európai Bizottság által történő
elfogadása optimális esetben 2022. II. félévében várható.
Az ETHAA rendelet alapján Magyarország számára kb. 18 860,0 millió forint áll majd rendelkezésre. Az IH által tervezett intézkedések két prioritáson belül kerülhetnek támogatásra. Az 1.
prioritás célja a természetes vizek halállományának növelése, a vízfolyások ökológiai állapotának és a víz minőségének javítása, valamint az ágazat helyzetéről pontos képet adni tudó adatgyűjtési és ellenőrzési rendszer továbbfejlesztése. A 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, illetve a további tudományos ismeretek létrehozására a K+F projektek támogatása által.
A MAHOP Plusz első felhívásai 2022-ben kerülhetnek meghirdetésre. Az IH elsőként a program végrehajtását támogató, kiemelt felhívásokat tervezi megnyitni, majd ezt követően nyitja
meg – figyelemmel a MAHOP 2014-2020 keretében még folyamatban levő pályázatokra – az
akvakultúra és a feldolgozás fejlesztését célzó, beruházásra irányuló intézkedéseket is. Az első
projektek kiválasztási folyamata 2022. évben megkezdődik, a kifizetések 2023. évben indulnak,
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elsősorban támogatási előlegként közel 1 500,0 millió forint értékben. A MAHOP Plusz Technikai Segítségnyújtás projekt az Európai Bizottság kérésére a többi operatív programtól elkülönülten, a VOP Plusz keretein kívül valósul meg, továbbra is a MAHOP IH kezelésében.
A MAHOP 2023. évi bevételeinek tervezésekor figyelembe vette az IH a MAHOP 2022. évben
feladásra kerülő kifizetési kérelmek térüléseit, valamint a 2023. év első felében feladni tervezett
költségnyilatkozat várható térülését is. MAHOP Plusz tekintetében az első költségnyilatkozat
feladása legkorábban 2023 második félévére tervezett, 2023-ban így csak a 2021-2023-as
évekre tervezett éves uniós előfinanszírozás egyösszegű térítésével, valamint a tervezett Technikai Segítségnyújtás projekt időközben megvalósuló feladatainak elszámolásával tervez az IH.
A beruházások tényleges elszámolásaiból származó térítések első bevételei 2024-ben érkezhetnek. Az új operatív program N+3-as elszámolási kötelezettségének első mérőpontja a források
újraprogramozása miatt 2025. december 31. napja lesz (az operatív programok késedelmes elfogadása miatt a 2021. évre tervezett források egyenlő arányban felosztásra kerülnek a 20222025. évek között).
03/08/04 KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

0,0

-

-

Többlet: új előirányzat 2021-2027-es
időszakra

50 000,0

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

50 000,0

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

A magyar vidék jövőjének alakítása társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból is alapvető fontosságú a kormány számára. A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervvel az a célja, hogy
Magyarország vidéki területeinek gazdasága megújuljon és minél magasabb fokú fejlődési pályára álljon, az ott élő honfitársak számára vonzó életkörülményeket és munkalehetőséget biztosítson, Magyarország környezeti állapota, természeti erőforrásainak megújulása pedig
jelentősen javuljon.
Cél, hogy a mezőgazdasági termelés, az élelmiszer előállítása jövedelmező és társadalmilag
elismert tevékenység legyen, modern technológiával minőségi élelmiszer előállítása a természeti erőforrások fenntartható használatával. A gazdálkodásból származó méltányos jövedelem
a kulcsa a generációs megújulásnak és a vidéki életminőség javulásának. A Közös Agrárpolitika
nyújtotta lehetőségekkel meggyőződés szerint garantálni kell az európai és a magyar élelmiszerellátás biztonságát is.
Legfontosabb gazdaságfejlesztési prioritásnak az élelmiszeripar megújítását, a mezőgazdaságban pedig elsődlegesnek az egy hektárra vetített hozzáadott érték emelését tekinti az IH. A magyar Stratégiai Terv végrehajtásának eredményeként nemzetközi mércével mérve is versenyképes, erőforrás-hatékony, magas hozzáadott értéket termelő és innovatív mezőgazdaságot és
élelmiszeripart kíván létrehozni, amely az eddigieknél ellenállóbbá válik a külső gazdasági
sokkhatásokkal és a termelést közvetlenül sújtó természeti tényezőkkel szemben.
A kormány azon döntése, hogy a 80%-os nemzeti kiegészítést már 2021. és 2022. átmeneti
években is biztosította, kivételes lehetőséget teremtett arra, hogy minden korábbinál jelentősebb beruházás alapú modernizációs program induljon és ez a kormányzati támogatás folytatódik 2023-tól a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervében. A 2023-2027-es időszakban
valamennyi, a jelenlegi időszakban alkalmazott intézkedés támogatható marad úgy, hogy az
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jogosult támogatásra, amely hozzájárul a rendeletben szereplő specifikus célkitűzések valamelyikéhez.
Az alábbiakban röviden ismertetett lehetséges vidékfejlesztési beavatkozások kiegészültek az
öntözési beruházásokkal. A 2023-2027-es időszakban 2 853,0 millió forintfelhasználására van
lehetőség a KAP II. pillérében. A források felhasználását az alábbi tervezési elvek mentén javasolja az IH megvalósítani:
A támogatások célja szerint három intézkedéscsoportot alakított ki az IH: gazdaságfejlesztés,
zöld és vidék. A forrásfelhasználás tervezésénél a gazdaságfejlesztés a legfontosabb cél. Az
Európai Unió által előírt kötelező zöld és egyéb költési arányok mellett a lehető legnagyobb
arányt, azaz a források felét a beruházás alapú gazdaságfejlesztésre tervezi fordítani az IH. Az
I. pillér zöld költésének (eco-scheme) csökkentése és az uniós elvárások miatt a II. pillér zöld
intézkedései is fontos támogatási célok. A vidéki intézkedések esetében a nemzeti programokkal (például: Magyar Falu Program) történő összehangolt kialakítás a cél, valamint a tudásátadás jól szervezett és termelők számára kiszámítható módon történő erősítése.
03/09 Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027 alcím
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 103 576,8

-

-

-

-

Változások jogcímenként:
Többlet

+417 670,1

2023. évi előirányzat

1 521 246,9

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 teljesítésével:
−

gyarapodó, egészséges és a munkaerőpiacon versenyképes népesség,

−

csúcstechnológiájú, innovatív, magas hozzáadott értéket előállító Magyarország, a magyar 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 nemzetgazdaságon 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 fejlesztése, illetve a meglevő munkaerő magasabb képzettségének és a meglevő munkaerő-tartalékok munkaerő-piaci helyzetének javítása;
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−

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 energiahatékonysági, vízgazdálkodási, környezeti, valamint a körforgásos gazdálkodásra való átállást 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 halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások fejlesztése, új fajok termelésbe vonása, a fogyasztók minőségi haltermékekkel való ellátása;

−

Technikai segítségnyújtás: cél a kohéziós jellegű uniós források hatékony felhasználásának támogatása egy szakértő, jól működő, erős technológiai támogatottsággal bíró, ügyfélbarát intézményrendszer közreműködésével.

Az egyes programokhoz tervezett kifizetési összegek a 2014-2020 közötti időszak tapasztalatain alapulnak.
03/09/01 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

267 509,2

-

-

Többlet

+60 385,8

-

-

2023. évi javasolt előirányzatok

327 895,0

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként

A GINOP Plusz tárgyalásai még folyamatban vannak, ezért a tervezés során az IH csak a legutolsó kiküldött pénzügyi táblával, a hatályos ÉFK-ban szereplő felhívásokkal, a szakpolitikai
szándékkal, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtakkal tudott tervezni. GINOP Plusznál
az IH továbbra is alkalmazni kívánja a feltételesen vissza nem térítendő támogatási formákat
és az annak keretében biztosítható magasabb összegű előleget. A tervezés során elsősorban a
2021-ben és 2022-ben megjelent felhívásokkal tudtak számolni, illetve pénzügyi eszközök esetében azzal, hogy a teljes hitelkeret 2022-ben meghirdetésre kerül, a kockázati tőke programok
várhatóan 2023-ban indulnak meg. A tervezés során azt is figyelembe vette az IH, hogy az N+2es szabály miatt nem lehet forrást veszíteni, illetve valamennyi prioritáson meg kell kezdeni a
kifizetéseket.
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
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A prioritás célja a KKV-k termelékenységének növelése és hozzáadott értékteremtő képességének erősítése, a digitális átállás támogatása.
A prioritás keretéhez mérten a korábbi években viszonylag magas arányban kerültek már meghirdetésre feltételesen vissza nem térítendő támogatások. Mivel ezeknél a konstrukcióknál
100%-os előleg kifizetés történt, ezért 2023-ban az IH nagyon magas összegű előleg elszámolást tervezett.
A prioritáson belül várható a hitel termékre (pénzügyi eszköz) egy magasabb összegű számlás
kifizetés, továbbá itt kerültek tervezésre a termékek végrehajtásának költségei is. Utóbbi részben előleg kifizetéssel, részben számlás kifizetéssel valósul meg.
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, Fejlesztés, Innováció prioritási tengelye ennek a célnak az eléréséhez a magyarországi kutatásfejlesztési és innovációs kapacitások növelésével, a kutatás-fejlesztési eredmények jobb hasznosításával, a szektorközi együttműködések magasabb szintre emelésével, a vállalkozások KFI
tevékenységének fokozásával, a nagyobb mértékű nemzetköziesedéssel és innovációs készségek fejlesztésével, valamint az intelligens szakosodáshoz szükséges készségek fejlesztésével
kíván hozzájárulni. A Program 2. prioritása mentén kiemelt figyelmet kap a vállalkozások
K+F+I fejlesztéseinek ösztönzése, versenyképességének és hozzáadott érték növelő képességének javítása az innováció által, valamint az új integrációk és együttműködések kiépítése (például quadruple helix szereplői közti együttműködések erősítése a felsőoktatási, akadémiai
szektor és a piaci szereplők között).
A prioritáson elsősorban előleg kifizetéssel és alacsonyabb számlás kifizetéssel kalkulált az IH.
A kockázati tőke termékre és annak végrehajtási költségeire minimális kifizetést tervezett az
IH.
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 helyzet estén a munkahelyek védelme, a munkaerőpiac helyreállítása, a vállalkozások foglakoztatási képességének javítása a cél. Kedvező munkaerő-piaci 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 biztonság, a munkajogi tudatosság erősítése, a rugalmas, családbarát megoldások további elterjesztése, valamint a munkaerő termelékenységének növelése, a felnőttképzésbe bekapcsolódó
munkavállalók számának növelése.
A prioritáson többek között a termelékenység növelését, munkaerő fejlesztését és alkalmazkodóképességének javítását szolgáló vállalati képzések támogatása jelenik meg.
A többi prioritással ellentétben várhatóan magasabb összegű számlás kifizetés és alacsonyabb
előleg kifizetés várható 2023-ban.
4. Prioritás: Ifjúsági garancia
A 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
IH. A program előfinanszírozással valósul meg, ezért csak számlás kifizetés várható.
5. Prioritás: Felsőoktatás, szakképzés
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A prioritás célja az inkluzív felsőoktatási rendszer megerősítése, a szakképzés minőségének és
munkaerő-piaci relevanciájának, hátránykompenzációs képességének javítása a magas hozzáadott 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 prioritás keretében elsősorban előleg kifizetés várható 2023-ban.
6. Prioritás: Turizmus, örökségvédelem
A prioritás célja a turisztikai szolgáltatások minőségének fejlesztése.
A GINOP Plusz 6. prioritási tengely az országos turisztikai fejlesztések megvalósulását támogatja két, Magyarország turizmusában kiemelkedő szerepet betöltő terület mentén. A gyógyfürdők és környezetük, valamint az örökségvédelmi helyszínek (kastélyok, várak) komplex
fejlesztése révén a turizmus nemzetgazdasági jelentősége továbberősödik.
2023. évre az IH elsősorban a projektek megindításához szükséges előleg kifizetést tervezett,
minimális számlás kifizetéssel kalkuláltak.
03/09/02 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

146 510,0

-

-

Többlet

+67 490,0

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

214 000,0

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

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, hoszszú 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 közlekedésfejlesztések 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, valamint az utaskomfortot javító fejlesztések (gördülőállomány beszerzések).
A 2023. évi kiadási előirányzat az IKOP Plusz-ban az ÉFK tervezetben szereplő projektekhez
kapcsolódó előleg- és időközi kifizetések figyelembevételével került megtervezésre azzal a feltevéssel, hogy:
− a PM-ben szereplő alaponkénti és prioritásonkénti keretmegosztásokban, illetve a prioritások támogatandó céljaiban a Bizottság nem javasol további, jelentős módosítást;
− nyár végéig a pályázati felhívások meghirdetésre kerülnek;
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− a korábban determinált projektek esetében nem születik a determinációkat felülíró, vagy a
tervezett forrásokat módosító kormányzati döntés.
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 vonható ÁFA, jövedelemtermelő részre jutó önerő,
illetve műszaki tartalom).
A 2023. évben az alábbi prioritások tartoznak a Program alá:
1.

Prioritás: Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése:

Az elvárt fő eredmény a fenntartható multimodális városi mobilitás előmozdítása a nulla széndioxid-kibocsátású gazdaságba való átmenet részeként.
2023. évben a prioritás keretében összességében 63 000,0 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.
2023. évben a prioritás keretében összességében 104 000,0 millió forint kiadást tervez az IH.
3. Prioritás: Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás:
Az elvárt fő eredmény a fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliens, intelligens és intermodális nemzeti, regionális és helyi mobilitás kialakítása, ideértve a TEN-T-hez
való hozzáférés javítását és a határon átnyúló mobilitást is.
2023. évben a prioritás keretében összességében 47 000,0 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

79 843,5

-

-

Csökkenés

-6 481,8

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

73 361,7

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

A 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 ebben
a Programban jelenik meg, lehetővé válik olyan komplex, ágazatokon átívelő fejlesztések megvalósítása, melyek szinergikus hatásuk révén képesek megtöbbszörözni a befektetett források
értékét.
Az EFOP Pluszban tervezett beavatkozási irányok:
Az egészségügyi fejlesztések olyan átfogó, a hazai népesség egészségének fenntartása és a betegségek kialakulásának megelőzése szempontjából kiemelkedő területekre fókuszálnak, mint
pl. a daganatos és a keringési megbetegedések megelőzése és ellátása, a gyermekek egészségének védelme, a megelőzéshez szükséges szűrések népszerűsítése, szűrővizsgálatok kiterjesztése, a védőoltások biztosítása, a közelmúltban tapasztalt járványügyi helyzetek jobb kezelése,
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valamint az egészségügyi szakdolgozók ösztönzése, pályán maradásuk biztosítása, a pálya vonzóbbá tétele a megfelelő utánpótlás biztosítása érdekében.
A köznevelést érintő fejlesztések fókuszában a köznevelési rendszer eredményességének
javítása érdekében a pedagógusok juttatási rendszerének fejlesztésével a szakember ellátottság
további javítása, a kulcskompetenciák fejlesztése, pedagógusátképzés, pedagógusokat és a tanulókat támogató rendszerek támogatása, többlettevékenység elismerése áll.
A társadalmi felzárkózási fejlesztések különösen a célcsoport foglalkoztathatóságának növelését, a tanulási lehetőségek biztosítását, a közfoglalkoztatottak munkaerő-piaci integrációját, a
fogvatartottak társadalmi reintegrációját, szegregátumokban élők integrációja érdekében telepprogramok megvalósítását, valamint oktatási esélyegyenlőség javítását célozzák és támogatják.
A szociális fejlesztések beavatkozásai a sérülékeny csoportok számára minőségi szociális
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élők számára foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítását, a fogyatékossággal élők önálló életvitelének elősegítését, segítségre szoruló idős
személyek számára nyújtott szolgáltatások, valamint gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztését célozzák.
A Rászoruló személyeket támogató prioritás az anyagi nélkülözésnek kitett leginkább rászoruló
személyek életkörülményeinek javításához járul hozzá, ennek keretében élelmiszer, meleg étel
juttatás, további alapvető anyagi támogatás (pl. iskolai-óvodai neveléshez szükséges csomagok)
osztása valósul meg.
Család és ifjúságügyi fejlesztések tervezett beavatkozásai keretében a nők munkaerő-piaci részvételének előmozdítása érdekében a munka és a családi élet összeegyeztetését ösztönző
intézkedések valósulnak meg így pl. a bölcsődei ellátás fejlesztése, a munkahelyhez közeli
gyermekgondozási kapacitások megteremtése, kisgyermeknevelők képzése. A beavatkozások
irányulnak továbbá a kora gyermekkori gondozást, fejlesztést, intervenciót segítő szolgáltatásokra, és támogatják a kapcsolati erőszakban és az emberkereskedelemben érintett áldozatok
segítésével kapcsolatos kríziskezelést célzó szolgáltatásokat.
A Felzárkózó települések program beavatkozásai a szegénységgel, társadalmi kirekesztődéssel
fenyegetett személyek és közösségek társadalmi integrációjának előmozdítását szolgálják, a diagnózis alapon felmért úgynevezett jelenlét pontok kialakításával a 300 felzárkózó településen
hiányzó szolgáltatások nyújtásának és infrastruktúrájának támogatását, a lakhatási szegénység
enyhítését célozzák.
A Program vonatkozásában 2023. évre összesen 73 361,7 millió forint összegben került kifizetés tervezésre.
03/09/04 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

309 750,0

-

-

Többlet

+317 156,7

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

626 906,7

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

TOP Plusz jelenleg az Európai Bizottsággal egyeztetés alatt áll. Az 1-3. prioritáson 2021. évben
13 felhívás került meghirdetésre és a támogatási döntések folyamatban vannak.
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A kiadási oldal a TOP Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról szóló 1658/2021. (IX. 24) Korm. határozat, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat figyelembe vételével került meghatározásra.
A kifizetési tervszámok előrejelzésekor a TOP és VEKOP megvalósítása során szerzett tapasztalatok képezték az alapját az alábbi szempontok értékének és súlyának becslésekor:
–
–
–
–
–
–

Forrásfelhasználási módonként várhatóan benyújtani tervezett projektek értéke;
Döntéshozatal időigénye;
Támogatási Szerződés megkötésének időigénye;
Várható előleg igénylések és elszámolások beérkezésének ideje;
Tématerületenként a projektek megvalósításának várható ideje;
Előleg kifizetések ütemezése.

Az előző programozási időszaknak megfelelően TOP Plusz 1-5. prioritásai esetében a 20212027 programozási időszakban is a megyei önkormányzatok és Budapest által kidolgozott ITPk képezik a program céljainak megvalósításának, ezáltal az ÉFK-nak az alapját. Az ITP-k végrehajtásához továbbra is területi kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend kerül alkalmazásra a
Program alapján. A TOP Plusz véglegesítése folyamatban van. 2021. évben elfogadásra került
a 20 területi szereplő (megyei önkormányzatok és a főváros) előzetes ITP-je és a Program ÉFKja, amely lehetővé teszi a felhívások meghirdetését.
Az ERFA rendelet 11. cikk szerinti fenntartható városfejlesztés a Program fenntartható városfejlesztés intézkedései (1-3. prioritások) keretében és a budapesti prioritásokon (4-5. prioritások) keresztül valósul meg. Ennek keretében a nemzeti ERFA források 8%-ának allokációja
mellett ESZA+ források felhasználására is lehetőség nyílik. Az intézkedések az integrált településfejlesztési stratégián (ITS) alapuló városfejlesztési stratégia alapján biztosítanak forrásokat 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 Program megyei prioritása a kevésbé fejlett régiókban megyei integrált területi programok
keretében nyújt támogatást integrált terület- és településfejlesztési tartalommal, erősítve a gazdaságélénkítést és népességmegtartást biztosító térségi és települési feltételeket, hozzájárulva a
területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, amelynek része a hátrányos helyzetű térségek területi
programmal történő felzárkóztatása, a kiegyenlített térségi fejlődés feltételeinek biztosítása. E
térségek jellemzően a legkevésbé fejlett régiókban, a déli, keleti és észak-magyarországi országrészekben helyezkednek el, jellemzően külső vagy belső perifériák. Gazdasági, társadalmi
és infrastrukturális szempontból egyaránt fejlesztésre szorulnak, fejlesztésük területileg összehangoltan, integrált térségfejlesztési programokkal és azokba illeszkedő integrált helyi fejlesztési programokkal lehetséges. Elsősorban az önkormányzati és kisléptékű, helyi fejlesztéseket
finanszírozza e Program.
Főbb beavatkozási tématerületek:
–
–
–

Helyi gazdaságfejlesztés;
Településfejlesztés, települési szolgáltatások;
Fenntartható városfejlesztés.
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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 hozhat. A beavatkozások keretében a többségi önkormányzati tulajdonú épületek, önkormányzati
ingatlanok, infrastrukturális létesítmények, önkormányzati intézmények, a megyei önkormányzatok kisebbségi tulajdonában álló épületek, melyek tekintetében egyúttal az állam többségi
tulajdonos energiahatékonyság-javítása és a megújuló energiaforrások részarány növelése, valamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának támogatása történik meg.
Fontos cél a körforgásos gazdaságra történő átállás lehetőségének kihasználása, a helyi közösségi kezdeményezések támogatása.
Főbb beavatkozási tématerületek: Helyi, önkormányzati energetika: energiahatékonyság és
megújuló energia-felhasználás; Helyi, önkormányzati energetika a fenntartható városfejlesztés
keretében.
3.

Prioritás: Gondoskodó megye (ESZA+; ERFA)

A Program 3. prioritása megyei, kiemelt térségi és elmaradott térségekben megvalósuló ESZA+
fejlesztéseket és „Helyi és térségi közszolgáltatások”-hoz kapcsolódó ERFA típusú fejlesztéseket támogató prioritás.
TOP Plusz ESZA+ típusú fejlesztések: Foglalkoztatási paktumok, helyi foglalkoztatás; Szociális célú város-rehabilitáció ESZA+ elemei; Helyi közösségi és kulturális, helyi sport és szabadidős terek és szolgáltatások, valamint egészségügyi és szociális fejlesztések ESZA Plusz
elemei; Fenntartható városfejlesztés ESZA+ elemei.
TOP Plusz ERFA típusú fejlesztések: Helyi és térségi közszolgáltatások; Fenntartható humán
infrastruktúra fejlesztése.
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 szintén a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Budapest 2030 stratégia alapján kerül kialakításra.
03/09/06 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

119 880,8

-

-

-9 352,0

-

-

110 528,8

-

-

Változások jogcímenként:
Csökkenés
2023. évi javasolt előirányzat

A KEHOP Plusz 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
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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 körforgásos
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 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 Program
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 az adott szakterületre helyezi.
2023-ban nagyrészt a szállítói előleg kifizetések dominálnak 50 998,5 millió forint értékben, a
támogatási előleg kifizetések 44 284,7 millió forint értékben, a számla alapú kifizetés
15 245,5 millió forint értékben került betervezésre.
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03/09/07 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) jogcímcsoport
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

160 083,4

-

-

Csökkenés

-19 548,0

-

-

2022. évi javasolt előirányzat

140 535,4

-

-

2021. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

A DIMOP Plusz jelenleg egyeztetés alatt áll az Európai Bizottsággal. A kiadási oldal a hatályos
Éves Fejlesztési Keret (a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1783/2021. (XI. 5.) Korm. határozat), valamint a szakpolitikai szándékok figyelembe vételével került meghatározásra. A tervezés során azt is figyelembe vette az
Irányító Hatóság, hogy az N+2-es szabály miatt nem lehet forrást veszíteni, ezért lehetőség
szerint valamennyi prioritáson meg kell kezdeni a kifizetéseket. A Program egységes szemléletmód mellett kívánja összehangolni az ágazati szakpolitikai beruházásokat és az innovatív
technológiák alkalmazását, hogy egységes szolgáltatási rétegeken 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.
A Program az Unió által meghatározott
− egy versenyképesebb és intelligensebb Európa megteremtése az innovatív és intelligens
gazdasági átalakulás, valamint a regionális IKT-összekapcsoltság előmozdításával (PO1);
− egy zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átalakulás egy nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és reziliens Európa irányába a tiszta és igazságos energetikai átmenet,
a zöld és kék beruházások, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és –kezelés, valamint a fenntartható városi
mobilitás előmozdításával (PO2);
− egy szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése a szociális jogok európai pillérének
végrehajtásával (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.
2. Prioritás: Hi-tech és zöld átállás
A prioritás célja a zöld átállás támogatása az energiaszektor, a környezet- és katasztrófavédelem, 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
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A prioritás célja a digitális összekapcsoltság megteremtéséhez való hozzájárulás a szükséges
alapinfrastruktúra megteremtésének ösztönzése által, a hálózatokhoz való hozzáférési esélyegyenlőség biztosítása és a jövőállóság érdekében, melyhez egy egyedi célkitűzés mentén került 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 segítségével, 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-gondozási szolgáltatások hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának javítása érdekében. 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
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

20 000,0

-

-

-

-

Változások jogcímenként:
Többlet

+8 019,3

2023. évi javasolt előirányzat

28 019,3

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 intézményrendszer működtetését, a végrehajtási folyamatok és az abban részt vevő szervezetek hatékonyabbá 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:
1-3. Prioritás: A prioritás a támogatások felhasználásáért felelős intézmények kapacitásának
és feltételrendszerének biztosítására, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését
segítő képzési és humánerőforrás fejlesztési programok megvalósítására szolgál.
4. 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.
5. Prioritás: A prioritás egyfelől az Igazságos Átmenet Alapból biztosított források felhasználásáért felelős intézmények kapacitásának és feltételrendszerének biztosítására, valamint az
érintett intézmények felkészülését segítő képzési és humánerőforrás fejlesztési programok megvalósítására szolgál. Másrészről a prioritás célja az Igazságos Átmenet Alap 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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A VOP Plusz a CPR 36. cikk (1) bekezdésére, illetve a (4) bekezdés a) pontja szerinti lehetőségre épül. Ennek megfelelően a program az 51. cikk b) pontja szerinti elszámolási módot, azaz
a valós költség alapú elszámolást alkalmazza, azzal hogy a 1-3. prioritásban a VOP Plusz IH az
Európai Bizottság által meghatározott, CPR 55. cikk (2) bekezdése szerinti 1720 órás módszert
kívánja a közvetlen személyi jellegű költségek elszámolás során. A közvetlen személyzeti költségeken felüli egyéb felmerülő költségek finanszírozására a CPR 56. cikke alapján az elszámolható közvetlen személyzeti költségek 40%-áig terjedő százalékos átalány kerül
alkalmazásra.
A VOP Pluszhoz az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap, az
Európai Szociális Alap+ és az Igazságos 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 Megállapodás 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 2022. és 2023. években valamennyi prioritás esetében a projekt felhívások meghirdetésre kerülnek, továbbá a beérkező támogatási kérelmek értékelésére, kiválasztására és a támogatási szerződések megkötésére is sor kerül, azaz ezen időszakban a
kötelezettségvállalások jelentős része megtörténik.
2023. év folyamán a projektek szakmai megvalósítása és a költségek elszámolása lesz jellemző,
illetve az ehhez kapcsolódó nyomon követés, valamint a kifizetési és ellenőrzési feladatok folyamatos végrehajtása jelent további feladatokat.
A 2023. évi költségvetést érintő tervszám a következő elvek mentén került meghatározásra:
2021. és 2022. év során a kötelezettségvállalások megtételével jelentős előlegkifizetés történt,
amelyek ütemezett elszámolása a projektek előrehaladása során egészen a projektek zárásáig
folyamatos lesz, illetve az előleggel nem érintett szállítói és utófinanszírozású költségek is folyamatosan elszámolásra és kifizetésre kerülnek.
A személyi kiadások az élőirányzaton nem kerülnek betervezésre, mivel azok a minisztériumok
igazgatásában szerepelnek, így a 40% átalány terhére kifizetendő intézményrendszer működtetési
kiadások kerülnek finanszírozásra az előirányzatról.
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 felmerülő infrastrukturális háttér is biztosításával, eszközigényével, rezsiköltségével (pl. irodabérlet, 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, monitoringjával és ellenőrzésével kapcsolatban megbízott külső szakértők bevonásával és az általuk
kidolgozandó útmutatókkal és elemzésekkel felmerülő kiadások;
Az operatív programok megvalósítása során felmerülő tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos költségek;
A fejlesztéspolitikai intézményeken kívüli egyéb szervezetek (pl. a pályázók, kedvezményezettek 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
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

450 000,0

-

-

-

-

Változások jogcímenként:
Többlet

+139 055,0

2023. évi javasolt előirányzat

589 055,0

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 elkészítette a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét, mely a járvány gazdasági és társadalmi
hatásaira reagál, emellett a zöld és digitális átállást segíti elő. Az uniós forrás felhasználása
során, ellentétben a kohéziós politika forrásaival, maga a tagállam a kedvezményezett. 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 köznevelés
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;

–

Horizontális intézkedések

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 források lehívása, melyet a tagállamnak nem számla szinten, hanem alátámasztó dokumentumokkal szükséges igazolnia. A végső kedvezményezettektől is elvárás a határidőben történő
teljesítés, ugyanakkor velük az államháztartási forrás-felhasználási szabályok mentén, számlaalapú 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.
2022. és 2026. III. negyedéve között a tagállam félévente nyújthat be forráslehívási igényt az
Európai Bizottság felé, melynek előfeltétele a vállalások teljesülése. A lehívható tagállami forrás a finanszírozási megállapodás szerint rögzített ütemezés szerint rögzített mértékű forrás lehívást eredményez, melyet a tagállami költségvetésnek szükséges előfinanszíroznia. Jelzett
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forrás felett tervezni szükséges az Európai Unió felé el nem számolható ÁFA összegével, illetve
a lebonyolításban részt vevő, közfeladatot ellátó szervezetek finanszírozásával is.
A programterületek bemutatása:
A Demográfia és köznevelés komponens a XXI. századi technológiai környezetre épülő, versenyképes köznevelés megteremtésével hozzájárul ahhoz, hogy az új generációk már a magas
szintű digitális készségekkel és kerüljenek ki az iskolarendszerű képzésből. Másik fő beruházási célja a korai nevelés feltételeinek bővítése bölcsődei férőhelyek kialakításával, mely nagyban hozzájárul a szülők foglalkoztatási esélyeinek növeléséhez.
Az Egyetemek megújítása komponens az RRF digitális és klíma céljait fogja kiemelten támogatni felsőfokú gyakorlati képzéshez kapcsolódóan épület/eszközfejlesztéssel, valamint digitális 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 felnőttkori 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 támogatni. Míg a program jelentős hangsúlyt helyez a foglalkoztathatóság erősítésére, illetve a
vállalkozásfejlesztésre, a pedagógusok és köznevelési intézmények komplex szakmai fejlesztésére, illetve eszközellátottságának javítására, az RRF-ből támogatandó két beruházás ugyanazon településeken szociális lakások építésére és felújítására, illetve közösségi megújuló
energiatermelés és felhasználás kialakítására törekszik.
A Fenntartható zöld közlekedés komponens elsősorban közlekedési jellegű projekteket tartalmaz, de ezek között több olyan is szerepel, amelynek jelentős hatása lehet a vállalkozások számára nélkülözhetetlen mobil és rugalmas munkavállalók rendelkezésre állására. Az elővárosi
és a helyközi közlekedés modernizációja közvetve egyaránt hozzájárul a munkaerő-piaci mobilitás 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 kialakítását 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 célokat, 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, illetve az orvosok jövedelemviszonyainak rendezése is.
A szakpolitikához nem sorolható országspecifikus ajánlások komponens a magyar RRF megvalósításában játszik jelentős szerepet azzal, hogy erőteljesen fellép az esetleges korrupciós tevékenységekkel 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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03/11 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020) alcím
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

-

-

-

Többlet: új előirányzat a Fejezetben

320,0

365,0

-

2023. évi javasolt előirányzat

320,0

365,0

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

A 2023. évi előirányzat célja Magyarország eredményes részvételének biztosítása a Duna
Transznacionális Programban, az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési programban, és az INTERREG EUROPE programban. Az előirányzat fedezetet biztosít a
programok pályázati felhívásain nyertes projektek hazai kedvezményezettjei részére nyújtott
hazai társfinanszírozásra, valamint az uniós forrás megelőlegezésére, továbbá a közreműködő
szervezetnél jelentkező feladatok (pl. támogatási szerződések megkötése, kezelése, hitelesítési
tevékenység, szabálytalanságkezelés) finanszírozására. Ezen felül a Duna Transznacionális
Program magyarországi végrehajtásában résztvevő intézmények az programszámláról utólagosan elszámolható kiadásaikra előleget igényelhetnek. A 2014-2020 közötti programok keretében leszerződésre kerülő uniós források lehívásának és a projektek zárásának végső dátuma
2023. év vége, azonban a programok zárása miatt még 2024-ben is várható kiadás és bevétel
az előirányzaton.
03/12 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027) alcím
millió forintban, egy tizedessel
Előirányzatok megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

-

-

-

Többlet: új előirányzat a Fejezetben

1 400,0

-

-

2023. évi javasolt előirányzat

1 400,0

-

-

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:

A kohéziós politika részeként 2021-2027 között is folytatódnak a transznacionális és
interregionális területi együttműködési programok, így szükséges megteremteni a magyar szervezetek és intézmények eredményes részvételének feltételeit az új időszak programjaiban is.
Az előirányzat a programok indításával és végrehajtásával kapcsolatos hazai feladatok finanszírozásához, a programok végrehajtási keretéhez fizetendő tagállami társfinanszírozás befizetéséhez, a programok pályázati felhívásain nyertes projektek hazai kedvezményezettjei részére
nyújtott hazai társfinanszírozás és az uniós forrás megelőlegezéséhez, továbbá a közreműködő
szervezetnél jelentkező feladatok (pl. támogatási szerződések megkötése, kezelése, hitelesítési
tevékenység, szabálytalanságkezelés) finanszírozásához biztosít fedezetet.
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III.4 Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
A Fejezet jellemzően több év előirányzatait terhelő programokat finanszíroz. A kötelezettségvállalási kereteket az uniós megállapodások tartalmazzák, amely alapján a költségvetési törvény mellékletében feltüntetésre kerülnek az Uniós kötelezettségvállalási keret–előirányzatok
a 2014-2020-as, valamint 2021-2027-es programozási időszakokra.
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A kultúráért és innovációért felelős minisztere szakpolitikai feladat- és hatáskörét a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Statútum rendelet) 128. §-138. §-a határozza meg. A Statútum rendelet szerint a kultúráért és
innovációért felelős miniszter 2022. május 25. napjától kezdődően a Kormány kormányzati
tudománypolitikáért, a tudománypolitika koordinációjáért, a szakképzésért, a felsőoktatásért,
a családpolitikáért, a gyermek- és ifjúságpolitikáért, a kultúráért, a kulturális diplomáciáért és
a külföldi magyar kulturális intézetekért, valamint a vállalkozásfejlesztésért felelős tagja.
A fejezet tervezett 2023. évi előirányzatai e feladatok végrehajtásának hátterét biztosítják.
I. A Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet céljai
Család- és ifjúságügyért felelős ágazat
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 prioritásként kezelt feladata 2023-ban is a 2019 júliusában indult
Családvédelmi Akcióterv intézkedéseinek (babaváró támogatás, többgyermekesek
kamattámogatott CSOK-kölcsönének kiterjesztése, a második vagy további gyermeket
vállalók jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése, nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési
támogatása) és a 2020 januárjában indult intézkedéseknek (négy- vagy többgyermekes anyák
személyi jövedelemadó mentessége, nagyszülői GYED) a folytatása.
Az Akcióterv hatékony megvalósítása, és a csecsemőgondozási díj mértékének 70%-ról
100%-ra való emelése (2021. július 1-től) jelentős mértékben hozzájárul a gyermekvállalás
még erőteljesebb ösztönzéséhez és a családok anyagi terheinek további csökkentéséhez, ami
kulcsfontosságú a népességfogyás megállítása érdekében 2010 óta tett erőfeszítéseink sikerre
vitele szempontjából.
A 7 pontos Családvédelmi Akcióterv egyik önálló pontja volt 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 2023. 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, az áldozattá válás esélyét csökkentő prevenciós feladatok ellátására, valamint
az ismeretbővítésre és attitűdformálásra.
A szakterület kiemelt célja 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 család- és gyermekbarát közgondolkodást és a nevelési kultúrát erősítő
szakmai programok és akciók végrehajtásához, valamint a családok egészségének és mentális
egészségének megőrzését szolgáló és preventív egészségmegőrző programok, a
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családalapítást és a kívánt gyermekek megszületését elősegítő családbarát környezet
kialakítása, tájékoztató, terápiás és fejlesztő, segítő programokhoz, tájékoztatási feladatok
megvalósításához a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek, határon túli
családszervezetek koordinálásával foglalkozó civil szervezetek támogatásához, valamint
egyházi közösségek családpasztorációs, hitéleti családközösség építő programjaihoz. Az
ágazat forrást biztosít továbbá a családszervezetek tevékenysége végzésének helyéül szolgáló
központok létrehozása, fejlesztése érdekében.
Kiemelt feladat az örökbefogadás fejlesztése, a folyamatok gyorsítása és egyszerűsítése annak
érdekében, hogy az örökbefogadható gyermekek mielőbb a számukra legmegfelelőbb
örökbefogadó családba kerüljenek. Elsődleges a gyermekek házaspárok általi örökbefogadása,
ami az örökbefogadott gyermekek 96%-át érinti, de nem kizárt az egyedül örökbefogadni
szándékozók általi örökbefogadás sem, ha az megfelel a gyermek érdekének. Az egyedül
örökbefogadni szándékozók örökbefogadásra való alkalmasságának megállapításához a
családpolitikáért felelős miniszter, majd 2022. április 26-ától a gyermek-és ifjúságpolitikáért
felelős miniszter hozzájárulása szükséges. Az örökbefogadó családok támogatása szintén
kiemelt cél, melynek folytatása 2023. évben is szükséges, különös figyelemmel a fogyatékos
gyermeket örökbefogadó szülőkre.
Az ágazat feladata a nők szerepének további erősítése a családban és a társadalomban
(2021−2030) akcióterv végrehajtása 2023-2024-re szóló Intézkedési tervének megalkotásához
szükséges szakmai feladatok ellátása.
A 2021-ben indult Otthonteremtési Akcióterv intézkedéseinek maradéktalan továbbvitele,
folytatása lehetőség szerint a 2023. évben is prioritás 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, az idősekkel kapcsolatos társadalmi attitűdformálás, 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 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, munkaerőpiaci 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 indult személyi
jövedelemadó-kedvezménye továbbra is kulcsfontosságú a fiatalok munkaerőpiaci
aktivitásának ösztönzése, egyben az önálló életkezdés, a családalapítás és a gyermekvállalás
elősegítése szempontjából.
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Felsőoktatási ágazat
Felsőoktatási feladatok
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) megalapozta a
felsőoktatás strukturális átalakítását. A „Fokozatváltás a felsőoktatásban” középtávú
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, a fenntartói
feladatok fokozódása, az átalakított finanszírozási rendszer (kancellári rendszer) révén a
fenntartható, gazdaságos működés elősegítése, a képzési és tanulmányi fegyelem erősítése, az
oklevél minőségének garanciája.
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 verseny, minőség teljesítmény és siker
jegyében.
A fokozatváltási stratégia meghatározza a 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.
Az egyetemek jogállásának, működési modelljének változása az Országgyűlés döntése
eredményeként a legtöbb intézmény esetében megtörtént, és költségvetési intézmény helyett
az államháztartáson kívüli szabályrendszerben működő egyetemekként szervezik meg az
érintett közfeladatokat.
A működési modellváltás kereteit a hosszútávú keret-megállapodások és az ahhoz kapcsolódó
3-6 éves ciklusú finanszírozási szerződések biztosítják. A magyar állam ezen
megállapodásokon keresztül biztosítja az intézmények tartalmi fókuszait, prioritásait és
tevékenység-portfolióját.
Az alaptevékenység három pillérű finanszírozási rendszere okozathű naturáliákkal,
egységárakkal, valamint a minőséget és hatékonyságot ösztönző mutatókkal került
kialakításra.
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
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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 közfeladatellátási rendszere (köznevelés, szociális, egészségügy), melyből megadható, hogy országosan,
térségi szinten mennyi és milyen képzettségű munkaerőre van szükség.
Szakképzési feladatok
A gazdaság teljesítőképességének fokozása érdekében elsődleges cél a munkaerő
hatékonyságának további növelése, amely az állami szakképzési intézményrendszer
fejlesztése és hatékonyabb működési lehetőségeinek kiaknázása, a szakképzési centrumok
képzési, átképzési kínálatának szélesítése, képzési feladataik bővítése, a végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentése révén tervezett.
Tovább kell erősíteni a szakképző intézmények és a gazdasági szereplők együttműködését, a
munkaerőpiac változásaihoz való rugalmasabb alkalmazkodás és a szakképzési
intézményrendszer hatékony működtetése érdekében. 2023. évben felmenő rendszerben
folytatódik a szakképzés 2020. évben indult megújítása.
A szakmai oktatás fejlesztése érdekében szükséges a tanulási környezet (infrastruktúra és
eszközök) fejlesztésének folytatása, az oktatók technológiai fejlődést követő folyamatos
továbbképzése. A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzések és a megújult, kiterjesztett
ösztöndíjrendszer fentiekkel együtt megfelelő motivációt biztosít, biztonságos jövőképet, az
öngondoskodás lehetőségét kínálja az új generációknak.
Innovációs feladatok
A kormányzati céloknak megfelelően a kutatási, fejlesztési és innovációs szakterület
elsődleges feladata, hogy 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 erőforrásfelhasználással egy ország kutatás-fejlesztés és innováció (a továbbiakban: 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
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mértéke növekszik és az erőforrások növekvő hatékonysággal hasznosulnak. Fentiek alapján
Magyarország az évtized végére az EU-n belül jelentős szereplővé válhat.
Kulturális ágazat
Az ágazat kiemelt célja a kormány társadalompolitikai céljainak megvalósításához, különösen
a családok megerősítéséhez, a demográfiai tendenciák kedvező irányba fordításához, a
társadalmi mobilitás előmozdításához, és általában az életminőség javításához történő
hozzájárulás. Ennek érdekében két kiemelt szándék került megfogalmazásra: a „kulturális
alapellátás” rendszerének kidolgozása és bevezetése, illetve ehhez kapcsolódóan a kulturális
közösségfejlesztés, közösségi innováció, közösségi tervezés. A kulturális alapellátás és
közösségfejlesztés jellemzői:
–

Legyen átfogó és szakterületeken átívelő: javítani kell tehát a többi ágazattal való
együttműködést.

–

Legyen helyben elérhető: az embereknek lakóhelyükön kell hozzájutni a kultúrához,
ösztönözni kell őket a helyi értékek gondozására, a közösségfejlesztést helyben kell
megoldani. Ennek érdekében fejleszteni kell a már rendelkezésre álló, közművelődési,
könyvtári, múzeumi intézményhálózatot.

–

Működjön a partnerség elvén: a feladatok a települési önkormányzatok és a civil szféra
képviselőivel együttműködve hatékonyabban láthatók el. Ennek érdekében a közös
feladatellátás anyagi ösztönzőkkel történő segítése indokolt.

–

Serkentsen aktivitásra: azaz kínáljon olyan tevékenységeket, ami nem elégszik meg az
értékek passzív befogadásával, hanem számít a társadalom (különösen a helyi
közösségek) tagjainak aktív részvételére általában a művelődés, a helyi életminőség
javítása és azon túl a helyi gazdaságfejlesztés, a vonzerő növelése folyamatában.

–

Legyen korszerű és hatékony: ebben a tekintetben a kormányzat számára az a
legfontosabb, hogy a dolgozók rendelkezzenek a hatékony munkavégzéshez szükséges
tudással, az intézmények szervezetileg legyenek alkalmasak a kitűzött
társadalompolitikai és szakmai célok elérésére, azaz működjenek hatékonyan (amibe a
költséghatékonyságot is bele kell érteni), és mindehhez legyen meg a szükséges
infrastruktúra is – ezzel pedig szorosan együtt jár az intézményi fenntarthatóság
megteremtése.

A kulturális alapellátás kiterjesztésével és közösségfejlesztéssel kapcsolatos céljai:
–

mindenkinek – lakóhelyétől és társadalmi-gazdasági helyzetétől függetlenül – legyen
lehetősége találkozni értékhordozó, minőségi kulturális értékekkel és lehessen részese
közösségi aktivitásra építő kulturális értékteremtő folyamatoknak;

–

megerősödjön a lakóhelyéért, annak közösségéért és ezen keresztül a társadalom
egészéért érzett felelőssége, azaz lakosok helyett polgárok legyenek;

–

a családok számára a családi közösséget erősítő terek és szolgáltatások jöjjenek létre,

–

a kulturális intézmények terei az egész életen át tartó tanulás számára megfelelő
környezetet biztosítsanak;

–

minél több városi és települési kulturális intézmény újuljon meg (színházak, múzeumok,
könyvtárak, közösségi színterek), hogy korszerű és méltó környezetet biztosítsunk a
kulturális értékek megőrzéséhez, átadásához, a kulturális programok megvalósításához,
és minél több ember érhesse el azokat;
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A kulturális terület más ágazatoktól eltérően nem vertikális, hanem átfogó, horizontális
jellegű, ezért magától értetődő, hogy céljait más ágazatokkal együttműködve tudja
hatékonyan megvalósítani, és eredményei más ágazatokat is gazdagítanak, ezért fontos a
széleskörű kapcsolattartás.
A kulturális ágazat támogatja a kulturális javak és a szellemi kulturális örökség megőrzését és
hozzáférhetővé tételét, továbbá eleget tesz a nemzetközi egyezményekből eredő
kötelezettségeinek.
2023-ban mindez már kiegészül a külföldi magyar kulturális intézetek programkínálatának
erősítésével, a kreatívipar exportjának támogatásával.

934

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2023-ban
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Központi kezelésű előirányzatok

Kiadás

372 430,1
579 277,4
-

Bevétel

55 388,1
-

Átlagos
statisztikai
Támogatás állományi
létszám*
(fő)
317 042,0
579 277,4

41 611

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

A Statútum rendelet 132. §-ban meghatározott feladat – felsőoktatás – vonatkozásában a
2023. évben prioritást élvező szakpolitikai célok bemutatása.
A felsőoktatási ágazati stratégia átalakításának alapvetése az ágazat versenyképességének
javítása, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek érvényesítése, a műszaki, informatikai és
természettudományos képzések, valamint a pedagógus képzés súlyának növelése.
A felsőoktatásban az elmúlt időszakban elkezdődött egy forradalmi megújulás. Egyértelművé
vált, hogy Magyarország 2030-as stratégiai céljainak eléréséhez, versenyképességének
erősítéséhez az egyetemek, a Kormány által elfogadott Felsőoktatási Stratégia mentén tudnak
kiemelten hozzájárulni. A gazdaság igényeire nyitottabb, a vállalatokkal szorosabban és
hatékonyabban együttműködő, minőség- és teljesítményelvű felsőoktatásra volt szükség,
azonban a felsőoktatásban a struktúraváltás még nem ért véget.
Jelenleg a modellváltás finomhangolási folyamatai zajlanak. A piaci környezethez igazodó
felsőoktatás minden intézmény esetében elvárható így a tervezés során az állami, a
vagyonkezelő alapítványok, egyházak által fenntartott, valamint a magán fenntartású
egyetemek esetében a fenti célok eléréséhez szükséges forrásbiztosítás volt a vezérelv, így
stratégiai szempontból a felsőoktatási intézmények nem különböznek egymástól, azaz
működési modelltől függetlenül a teljes intézményi rendszer megfelelő támogatása kiemelt
ágazatpolitikai cél.
A Statútum rendelet 133-135. § alapján ellátandó feladatok – családpolitikával és gyermek- és
ifjúságpolitika – vonatkozásában a 2023. évben prioritást élvező szakpolitikai célok
bemutatása.
A 2019 júliusában indult Családvédelmi Akcióterv intézkedéseinek (babaváró támogatás,
többgyermekesek kamattámogatott CSOK-kölcsönének kiterjesztése, a második vagy további
gyermeket
vállalók
jelzáloghitel-tartozásainak
csökkentése,
nagycsaládosok
személygépkocsi-szerzési támogatása) és a 2020 januárjában indult négy- vagy
többgyermekes anyák személyi jövedelemadó mentessége, nagyszülői GYED intézkedések
folytatása.
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 család- és gyermekbarát
közgondolkodást és a nevelési kultúrát erősítő szakmai programok és akciók végrehajtásához,
valamint a családok egészségének és mentális egészségének megőrzését szolgáló és preventív
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egészségmegőrző programok, a családalapítást és a kívánt gyermekek megszületését elősegítő
családbarát környezet kialakítása.
Tájékoztató, terápiás és fejlesztő, segítő programokhoz, tájékoztatási feladatok
megvalósításához a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek, határon túli
családszervezetek koordinálásával foglalkozó civil szervezetek támogatásához, valamint
egyházi közösségek családpasztorációs, hitéleti családközösség építő programjaihoz, a
családszervezetek tevékenysége végzésének helyéül szolgáló központok létrehozása,
fejlesztése.
Az örökbefogadás fejlesztése, a folyamatok gyorsítása és egyszerűsítése annak érdekében,
hogy az örökbefogadható gyermekek mielőbb a számukra legmegfelelőbb örökbefogadó
családba kerüljenek.
A családok lakáscéljainak könnyebb megvalósíthatósága érdekében az Otthonteremtési
Akcióterv intézkedéseinek maradéktalan továbbvitele, 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, az idősekkel kapcsolatos társadalmi attitűdformálás, 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 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 25 év alatti fiatalokkal kapcsolatban is kulcsfontosságú a fiatalok munkaerőpiaci
aktivitásának ösztönzése, egyben az önálló életkezdés, a családalapítás és a gyermekvállalás
elősegítése szempontjából a személyi jövedelemadó kedvezmény biztosítása.
A Statútum rendelet 136. §-ában ellátandó feladatok – kultúra – vonatkozásában a
2023. évben prioritást élvező szakpolitikai célok bemutatása.
A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelettel döntés
született a 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel biztosította a kulturális ágazat 20%-os
béremelését. A béremeléssel érintettek körébe tartoztak a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvényben, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben meghatározott közfeladatot
ellátó intézmények vagy azon kulturális közfeladatot ellátó szervezetek, amelyek feladatik
ellátásához a központi költségvetésből rendszeres működési jellegű támogatásban
részesülnek.
A kulturális ágazatban meghatározó struktúra váltást jelentett az Országos Idegennyelvű
Könyvtár (a továbbiakban: OIK) integrálása az Országos Széchenyi Könyvtár (a
továbbiakban: OSZK) szervezetébe. Az OIK eredeti nyelvű – elsősorban kortárs –
világirodalmi, nyelvészeti, zenei és nemzetiségi tárgyú dokumentumokat gyűjtő és szolgáltató
országos feladatkörű nyilvános szakkönyvtár, illetve az országos nemzetiségi dokumentumellátás hazai koordinációs központja, amelynek gazdálkodó szerve a Petőfi Irodalmi Múzeum
(a továbbiakban: PIM) volt 2015. április 1-jétől. A közfeladat-ellátás hatékonyságának
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növelése érdekében az OIK 2022. január 1. napjától az OSZK szervezeti egységeként
működik tovább, hasonlóan a Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Bölcsészeti Központjához,
ami szintén az OSZK szervezeti egységeként folytatja működését.
A Magyar Kultúráért Alapítvány kultúrstratégiai feladatellátásáról szóló 1073/2022. (II. 16.)
Korm. határozatban a Kormány egyetértett a Magyar Kultúráért Alapítvány kultúrstratégiai
feladatainak megerősítésével. A 2022. évtől és a 2023. évtől bázisba épülő módon a források
átrendezésére került sor a Magyar Kultúráért Alapítvány (a továbbiakban: MKA)
finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat javára. Ennek keretében a
továbbiakban az MKA bevonásával valósul meg az Anyanyelvápolók Szövetségének
támogatása, a MANK Alkotóművészeti Nkft. művészeti ösztöndíjrendszerének támogatása, a
Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely működtetése, a magyar nyelvű folyóiratok
támogatási rendszerének átalakítása és támogatása, valamint a kulturális tevékenységek
finanszírozása, illetve támogatása, továbbá a kulturális tevékenységet ellátó intézmények
fejlesztése, fenntartása és működtetésének támogatása érdekében e tevékenységek
koordinálása.
Az intézményrendszer összetétele, a címen belüli intézmények tételes felsorolása, az átlagos
statisztikai állományi létszám feltüntetése
1. cím
2. cím
3. cím
4. cím
5. cím
6. cím

Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása
Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása
Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Egyéb kulturális intézmények
Hagyományok Háza
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Szakképzési Centrumok
Bajai Szakképzési Centrum
Baranya Megyei Szakképzési Centrum
Békéscsabai Szakképzési Centrum
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Ceglédi Szakképzési Centrum
Debreceni Szakképzési Centrum
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Érdi Szakképzési Centrum
Esztergomi Szakképzési Centrum
Győri Szakképzési Centrum
Gyulai Szakképzési Centrum

937

1 691 fő
55 fő
189 fő
231 fő
457 fő
25 831 fő

7. cím

8.2 alcím
9. cím
11. cím

Heves Megyei Szakképzési Centrum
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
Kaposvári Szakképzési Centrum
Karcagi Szakképzési Centrum
Kecskeméti Szakképzési Centrum
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
Kisvárdai Szakképzési Centrum
Mátészalkai Szakképzési Centrum
Miskolci Szakképzési Centrum
Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Nógrád Megyei Szakképzési Centrum
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Ózdi Szakképzési Centrum
Pápai Szakképzési Centrum
Siófoki Szakképzési Centrum
Soproni Szakképzési Centrum
Szegedi Szakképzési Centrum
Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Szerencsi Szakképzési Centrum
Szolnoki Szakképzési Centrum
Tatabányai Szakképzési Centrum
Tolna Megyei Szakképzési Centrum
Váci Szakképzési Centrum
Vas Megyei Szakképzési Centrum
Veszprémi Szakképzési Centrum
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Egyetemek, főiskolák
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Eötvös József Főiskola
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Magyar Képzőművészeti Egyetem
VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
Petőfi Irodalmi Múzeum
Petőfi Irodalmi Múzeum
Közgyűjtemények
Iparművészeti Múzeum
Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Magyar Nemzeti Levéltár
Magyar Nemzeti Múzeum
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7 818 fő

61 fő
248 fő
2 884 fő

12. cím

15. cím
19. cím

Magyar Természettudományi Múzeum
Néprajzi Múzeum
Országos Széchényi Könyvtár
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Szépművészeti Múzeum
Művészeti intézmények
Magyar Állami Operaház
Pesti Magyar Színház
Budapesti Operettszínház
Magyarságkutató Intézet
Magyarságkutató Intézet
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
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1 834 fő

101 fő
211 fő

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
1. Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása

1. cím
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Előirányzat átadás a BM-KIM
között az 1567/2021. (VIII. 9.)
Korm. határozat alapján
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett /átadott feladat
Egyéb változások
- intézmények bevételváltozása
- szociális hozzájárulási adó
megtakarítás
- 2022. évi bérintézkedések bázisba
építése
- 4130/2021. Korm. határozat
alapján a 4092/2020. Korm.
határozat által 2021.12.31-ig az
Európa Tanács Miniszteri
Bizottságának 2021. májusnovember közötti magyar
elnökségét elősegítő feladatokra
engedélyezett álláshelyek
csökkenése
Többlet (jogcímenként)
- A Budapesten 2023. II. félévében
megrendezésre kerülő VII. Európai
Környezet és Egészség Miniszteri
Konferencia megrendezéséhez
kapcsolódó források biztosítása
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
20 336,7

12,7

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
922,9
19 413,8
1 690

-

12,7

12,7

3

12,7

3

-

-

-

-

-

-

-

-

- 357,4
- 306,9

- 306,9
- 306,9

- 50,5

-2

- 306,5

- 306,5

256,0

256,0

-2

200,0

-

940

-

200,0

200,0
20 192,0

200,0

616,0

19 576,0

1 691

Általános feladatok
A Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása (a továbbiakban: KIM Igazgatása)
végrehajtja kultúráért és innovációért felelős miniszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe
utalt, a Statútum rendeletben meghatározott feladatainak ellátásával kapcsolatos szakmai és
adminisztratív feladatokat.
Egészségügyi ágazat
A KIM Igazgatása költségvetésébe beépített és elkülönítetten kezelendő pénzügyi keret
terhére kerül finanszírozásra az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2023. évi tagdíja, a
FAO/UNEP Rotterdami PIC Egyezmény titkársága működési költségeihez való
részhozzájárulás (a Agrárminisztériummal közös, 50-50%-os arányú finanszírozás), az ENSZ
EGB Víz és Egészség Jegyzőkönyv tagdíja, valamint az OECD Vegyianyag Ellenőrzési
Program (Control of Chemicals) 2023. évi tagdíjának 50%-a (az Agrárminisztériummal közös
finanszírozás), továbbá a WHO Dohányzás-ellenőrzési keretegyezményhez való 2023. évi
hozzájárulás.
A KIM Igazgatásán megtervezett előirányzat szolgálja az egészségügyi ágazat szakmai,
koordinációs feladatainak intézéséhez, ellenőrzések lefolytatásához szükséges személyi
feltétel biztosítását (pénzügyi szaktanácsadás végzése).
A KIM Igazgatása költségvetésében kerül biztosításra az egyéb egészségpolitikai célú
szakmai feladatok megvalósításának költségvetési fedezete.
Köznevelési ágazat
A KIM Igazgatása költségvetéséből biztosítja:
–

a nemzetközi tanulói teljesítmény-mérések nemzeti hozzájárulását és tagdíját (Trends in
International Mathematics and Science Study: TIMMS, Progress in International
Reading Literacy Study: PIRLS);

–

az egyéb nemzetközi tagdíjakat (Nemzetközi Energia Ügynökség: IEA, Oktatási
Tanácsok Európai Hálózata EUNEC, European Agency for Special Needs And
Inclusive Education AGENCY);

–

jó tanuló – jó sportoló pályázat támogatását;

–

a nemzetközi feladatok támogatását, utaztatást; a nemzetközi diákolimpiákon részt vevő
diákok, és felkészítő tanárok tiszteletdíját, jutalmazását; szakértők megbízási díjait;

–

a szakmai versenyek és egyéb feladatok díjait; a szakértői tevékenységek, szakmai
rendezvények egyéb szolgáltatás megrendelések kiadásait;

–

szakképesítések komplex írásbeli/szóbeli vizsgafeladatainak elkészítése, valamint
szakmai-pedagógiai lektorálása szakértői szerződések fedezetét;

–

a Belügyminisztérium által adományozható köznevelési díjak fedezetét, amelybe 2020tól tartósan beépülő jelleggel évi 6 millió forint forrás biztosítása szükséges az idegen
nyelvi díjakra;

–

az Európai Mobilitási Hét programhoz kapcsolódóan rajzpályázat nyerteseinek díjazása;

–

szakmai testületek működtetésének kiadásait; valamint a köznevelés speciális
feladatainak ellátáshoz közvetlenül kapcsolódó kiadásokat.
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Kulturális ágazat
Az KIM Igazgatása költségvetésének keretében kerül biztosításra
− a Mozgókép Mestere címhez kapcsolódó 2023. évi díjazás forrása;
− a Művészeti életpálya elismeréssel kapcsolatos 2023. évi források;
− egyes közművelődési és művészeti szakmai feladatok megvalósításának forrása.
Nemzetközi ágazat
A KIM igazgatása költségvetésének keretében kerül biztosításra
− a nemzetközi oktatási tagdíjak 2023. évi forrása,
− a nemzetközi kulturális tagdíjak 2023. évi forrása,
− határon túli feladatok, Külhoni Magyar Oktatási Tanács költségeinek 2023. évi forrása.
Szociális ügyekért felelős ágazat
A Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása költségvetésén keresztül biztosítja a
szociális ügyekért felelős ágazat
–

az Országos Fogyatékosságügyi Tanács és a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság
működésével kapcsolatban felmerült költségek finanszírozásához szükséges
pénzeszközt,

–

díjak elkészítésének, átadásának költségeit, képzés, tanácsadás, hivatalos fordítás és
egyéb szakértői díjak költségeit,

–

a szakértői tevékenységek igénybevételéhez kapcsolódó forrást.

A KIM Igazgatását érintő változások:
–

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséhez
kapcsolódóan a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság érintett munkakörben foglalkoztatott alkalmazottainak az egységes
kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről szóló
1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat 2. számú mellékletében meghatározott
szervezetek részére történt a szükséges 12,7 millió forint forrás és 3 fő létszám átadása a
Belügyminisztériumból a KIM-be.

–

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján került sor
306,5 millió forint szociális hozzájárulási adó megtakarítás elvonására.

–

A KÖFOP szállítói finanszírozás bevételcsökkenése 306,9 millió forint volt.

–

A Budapesten 2023. II. félévében megrendezésre kerülő VII. Európai Környezet és
Egészség Miniszteri Konferencia megrendezéséhez 200,0 millió forint forrást
biztosítására került sor.

–

A fejlesztéspolitikai létszámokhoz kapcsolódóan került sor a 2022. évi bérintézkedések
bázisba építésére 256,0 millió forint értékben.

–

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május és november közötti magyar
elnökségét elősegítő feladatokra a 4092/2020. Korm. határozattal engedélyezett
2 álláshelyet a 4130/2021. Korm. határozat elvonta az EMMI-től.
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2. cím Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

2. cím
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Báziscsökkentés:
Szociális hozzájárulási adó csökkentés
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
995,4
- 10,0
985,4

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám
(fő)
995,4
55

-

- 10,0
985,4

55

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 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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3. cím Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) 2023. évi tervezett kiadási
és bevételi előirányzata 4240,2 millió forint, támogatási előirányzat nem került tervezésre.
Az SZTNH a gazdaság, a tudomány és a kultúra szellemi értékeinek oltalmáért, a szellemi
tulajdon védelméért felelős országos illetékességű kormányzati főhivatal, hatásköre kiterjed
az iparjogvédelem és a szerzői jog területére, továbbá a kutatás-fejlesztési tevékenységek
minősítésével kapcsolatos feladatokra. Az SZTNH saját bevételeiből gazdálkodó, fejezetet
irányító szervi jogosítványokkal rendelkező költségvetési szerv, működésének anyagi kereteit
a piaci szereplőktől kapott pénzbevételek határozzák meg.
Az SZTNH Kit. által rögzített álláshelyeinek száma összességében 189, amelyből 179 darab
álláshely alaplétszámba, míg 10 darab álláshely központosított létszámba tartozik.

3. cím

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
- Díjbevétel csökkenés az egységes
hatályú európai szabadalmi rendszer
indulása miatt
- A találmányok szabadalmi oltalmáról
szóló 1995. évi XXXIII. törvény
változásából adódó bevételcsökkenés
Többlet (jogcímenként)
- A nemzeti védjegyeljárási és megújítási díjbevételek módosításának
átvezetése
- A Madridi Rendszer bevételeinek
módosítása
- Egyéb tevékenységekhez kötődő,
kisebb bevételi változások átvezetése
- Az előző évben megadott szabadalmi
oltalmak tárgyévre áthúzódó
állományváltozása miatti módosítás
átvezetése

4 257,9

2023. évi javasolt előirányzat

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám* (fő)
4 257,9
0,0
189

0,0
0,0
- 265,6

0,0
0,0
- 265,6

0,0
0,0
0,0

- 261,2

- 261,2

0,0

- 4,4

- 4,4

0,0

247,9

247,9

0,0

11,7

11,7

0,0

95,3

95,3

0,0

12,1

12,1

0,0

128,8

128,8

0,0

4 240,2

4 240,2

0,0

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.
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189

4. cím Egyéb kulturális intézmények

4. cím
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott
feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett /átadott feladat
Egyéb változások
- szociális hozzájárulási adó
megtakarítás
- 703/2021. (XII. 15.) Korm.
rendelet
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és garantált
bérminimum 2022. évi emelése,
valamint a 2021. évi emelés
korrekciója
Többlet (jogcímenként)
- északkaukázusi régió
entomuzikológiai és
folklorisztikai vizsgálatára
irányuló kutatási program
támogatása a 2363/2020. Korm.
határozat alapján
- a kultúrstratégiai intézmények
működtetésének és
feladatellátásának támogatása az
1501/2021. (VII. 26) Korm.
határozat alapján
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
2 571,9

millió forintban egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
378,8
2 193,1
231

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

- 26,3

0,0

- 26,3

-

- 31,3

- 31,3

5,0

5,0

800,0

0,0

800,0

37,5

37,5

762,5

762,5

3 345,6

378,8

2 966,8

-

231

A Hagyományok Háza a népzenei, néptáncos és népi kézműves hagyaték megőrzésének,
ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott közművelődési és közgyűjteményi
feladatokat is ellátó művészeti intézmény. Tevékenysége három fő egységre tagozódik.
−

A fél évszázada működő, újjászervezett Magyar Állami Népi Együttes, a színpadi
művek létrehozása mellett felkarolja a külső, támogatásra érdemes kezdeményezéseket.
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−

A Kárpát-medence hagyományait átfogó Lajtha László Folklórdokumentációs Központ
hozzáférhetővé teszi a régió népi kultúráját rögzítő audiovizuális és szöveges
dokumentumokat.

−

A Népművészeti Módszertani Műhely Tevékenységei: tanfolyami oktatás, konferenciák
szervezése, pályázatok lebonyolítása, kiállítások rendezése, kiadványok készítése, a
kortárs kézművesek alkotásainak minősítése, ismeretterjesztés.

−

Az állami fenntartású költségvetési szervek számára a művészeti intézmények sorra
került betervezésre, beépülő jelleggel, az adott intézménynek járó előadó-művészeti
többlettámogatás, a 2021. évi költségvetésben. A tételek jelzett előirányzaton történő
szerepeltetése továbbra is indokolt.

A Hagyományok Háza, a Kárpát–medence jelentős régióiban, és hazánk néhány megyéjében
létrehozta az Élő Hagyomány Centrumait. Az így létrejövő hálózat a lokális gyűjtemények
gondozásában és a Hagyományok Házában elérhető szolgáltatások (területi kiterjesztésében
játszanak fontos szerepet. A hálózati munka Erdély, a Partium és Moldva mintájára a
következő időszakban a Kárpátalja, a Felvidék és a Délvidék magyar lakta területeire is
kiterjesztésre kerül.

5. cím Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) 2023. évi
támogatási előirányzata 2476,5 millió forint, tervezett bevétele 311,0 millió forint, így
összesen 2787,5 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 457, amelyből
207 darab álláshely alaplétszámba, míg 250 darab álláshely központosított létszámba tartozik.
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millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Kiadás Bevétel Támogatás állományi
létszám*
(fő)
2 760,0
311,0
2 449,0
425

5. cím
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- ME-KIM fejezetek közötti átadás-átvétel a
szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
rendelkezései alapján
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
- Szociális hozzájárulási adó megtakarítás
Többlet
- Pedagógusigazolvány költsége
2023. évi javasolt előirányzat

51,8

0,0

51,8

51,8

0,0

51,8

0,0
- 40,8
- 40,8
16,5
16,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
- 40,8
- 40,8
16,5
16,5

2 787,5

311,0

2 476,5

457

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

6. cím Szakképzési Centrumok
A Szakképzési Centrumok 2023. évi támogatási előirányzata 172 084,1 millió forint, tervezett
bevétele 2511,9 millió forint, így összesen 174 596,0 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.
Jelenleg Magyarországon megyénként egy-három, Budapesten négy, összesen negyvenegy
szakképzési centrum működik. A 2021/2022. tanév tanulólétszáma és a képzésben részt vevő
személyek száma együttesen meghaladta a 194 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 Szakképzési Centrumok tervezett állományi létszáma a 2023. évre 25 831 fő.
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millió forintban, egy tizedessel
6. cím
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- KIM-BM fejezetek közötti átadásátvétel, Martin János Szakiskola és
Készségfejlesztő Iskola átadása az
1692/2021. (IX. 30.) Korm.
határozat és az 1006/2022. (I. 20.)
Korm. határozat alapján
- KIM-BM fejezetek közötti átadásátvétel, Eszterházy Miklós
Szakképző Iskola és Kollégium
átadása az 1978/2021. (XII. 24.)
Korm. határozat alapján
- KIM-BM fejezetek közötti átadásátvétel, Fáy András Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
átadása az 1830/2021. (XI. 30.)
Korm. határozat alapján
- BM-KIM fejezetek közötti átadásátvétel, Szentgotthárd és Térsége
Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium Dr. Vargha Gábor
Kollégiumának átvétele az
1953/2021. (XII. 22.) Korm.
határozat alapján
- GAT projekttel összefüggő tárcák
közti forrásátrendezés
Fejezeten belüli átcsoportosítás
- Szerencsi SZC-Tokaj-Hegyalja
Egyetem (KEKVA) közötti átadásátvétel (Tokaji Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium)
- Dunaújvárosi SZC-Dunaújvárosi
Egyetem (KEKVA) közötti átadásátvétel (Bánki Donát Technikum)
Egyéb változások
- Szociális hozzájárulási adó
megtakarítás

Kiadás

Bevétel

Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)
174 029,6
26 407

176 496,7

2 467,1

- 974,9

0,0

- 974,9

- 468,4

0,0

- 468,4

- 84

- 293,2

0,0

- 293,2

- 66

- 246,4

0,0

- 246,4

- 28

35,0

0,0

35,0

5

-1,9

0,0

-1,9

- 752,9

0,0

- 752,9

- 363,2

0,0

- 363,2

- 62

- 389,7

0,0

- 389,7

- 52

- 3 178,8

- 14,9

- 3 163,9

- 3 163,9

0,0

- 3 163,9
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6. cím
- KIM-BM fejezetek közötti átadásátvételhez (Eszterházy Miklós
Szakképző Iskola és Kollégium)
kapcsolódó bevétel kivezetés
- KIM-BM fejezetek közötti átadásátvételhez (Fáy András Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium)
kapcsolódó bevétel kivezetés
- Szerencsi SZC-Tokaj-Hegyalja
Egyetem (KEKVA) közötti átadásátvételhez (Tokaji Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium)
kapcsolódó bevétel kivezetés
Többlet (jogcímenként)
-A pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 669/2021.
(XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a
szerinti bérfejlesztés többlete
- Az 1-es típusú diabétesszel élő
gyermekek és családjaik
életkörülményeinek további
javításáról szóló 1144/2021.
(III. 29.) Korm. határozat alapján a
diabétesz pótlék összegének
beépítése
- Az Arany János Tehetséggondozó
Programban és az Arany János
Kollégiumi Programban nyújtott
ösztöndíj kifizetéséhez szükséges
többletforrásigény biztosításáról
szóló 1220/2020. (V. 14.) Korm.
határozat alapján forrás beépítése
- Minimálbér és garantált
bérminimum emelésének fedezete
- Rugalmas tanulási utak

Kiadás

Bevétel

Támogatás

- 6,3

- 6,3

0,0

- 4,1

- 4,1

0,0

- 4,5

- 4,5

0,0

3 005,9

59,7

2 946,2

213,2

0,0

213,2

1,4

0,0

1,4

44,7

0,0

44,7

1 953,1

0,0

1 953,1

600,0

0,0

600,0
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Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

6. cím
- Új épületek miatt jelentkező
fenntartási költségek támogatása
szakképzési centrumoknál
- Többletbevételek rendezése
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

133,8

0,0

133,8

59,7

59,7

0

174 596,0

2 511,9

172 084,1

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

25 831

7. cím Egyetemek, főiskolák
A 7. Egyetemek, főiskolák cím 2023. évi tervezett támogatási előirányzata 62 010,5 millió
forint, bevételi előirányzata 27 397,0 millió forint, valamint kiadási előirányzata
89 407,5 millió forint összegben került megállapításra.
A struktúra váltás eredményeként a címhez az alábbi állami fenntartású intézmények
tartoznak: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös József Főiskola,
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar
Képzőművészeti Egyetem.
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 keletközép-európai gazdaság fejlesztéséhez.
Az egyes tudományágakban és a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon felsőoktatási
szakképzést nappali, esti és levelező munkarendben indíthatnak és folytatnak.
Cél az oktatási infrastruktúra – beleértve a távoktatási és felnőttképzési eszközöket – általános
fejlesztése, a K+F+I célú infrastruktúra modernizálása, a felsőoktatás szolgáltató funkcióinak
– többek között az informatikai szolgáltatások – megerősítése. Mindezek érdekében a
felsőoktatási intézmények korszerűsítik az oktatói és hallgatói tereiket, közösségi
felsőoktatási képzési központokat alakítanak ki a jelenleg korlátozott felsőoktatási kínálattal
rendelkező régiókban, fejlesztik a kutatási és innovációs infrastruktúrájukat, megteremtik a
rendszeres fizikai aktivitás és testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételeket.
Kutatási és szakértői tevékenységüket az oktatás szempontjaival összhangban alakítják ki,
hangsúlyozva ezek szoros kapcsolatát az oktatók egyéni fejlődésével és a tananyag
korszerűsítésével.
A felsőoktatási intézmények a pedagógusképzéshez kapcsolódóan köznevelési feladatot
látnak el, ennek keretében köznevelési intézményeket tartanak fenn és működtetnek.
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millió forintban, egy tizedessel
7. cím
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
- A Mórahalmi Komplex Fejlesztő
Centrum létrehozásáról szóló 1264/2019.
(V. 7.) Korm. határozat alapján biztosított
forrás egy részének kivezetése
- A Konfuciusz Intézetek Közép- és Keleteurópai Regionális Tanárképző
Központjának támogatásáról szóló
1825/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
szerinti forrás kivezetése
- Magyar Képzőművészeti Egyetem
bevétel csökkenése
- Szociális hozzájárulási adó megtakarítás
Többlet
- A minőség- és teljesítményelvű
felsőoktatási rendszer kialakításához
szükséges új finanszírozási rendről szóló
Korm. határozat szerinti bérfejlesztések
átvezetése
- A pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.)
Korm. rendelet 1. §-a szerinti bérfejlesztés
többlete
- Magyar Képzőművészeti Egyetem
infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges
intézkedésekről szóló Korm. határozat
szerinti forrás biztosítása
- 2020. évi XXXII. törvény 1. § (2)
bekezdése szerinti jogviszony
átalakulással érintett kulturális
foglalkoztatottak 6%-os béremelésének
átvezetése

Kiadás

Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)

74 414,2 26 510,5

47 903,7

0,0
0,0
- 999,4

0,0
0,0
- 50,0

0,0
0,0
- 949,4

- 46,2

0,0

- 46,2

- 20,0

0,0

- 20,0

- 50,0

- 50,0

0,0

- 883,2
15 992,7

0,0
936,5

- 883,2
15 056,2

6 450,3

0,0

6 450,3

305,3

0,0

305,3

35,0

0,0

35,0

323,3

0,0

323,3
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8 501

7. cím
- Az 1-es típusú diabétesszel élő
gyermekek és családjaik
életkörülményeinek további javításáról
szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm.
határozat alapján a diabétesz pótlék
összegének beépítése
- Eötvös Lóránd Tudományegyetem
többletbevétele
- Minimálbér, garantált bérminimum
növekedés átvezetése
- Állami felsőoktatási intézmények
hallgatói létszám emelkedéséből adódó
többlet
- Állami felsőoktatási intézmények
bérfejlesztésének kiegészítő támogatása
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás
állományi
létszám (fő)

0,9

0,0

0,9

936,5

936,5

0,0

141,4

0,0

141,4

6 162,9

0,0

6 162,9

1 637,1

0,0

1 637,1

89 407,5 27 397,0

62 010,5

7 818

8. cím Egyéb történetkutató intézetek
8. cím 2. alcím VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
millió forintban, egy tizedessel
8. cím 2. alcím
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések

Kiadás

Bevétel

Támogatás

748,6

15,4

733,2

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,9

-

6,9

-

Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
/átadott feladat
Egyéb változások
- szociális hozzájárulási adó
megtakarítás

- 7,7

- 7,7

- 2022. évi bérintézkedések bázisba
építése – kulturális bérfejlesztés

14,6

14,6

Többlet (jogcímenként)
2023. évi javasolt előirányzat

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

755,5

952

15,4

740,1

61

Általános feladatok
A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár feladata a magyar közjogi hagyományok
méltó módon történő bemutatása, valamint az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és
társadalmi eseményeinek hiteles, a mai kor elvárásainak megfelelő, kutató, elemző,
ismeretterjesztő igényű, és a nemzettudatot erősítő céllal történő feldolgozása, továbbá a
közösségi emlékezet és reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának
támogatása.
A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény módosításáról rendelkező 2015. évi CLIV. törvény az állami szaklevéltárak
körét kibővítette a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárral (a továbbiakban: Intézet).
A törvény az Intézet feladatává tette a kárpótlási hatóságként kijelölt igazságügyért felelős
miniszter és az általa irányított központi hivatal kárpótlási hatósági feladatköréhez kapcsolódó
ügyekben keletkezett iratok irattári és levéltári kezelését. Ezt egészítette ki a 2019. év egyik
legnagyobb feladata az 1956-os Intézet Oral History Archívum átvétele az Országos
Széchényi Könyvtártól, amelyet a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló
9/2019 (II. 5) Korm. rendelet módosításáról szóló 129/2019. (V. 30.) Korm. rendelet írt elő.
Alaptevékenységének és küldetésének megfelelően az Intézet a tárgyidőszakban is arra
koncentrál, hogy torzításmentesen és sokoldalúan mutassa be az elmúlt mintegy másfél
évszázad hazai történéseit, mind a magyarországi eseményeket önmagukban értékelve, mind
pedig azokat nemzetközi összefüggésekbe helyezve.
Az Intézet a szakmai- és – a széles közvélemény előtt – saját szervezésű rendezvényeivel,- és
a munkatársai által készített publikációkkal jelenik meg.
A 2023. évben is folytatni kívánja az Intézet a kiemelt kutatási projektjeit.
Az Intézet 2023. évben is tervezi a hagyományos VERITAS-estek lebonyolítását, melyek
keretében minden hónap első keddjén januártól júniusig, valamint szeptembertől decemberig
követhetik az érdeklődők a történészek és szaktekintélyek részvételével zajló beszélgetéseket
egy-egy komoly téma, történelmi esemény kapcsán.
A 2023. évben is folytatódik a VERITAS Könyvek, valamint a VERITAS füzetek
sorozatának kiadása.
Az Intézet szaklevéltára folyamatosan végzi az állami hivataloktól, hivatalos szervektől és
magánszemélyektől érkezett ügyfélszolgálati megkeresések megválaszolásának feladatát,
elkészíti a szükséges másolatokat, ügyviteli dokumentumokat, és az egyéb levéltári
feladatokat.
Szintén a szaklevéltár munkájához kapcsolódik a VERITAS Történetkutató Intézet – Oral
History Archívum kutatószolgálati feladatainak ellátása, az archívumban található interjúk
feldolgozása, kutatási segédletek készítése. A 2023. évben az online kutathatóság feltételeinek
megteremtése is kitűzött cél.
A kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve
hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek
létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források
biztosításáról szóló 1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozatnak megfelelően az Intézet
2023-ban is aktívan közreműködik a ceglédi GULAG-GUPVI emlékhely létrehozásában.
Az Intézet vezető munkatársai és kutatói – az eddig felsoroltakon kívül is – folyamatosan
szerepelnek különféle rendezvényeken, az elektronikus médiumokban és publikálnak a
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nyomtatott sajtóban. Ezek a nyilvános szereplések felkerülnek a honlapra, melyek bármikor
visszaidézhetők, korlátozás nélkül megtekinthetők.
Az intézeti honlap magyar, angol és német nyelven jelenik meg, amelynek tartalma
folyamatosan frissül, így a honlap felhasználásával az Intézet tevékenysége naprakészen
nyomon követhető és hozzáférhető.
A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet által
biztosított 14,6 millió forint 2023-ban bázisba épült.
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján került sor 7,7 millió
forint szociális hozzájárulási adó megtakarítás elvonására.
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9. cím Petőfi Irodalmi Múzeum

9. cím

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott
feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett /átadott feladat

6 852,3

Egyéb változások
- intézmények bevételváltozása
- szociális hozzájárulási adó
megtakarítás
- 2022. évi bérintézkedések
bázisba építése – kulturális
bérfejlesztés
- a Petőfi Irodalmi Múzeum
hosszú távú fejlesztési és
működési koncepciójáról,
valamint a 2020–2022 közötti
időszakban ehhez szükséges
költségvetési forrásokról szóló
1320/2019. (V. 30.) Korm.
határozat kivezetése
a Petőfi Irodalmi Múzeum
hosszú távú fejlesztési és
működési koncepciójáról,
valamint a 2020–2022 közötti
időszakban ehhez szükséges
költségvetési forrásokról szóló
1320/2019. (V. 30.) Korm.
határozat kivezetésének
visszapótlása a Petőfi Irodalmi
Múzeum stabil működésének
biztosítása érdekében
Többlet (jogcímenként)
2023. évi javasolt előirányzat

millió forintban egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
405,5
6 446,8
248

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

- 3 142,3
- 28,5

- 28,5
- 28,5

- 3 113,8

-

- 68,0

- 68,0

267,7

267,7

- 5 313,5

- 5 313,5

2 000,0

2 000,0

0,0
3 710,0
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0,0
377,0

0,0
3 333,0

248

A Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM) hosszú távú fejlesztési és működési
koncepciójáról, valamint a 2020-2022 közötti időszakban ehhez szükséges költségvetési
forrásokról szóló 1320/2019. (V. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1320/2019. (V. 30.)
Korm. határozat) rögzíti az intézmény átfogó fejlesztéséhez és hosszú távú szakmai
megújulásához szükséges feladatokat. A PIM múzeumszakmai és közművelődési jellegű
megújítása az intézmény feladatköreinek jelentős bővülését eredményezte.
Az előirányzaton 2022-ben 5313,5 millió forint rendelkezésre állt, ez az összeg a 2023. évben
kivezetésre kerül, amely összeggel csökken a PIM 2023. évi bázisa. Külön döntés alapján az
1320/2019. (V. 30.) Korm. határozat szerint szerinti összeg egy részének, 2000,0 millió
forintnak visszaépítésére kerül sor.
A kormány a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm.
rendelettel döntött arról, hogy a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben (a továbbiakban: Ltv), a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvényben (a továbbiakban: Kultv), valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról
és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben meghatározott
közfeladatot ellátó intézményekben vagy azon kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben
foglalkoztatottak, amelyek a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesülnek,
2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesülnek. A PIM számára a
2022. évi bérintézkedések bázisba építésével a 2023. évre vonatkozóan 267,7 millió forint
többletforrás kerül biztosításra.
A bevételi előirányzat - 28,5 millió forintos változását az Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézetnek (a továbbiakban: OSZMI) a Színház és Filmművészetért Alapítvány részére
történő átadása indokolja. A 2018. évi PIM-be történő beolvadásakor az OSZMI átvett
pénzeszköz során 20,5 millió forinttal, működési bevétel során 8,0 millió forinttal került az új
fenntartóhoz.
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11. cím Közgyűjtemények
millió forintban, egy tizedessel
11. cím

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott
feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett /átadott feladat

23 989,4

4 688,3

19 301,1

2 884

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

Egyéb változások
- intézmények bevételváltozása
- szociális hozzájárulási adó
megtakarítás

8 104,5
8 519,5

8 519,5
8 519,5

- 415,0

-

- 703/2021. (XII. 15.) Korm.
rendelet
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és garantált
bérminimum 2022. évi emelése,
valamint a 2021. évi emelés
korrekciója
- 2022. évi bérintézkedések
bázisba építése – kulturális 20%
bérfejlesztés
- a MMKM új központi
kiállítóhelye előkészítésének
további támogatásának
kivezetése az 1198/2020. (V. 6.)
Korm. határozat alapján
- a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Erdély tájegység II. szakasz a)
üteme megvalósításának
kivezetése a 1621/2020. (X. 1.)
Korm. határozat alapján
Többlet (jogcímenként)
- Iparművészeti Múzeum
rekonstrukciójához kapcsolódó
átmeneti üzemeltetés többlet
támogatása

- 256,8

- 256,8

80,9

80,9

1 344,7

1 344,7

- 1 200,5

- 1 200,5

- 383,3

- 383,3

11 807,2
783,0
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0,0

11 807,2
783,0

-

11. cím
- a nemzeti kulturális műszaki és
közlekedési örökség
megmentése az 1317/2021.
(V. 31.) Korm. határozat alapján
- a MMKM új központi
kiállítóhelye előkészítése
megvalósítása az 1657/2021.
(IX. 24.) Korm. határozat
alapján
- a Magyar Nemzeti Levéltár
hatósági, valamint a
jóhiszeműen birtokolt
maradandó értékű köziratok
helyzetének rendezésével
kapcsolatos feladatainak
támogatása az 1409/2021.
(VI. 30.) Korm. határozat
alapján
- a Néprajzi Múzeum új
épületének, valamint a Néprajzi
Múzeumi Gyűjteményi
Központnak a működtetése és
fenntartása, valamint szakmai
feladatellátása
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum
üzemeltetési többlet támogatás
- a kultúrstratégiai intézmények
működtetésének és
feladatellátásának támogatása az
1501/2021. (VII. 26) Korm.
határozat alapján
- a Szépművészeti Múzeum
tagintézményeként működő
Magyar Nemzeti Galéria
Budavári Palota "A" és "B
épületrészeiből való
kiköltöztetésével összefüggő
intézkedésekről szóló
2069/2021. Korm. határozat
alapján
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 000,0

1 000,0

212,0

212,0

53,5

53,5

225,0

225,0

443,7

443,7

9 000,0

9 000,0

90,0

90,0

43 901,1
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13 207,8

30 693,3

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

2 884

Az Alaptörvény rögzíti, hogy a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik,
amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és
minden állampolgár kötelessége, továbbá minden magyar állampolgárnak joga van a
művelődéshez. Ehhez illeszkedően a közgyűjtemények küldetése, alapvető feladata az
állományukban lévő kulturális értékek megőrzése, tudományos feldolgozása, megismertetése
és mindenki számára hozzáférhetővé tétele, a Kultv. és az Ltv.) alapján.
A címhez tartozó muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak (összesen 11 költségvetési
szerv) fenntartása és fejlesztése a kulturális javak széles körű hozzáférhetőségének
biztosításával szolgálja a kulturális alapellátás ágazati célkitűzéseinek megvalósítását. E
közgyűjtemények a nemzet számára meghatározó jelentőségű közintézmények.
A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelettel döntés
született arról, hogy az Ltv-ben, a Kultv-ben, valamint az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben
meghatározott közfeladatot ellátó intézményekben vagy azon kulturális közfeladatot ellátó
szervezetekben foglalkoztatottak, amelyek a központi költségvetésből rendszeres
támogatásban részesülnek, 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben
részesülnek. A 11. Közgyűjtemények cím 11 intézménye számára a 2022. évi bérintézkedések
bázisba építése révén, a 2023. évre vonatkozóan 1344,7 millió forint többletforrás kerül
biztosításra.
2019 decemberében a kormány megalakította a Nemzeti Kulturális Tanácsot. Ennek tagjai
olyan nemzetstratégiailag kiemelt kulturális intézmények, amelyeknek elsőszámú feladata az
egyes ágazatok új feladatainak, működési mechanizmusának kialakítása. A nemzetstratégiai
intézményekként működő múzeumok feladatai között megtaláljuk a nemzeti identitás
erősítését is.
A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális
vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény szerinti egyes
közgyűjtemények számára a kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények
működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai
Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat
működésükhöz és feladatellátásukhoz szükséges költségvetési többletforrást biztosít, összesen
9000,0 millió forint összegben. A többlettámogatásban az alábbi intézmények részesülnek a
következő összegekben:
–

Magyar Nemzeti Levéltár (1184,2 millió forint),

–

Magyar Nemzeti Múzeum (1657,9 millió forint),

–

Néprajzi Múzeum (1657,9 millió forint),

–

Országos Széchényi Könyvtár (868,4 millió forint),

–

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (671,1 millió forint),

–

Szépművészeti Múzeum (2960,5 millió forint).

Az ország legnagyobb közgyűjteménye a Magyar Nemzeti Levéltár (a továbbiakban: MNL),
amely tagintézményekként működteti a megyei levéltárakat is. A MNL az Ltv. és a hozzá
kapcsolódó jogszabályok, valamint alapító okirata alapján végzi tevékenységét. Az intézmény
költségvetésében a kiemelt levéltári szakmai feladatokra meghatározott forrás a Levéltári
Kollégium és a levéltári szakfelügyelet működtetését szolgálja, tekintettel arra, hogy
közreműködnek a miniszternek az Ltv. 8. § b) pontjában meghatározott ellenőrzési jogköre
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gyakorlásában, a munkatervben meghatározott feladatok és a minisztérium utasítására végzett,
munkaterven kívüli feladatok végrehajtásának ellenőrzésében.
Az egész országot lefedő egységes levéltári rendszer –- a MNL szervezeti rendszerével –
képes a kulturális közszolgáltatások területi egyenlőtlenségeinek felszámolására, a levéltári
szolgáltatások azonos minőségének garantálására, valamint a megyei intézményeken keresztül
a vidék megtartó erejének és versenyképességének erősítésére (a megyei intézményeket
felfelé nivellálva).
A MNL átfogó megújításának irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a
magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő
feladatokról szóló 1107/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján ellátandó feladatok teljesítése
folytatódik, valamint a „Szovjetunióba hurcolt magyarok adatbázisa 1944-1960. projekt”
folyamatban van, amelyre a 2023. évben 21,7 millió forint áll rendelkezésre. A forrás terhére
az adatbázis disszeminációjával és pontosságának javításával kapcsolatos feladatok kerülnek
megvalósításra.
A családtörténeti kutatások elősegítéséhez és a családtörténeti források széleskörű
bemutatásához szükséges intézkedésekről szóló 1989/2020. (XII. 23.) Korm. határozat alapján
családtörténeti források feltárásának, digitalizálásának és az eredeti iratok digitális
másolataihoz való elektronikus hozzáférés elősegítésének, a családtörténeti kutatásokat
elősegítő tartalom- és szolgáltatásfejlesztések megvalósításának, mindezek élményszerű
bemutatásának, valamint a családtörténeti kutatások módszertani támogatásának díjmentes
szolgáltatásként történő ellátása, továbbá a térítés ellenében végzett családtörténeti kutatások
megvalósításáról, továbbá az 1895-1980. közötti állami anyakönyvek másodpéldányainak
digitalizálásáról a Magyar Nemzeti Levéltár gondoskodik. A kormány döntése alapján erre a
2023. évtől évi 112,5 millió forint áll az intézmény rendelkezésére.
A MNL hatósági, valamint a jóhiszeműen birtokolt maradandó értékű köziratok helyzetének
rendezésével kapcsolatos feladatainak támogatásáról szóló 1409/2021. (VI. 30.) Korm.
határozat alapján a Magyar Nemzeti Levéltár új hatósági feladatinak ellátására,
közfeladatainak bővülésére tekintettel szükséges költségvetési támogatás biztosítása
érdekében évi 53,5 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és garantált bérminimum 2022. évi emelése, valamint a 2021. évi emelés
korrekciója alapján az intézmény 42,6 millió forint költségvetési többlettámogatásban
részesül.
Az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: (OSZK), mint nemzeti könyvtár
kitüntetett helyet foglal el a magyar kulturális és tudományos életben és a kulturális örökség
írott emlékeinek megőrzésében. Kéziratos, nyomtatott és digitális dokumentumainak
gyűjteménye őrzi a magyarság szellemi történetét, s mint ilyen, állandó forrása, megújulási
bázisa a magyar identitásnak. Kultúrstratégiai intézményként aktívan részt vesz a tudásalapú
társadalom megteremtésében és folyamatos fejlesztésében, ezáltal széleskörűen képes
biztosítani a versenyképes tudáshoz szükséges információkhoz való hozzáférést. Az OSZK
látja el a hungarikumnak minősülő webtartalmak archiválásával kapcsolatos feladatokat,
amelyre a 1358/2020. (VII. 1.) Korm. határozat alapján a 2022. évtől legfeljebb 40,0 millió
forint áll rendelkezésére. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2021. december 1-jétől történő
beolvadásával az OSZK költségvetése 249,2 millió forinttal növekedett a 2023. évben.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a kötelező legkisebb munkabér
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(minimálbér) és garantált bérminimum 2022. évi emelése, valamint a 2021. évi emelés
korrekciója alapján az intézmény 3,7 millió forint költségvetési többlettámogatásban részesül.
A KIM fenntartásában lévő országos múzeumok és szakmúzeumok hálózata közel 15 millió
műtárgyat őriz azzal a céllal, hogy ezek minél nagyobb hányadát tárja a látogatók elé,
virtuálisan, vagy valóságos kiállításokon. A vidéki filiálék rendszerén keresztül az egész
országot lefedő hatókörrel rendelkeznek.
Az intézményrendszer egészére nézve meghatározó a Liget Budapest projekt végrehajtása. A
projekt a KIM irányítása alá tartozó múzeumok közül a Szépművészeti Múzeumot és
tagintézményét, a Magyar Nemzeti Galériát, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumot (a
továbbiakban: MMKM), valamint a Néprajzi Múzeumot érinti.
Az MMKM 2015-ben bezárt, új telephelyet a kőbányai MÁV egykori Északi Járműjavító
területén kap. A beruházás előkészítését a kormány a Beruházás Előkészítési Alapból
mindösszesen 9302,85 millió forinttal támogatja. Az előkészítési feladatok 2023. évi
forrásigénye a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye
előkészítésének további támogatásáról, valamint az átmeneti működéséhez szükséges
többletforrás biztosításáról szóló 1198/2020. (V. 6.) Korm. határozat 6. pont c) alpontja
alapján 900,5 millió forint. A 2022. évre az 1198/2020. (V. 6.) Korm. határozat 6. b) pontja
szerint determinált forrásból a 2022. évi Kvtv. 2101,1 millió forintot biztosított. A 2022. évi
hiánycél csökkentéséről és az ennek eléréséhez szükséges intézkedésekről szóló 1949/2021.
(XII. 29.) Korm. határozattal elvont forrásból a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és
Kollégium tornaterem-építési beruházásáról, címrendi kiegészítésről, a Beruházás
Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és
fejezetek
közötti
előirányzat-átcsoportosításról,
valamint
kötelezettségvállalás
engedélyezéséről szóló 1139/2022.(III. 10.) Korm. határozat 5. melléklete 1755,6 millió
forint összeget visszapótolt. A beruházás előkészítése 2023. évben zárul, az előkészítés
fennmaradó forrásigénye a 2023. évre determinált forráson felül 945,7 millió forint.
Az MMKM a korábbi épületéből teljes mértékben kiköltözött, jelenleg ideiglenes telephelyen
működik, és műtárgyai is új, szintén ideiglenes telephelyen lévő raktárban kerültek
elhelyezésre. Az MMKM gyűjteménybővítési és restaurálási programjának 2023. évi
forrásigénye a nemzeti kulturális műszaki és közlekedési örökség megmentéséről szóló
1317/2021. (V. 31.) Korm. határozat 2. pont ca) alpontja alapján 1591,0 millió forint,
amelyből a költségvetés tervezete 1000,0 millió forintot tartalmaz. A Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítéséhez és a megvalósításához
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1657/2021. (IX. 24.) Korm. határozat szerint –
az MMKM új telephelyével összefüggően, köztéri kapcsolatrendszer kialakítása érdekében –
212,0 millió forint kerül biztosításra az intézmény számára.
A Szépművészeti Múzeum felújításának II. üteme folyamatban van. A Szépművészeti Múzeum
tagintézményeként működő Magyar Nemzeti Galéria Budavári Palota „A” és „B”
épületrészeiből való kiköltöztetésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében az intézmény
90,0 millió forint többlettámogatásban részesül.
A 2017. év végén bezárt Néprajzi Múzeum Városligetben megépült új, ikonikus épülete
2022. május 23-án nyitotta meg kapuit. A Városliget fejlesztéséről szóló 2013. évi
CCXLII. törvény alapján a kijelölt vagyonkezelő a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. az új
múzeumépület vonatkozásban is, amellyel a Néprajzi Múzeum használati megállapodást
kötött. A megállapodás szerint a Néprajzi Múzeum új épületének és az országos Múzeumi
restaurátor és Raktározási Központban lévő Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központnak az
üzemeltetési költségeit a Múzeum biztosítja. Tekintettel arra, hogy az épületek hasznosítása
megosztott, az épület rendezvénytereivel nem az intézmény, hanem a Városliget Zrt.

961

rendelkezik, így azok bérbeadásából nem származik bevétele, valamint a Néprajzi Múzeum
áfa visszaigénylő pozíciója áfa befizetővé alakult át, a várható működési bevétel összege
146,0 millió forinttal csökkent. A Néprajzi Múzeum új épületének, valamint a Néprajzi
Múzeum Gyűjteményi Központjának a működtetésére és fenntartására, valamint szakmai
feladatellátására 225,0 millió forint többlettámogatás áll rendelkezésre. A tényleges
rezsiköltség meghatározása folyamatban van, melyet a Liget Budapest projekt
megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2807/2021. Korm. határozat
módosításáról szóló 2117/2022. Korm. határozat 1. pontja szerint előterjesztésben kell
bemutatni a kormánynak. A Városliget Zrt. tulajdonosi jogait és kötelezettségeit az államot
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának veszélyhelyzettel összefüggő
eltérő szabályairól szóló 187/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 2. §-a szerint a kultúráért felelős
miniszter gyakorolja.
A könyvtárak és levéltárak vonatkozásában 2023-ban a digitalizálás és állományvédelem,
valamint a szolgáltatások korszerűsítése kerül középpontba a digitális tartalmak előállítása
mellett, a fő fókusz a már létrejött tartalmak digitális szolgáltatásokon keresztül történő
megosztásárára kerül.
A Magyar Nemzeti Múzeum (a továbbiakban: MNM) esetében jelentős feladatváltozás
következett be. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a kulturális
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
2022. január 1-jétől akként módosult, hogy a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési
Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság helyett az MNM a kijelölt
örökségvédelmi szerv a kormányrendeletben meghatározott örökségvédelmi feladatok
vonatkozásában.
A teljes, MNM-et érintő bevételváltozás 8915,5 millió forint, amely az alábbi tételekből
tevődik össze:
–

9149,6 millió forint növekmény az örökségvédelmi (régészeti) feladatok ellátása
tekintetében.

–

Az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes
vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXII. törvény
7. §-a szerint az állam tulajdonában és az MNM vagyonkezelésében lévő, az ingatlannyilvántartás szerint Esztergom belterület 16242 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen,
könyv szerinti értéken az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tulajdonába kerül. A
8. § szerinti tulajdon-átruházáshoz szükséges feltétel ugyanakkor mindeddig nem
következett be, így az ingatlan vagyonkezelője továbbra is az MNM. A bevételi
tervszámok visszaemelése szükséges 34,1 millió forint összegben.

–

31,8 millió forint növekmény az MNM Rákóczi Múzeum és az MNM Mátyás Király
Múzeum várható jegybevétel-emelkedése miatt.

–

A visegrádi fellegvárral, a római limes erődjeivel és őrtornyaival, valamint több, az
alsóvárhoz és a királyi palotához tartozó, de korábban nem az intézmény kezelésében
álló telekrésszel összefüggő, MNM általi vagyonkezelésbe vételi eljárás – vonatkozó
kormánydöntés hiányában – mindeddig nem valósult meg. Ennek megfelelően –
ellenkező kormánydöntésig – a bevételi tervszámokat - 300,0 millió forint összeg
mértékben szükséges változtatni.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum (a továbbiakban: Skanzen) Erdély tájegység megépítésének
célja Erdély és Partium épített, tárgyi és szellemi örökségének bemutatása több mint egy
évszázadot átívelő időszakban a Skanzen 15 hektáros területén. A 2017-ben megkezdődött
beruházás II. a) ütemében megépült és 2022. május 19-én átadásra került a városi egység,
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templom, több falusi porta és egyéb kiegészítő építmény. A teljes tájegység – 25 falusi portán
mintegy 124 objektum, megközelítőleg 30 ezer műtárggyal – várhatóan 2025-re készül el. A
II. b) ütem kivitelezési közbeszerzése előkészítés alatt van. A 2022-ben megnyílt új erdélyi
tájegységrész üzemeltetési többletköltsége 443,7 millió forint. Szükséges a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Erdély tájegység II. szakasz a) ütemének megvalósításához szükséges
többletforrás biztosításáról szóló 1621/2020. (X. 1.) Korm. határozat 5. pont b) alpontja
szerinti – a nemzeti identitást erősítő, a határon túli nemzetrészekkel való összetartozást
kifejező és bemutató új tájegység megvalósítása érdekében biztosított – 383,3 millió forint
egyszeri, 2022-ben biztosított támogatás kivezetése.
Az Iparművészeti Múzeum múzeumszakmai koncepciójának elfogadásáról, valamint a
nagyrekonstrukció ideje alatt felmerülő, az átmeneti működéshez szükséges többletforrások
biztosításáról szóló 1234/2020. (V. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1234/2020. (V. 15.)
Korm. határozat) alapján az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: IMM) a 2023. évben
folytathatja tevékenységét, amely szerint megújítja, korszerűsíti és kibővíti Üllői úti épületét
és múzeumszakmai tevékenységét. E feladatok időtartama alatt az átmeneti működéséhez
szükséges forrás biztosításáról is rendelkezett a 1234/2020. (V. 15.) Korm. határozat. Ennek
lényegi elemei az IMM műtárgyainak külső, átmeneti raktárban való őrzése és helyiségek
bérlete, az Üllői úti főépület vagyonvédelmi feladatai, illetve az IMM tagintézménye, a Ráth
György Villa fenntartása.
A 2023. évben folytatódik az IMM nagyrekonstrukciójának előkészítése, az építtető a
Beruházási Ügynökség (a továbbiakban: BEÜ) lesz. Az Üllői úti ingatlan BEÜ általi
átvételéig az IMM-nek szükséges gondoskodni a 1234/2020. (V. 15.) Korm. határozatban
biztosított forrásokon túlmutató, átmeneti üzemeltetést, valamint az épület állagvédelmét,
őrzését, az állványzat helyben tartását célzó feladatok ellátásáról is. Ennek érdekében
783,0 millió forint többlettámogatásban részesül az intézmény.
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12. cím Művészeti intézmények

12. cím
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott
feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett /átadott feladat
Egyéb változások
- intézmények bevételváltozása
- szociális hozzájárulási adó
megtakarítás
- 703/2021. (XII. 15.) Korm.
rendelet
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és garantált
bérminimum 2022. évi emelése,
valamint a 2021. évi emelés
korrekciója
- 2022. évi bérintézkedések
bázisba építése – kulturális
bérfejlesztés
- a 2299/2020 Korm. határozat
alapján beruházáshoz kapcsolódó
eszközbeszerzés támogatásának
kivezetése
Többlet (jogcímenként)
- a kultúrstratégiai intézmények
működtetésének és
feladatellátásának támogatása az
1501/2021. (VII. 26) Korm.
határozat alapján
- Magyar Állami Operaház
üzemeltetési többlet támogatása
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
23 024,4

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
5 413,4
17 611,0
1 834

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

- 62,6
- 400,0

- 400,0
- 400,0

337,4

-

- 299,9

- 299,9

1,2

1,2

1 024,7

1 024,7

- 388,6

- 388,6

2 300,0

0,0

2 300,0

2 000,0

2 000,0

300,0

300,0

25 261,8
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5 013,4

20 248,4

-

1 834

A Magyar Állami Operaház alaptevékenységébe többek között az alábbi feladatok tartoznak:
–

az egyetemes opera- és balettművészeti alkotások, nemzeti alapintézménynek megfelelő
magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar
szerzők műveire;

–

az opera- és balettelőadások mellett a zene- és táncirodalom más színpadi műveinek
bemutatása, zenekari koncertek és egyéb művészeti rendezvények, események
rendezése;

–

műfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttműködés kialakítása és fenntartása az
opera- és balettművészet jelentősebb külföldi intézményeivel;

–

tehetségkutatás és tehetség-gondozás, utánpótlásképzés folytatása fiatal ének- és
táncművészek körében;

–

nemzetközi hírű operaénekesek, karmesterek, rendezők, tervezők, koreográfusok és
balettművészek vendégszerepeltetése;

–

a „Magyar Állami Operaház mesterművésze” díj, valamint az operai „Örökös tagság”
gondozása;

–

új művek létrejöttének elősegítése és azok bemutatása;

–

a Magyar Állami Operaház épületének – amely a nemzeti kulturális örökség, valamint a
világörökség része –, illetve a Magyar Állami Operaház történetének, működésének,
tevékenységének a nagyközönség számára történő bemutatása kereskedelmi
eszközökkel és önálló múzeumi tér kialakításával együtt;

–

a Magyar Állami Operaház birtokában lévő kulturális emlékek megőrzése, a műemlék
épület fenntartása és gondozása;

–

a Magyar Állami Operaház közönségkapcsolatainak folyamatos erősítése, különös
tekintettel a vidéken élőkre, a határon túli magyarokra, a külföldi látogatókra, a műfaj új
közönségének kinevelésére, az általános közvélekedésre, az intézmény imázsára,
valamint a törzsközönség megtartására és növelésére; ideértve az ezen cél
megvalósításához szükséges oktatási és kulturális programok, továbbá pedagógus
továbbképzés szervezését is;

–

a magas színvonalú működéshez szükséges hangszerek beszerzése, kezelése,
karbantartása, leltári nyilvántartása és biztosítása;

–

a Magyar Állam által beszerzett, illetve annak tulajdonában álló mesterhangszerek
kezelése és karbantartása, megőrzése, valamint a használathoz kötődő nyilvántartása és
biztosítása,

–

a Magyar Állami Operaház nemzetközi és hazai hírnevének erősítése érdekében külföldi
és belföldi vendégszereplések szervezése, amennyiben ezek nem gátolják az évadterv
alapján teljesítendő feladatok végrehajtását;

–

az opera- és a balettművészet utánpótlásképzésének részeként azoknak a fiatal
hallgatóknak, akiket saját produkciójában kíván felléptetni ösztöndíj biztosítása,
mesterkurzusok szervezése, valamint a fiatal művészek színpadképességének
fokozására képzés biztosítása a Magyar Állami Operaház nemzetközi énekstúdiójában,
valamint balettkarában;

–

az országimázs fejlesztése érdekében bekapcsolódás a Magyarország kulturális értékei
iránt fogékony kül- és belföldi közönség számára szervezett központi finanszírozású
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kulturális programsorozatokba, kiadványok terjesztésébe, Magyarország nemzetközi
kulturális kapcsolatait támogató és élénkítő programokba;
–

a Magyar Állami Operaház olyan, az előzőeken túlmenő feladatokat is elláthat, melyek
a Magyar Állami Operaház szellemiségével megegyező feladatok és szükséges forrás a
rendelkezésére áll;

–

a Magyar Állami Operaház felkérés szerint biztosíthatja a helyszínt, valamint a
kapcsolódó szolgáltatásokat és műsort nemzeti ünnepeink méltó megünnepléséhez,
továbbá állami és önkormányzati szervek rendezvényeihez;

–

külföldi és belföldi fellépések alkalmával – amennyiben az előadásban csak a
balettegyüttes működik közre és a Magyar Állami Operaház nevében kötött szerződés
alapján lép fel – a balettegyüttes használja a Magyar Nemzeti Balett elnevezést;

–

a Magyar Állami Operaházban létrehozott előadásoknak a széleskörű nyilvánossághoz
közvetítése az elektronikus médián keresztül, ennek keretében együttműködés a
közszolgálati rádióval és televízióval;

–

a Magyar Állami Operaházban létrehozott előadásoknak élő vagy stúdióban történő
rögzítése és a hang- illetve képfelvételek kiterjedt körű terjesztése (beleértve a
kereskedelmi forgalomba hozatalt);

–

multimédiás programok, az opera és balett műfaját népszerűsítő műsorok létrehozása és
közzététele saját felületein keresztül is;

–

a Magyar Állami Operaház múltjából és méretéből, valamint sajátos helyzetéből eredő
társadalmi felelősségvállalási projektek kidolgozása, véghezvitele, együttműködés
egyházi és civil, valamint humanitárius szervezetekkel;

–

szabad kapacitás rendelkezésre állása esetén díszlet-, jelmez- és kellékgyártás más
művészeti intézmények számára, ideértve az állami és önkormányzati fenntartású
színházakat;

–

szabad kapacitás rendelkezésre állása esetén hang- és képrögzítés, valamint
lemezfelvétel szolgáltatása más intézmények és egyéb partnerek számára;

–

a Magyar Állami Operaház történetével, örökségével, jelenével foglalkozó kiadványok,
lemezek, filmek, könyvek, illetve egyéb ajándék- és emléktárgyak tervezése, gyártása és
kereskedelmi forgalomba hozatala;

–

együttműködés, a feltételek és folyamatok kialakítása, betartása a főtevékenységben
érintett művészeti felsőoktatási intézményekkel, illetve rendszeres szakmai gyakorlat
biztosítása ezen intézmények hallgatóinak; továbbá együttműködés azon szakképző
intézményekkel, amelyen az ún. színházi szakmákat oktatnak, és a gyakorlati oktatási
képzés és ösztöndíj-program fenntartásával biztosítható a Magyar Állami Operaház
működésének folytonossága és magas színvonala.

A Pesti Magyar Színház - Ifjúsági- és Családi Színház Pesti Magyar Színház legfontosabb
alapfeladatai az alábbiak:
–

a színpadi műfajok sokszínűségének változatos megjelenítésével széles közönségréteg
érdeklődésére számot tartó, közönségnevelő-megtartó funkciót valósít meg;

–

klasszikus és fél klasszikus drámai műveket, magyar és külföldi kortárs színdarabokat
mutat be;

–

a polgári színházeszmény megvalósítására törekedve műsorára tűzi és repertoárján tarja
Európa és a világ korszerű, a polgári eszmeiséget tükröző színpadi műveit;
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–

repertoárján kiemelt szerepet biztosít a magyar polgári fejlődés legjobb színpadi
alkotásainak;

–

kiemelt figyelmet fordít a szép magyar beszéd gondozására;

–

működése során figyelmet szentel a színházművészet megújítását segítő törekvéseknek
is;

–

gyakorlati helyet biztosít a Pesti Magyar Színiakadémia hallgatói számára, részt vesz a
színpadi oktatásban;

–

a kezelésébe adott állami tulajdonú színházépület ingatlant alaptevékenységének
megfelelően működteti, e célból más tulajdonában lévő ingatlanokat, ingatlanrészeket is
bérel, részeit az e célból nem használt időszakokban bérbeadással hasznosítja
elsősorban gyermek- és ifjúsági produkciók bemutatására a Nagyszínpadon.

A Budapesti Operettszínház legfontosabb alapfeladatai az alábbiak:
Két tagozatával az egyetemes operett- és musical alkotások korszerű művészi színvonalon
való bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar operett nemzetközi
hírnevére és a magyar szerzők műveire. Stúdió előadások létrehozása és repertoáron tartása,
zenés színházi műhely megteremtése. Alaptevékenységét elsősorban saját társulatával, teljes
munkaidőben foglalkoztatott zenekarral, énekkarral, balettkarral, musical együttessel,
valamint a társulathoz szerződött színművészekkel, karmesterekkel, egyéb művészi
tervezőkkel látja el. Ennek során:
–

Művészeti működése során gondoskodik a klasszikus operettjátszás hagyományainak
ápolásáról, repertoárja kialakítása során kiemelten kezeli a klasszikus nemzeti
operettrepertoár egyes darabjainak rendszeres bemutatását és folyamatos színen tartását.

–

Művészeti működése során kiemelten kezeli a magyar szerzők által létrehozott
zeneműirodalom színpadi bemutatását. Repertoárja kialakítása során megkülönböztetett
figyelmet fordít a kortárs magyar zeneműirodalom fejlesztésére, elősegítve a kortárs
magyar zenés művek létrehozását és színpadi bemutatását.

–

Kiemelten kezeli gyermek és ifjúsági korosztálynak szóló, az irányadó oktatási és
nevelési koncepció céljaihoz illeszkedő tartalmú produkciók bemutatását és műsoron
tartását.

–

Együttműködik a független előadó-művészeti szférával.

–

Együttműködik és folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a határon túli magyar
előadó-művészeti szervezetekkel, ennek során határon túli szervezetek által létrehozott
előadást lát vendégül, vagy koprodukciós előadást hoz létre.

–

Gondoskodik a közönségkapcsolatok folyamatos erősítéséről, a professzionális külső és
belső kommunikációról, különös tekintettel a vidéken élőkre, a határon túli magyarokra,
a külföldi látogatókra, a műfaj új közönségének kineveléséről, valamint a törzsközönség
megtartására és növelésére.

–

Nemzetközi szakmai-művészi kapcsolatrendszert alakít ki és tart fenn, a hazai szakmai
munka nemzetközi művészeti életbe való integrálása és folyamatos közvetítése, illetve
nemzetközi, világszínházi folyamatok közvetítésével a hazai előadó-művészet
megújításának elősegítése, színesebbé tétele érdekében.

–

Országos vagy nemzetközi jelentőségű előadó-művészeti fesztivált szervez.

–

Biztosítja a társulat fejlődéséhez szükséges szakmai műhelymunka feltételeit, művészeti
koncepciójában, évadtervében, szereposztási gyakorlatában a társulati működéshez, a
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művészek fejlődéséhez szükséges követelményeket érvényre juttatja. Folyamatosan
gondoskodik arról, hogy a színház társulatához tartozó művészek szakmai fejlődése
biztosított legyen, mesterkurzust és/vagy speciális tréninget és/vagy szakmai
továbbképzést tart vagy szervez.
–

Az országimázs fejlesztése érdekében bekapcsolódik Magyarország kulturális értékei
iránt fogékony kül- és belföldi közönség számára szervezett központi finanszírozású
kulturális programsorozatokba, kiadványok terjesztésébe, Magyarország nemzetközi
kulturális kapcsolatait támogató és élénkítő akciókba.

Az állami fenntartású költségvetési szervek számára a művészeti intézmények sorra
2021. évtől került betervezésre, beépülő jelleggel, az adott intézménynek járó
előadó-művészeti többlettámogatás. A kormányhatározatokban biztosított többletforrások
elősegítik a két kultúrstratégiai intézmény (Magyar Állami Operaház és Budapesti
Operettszínház) szakmai feladatainak, művészeti koncepciójának és zavartalan
működésüknek megvalósulását.
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15. cím Magyarságkutató Intézet

15. cím

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett /átadott feladat
Egyéb változások
- szociális hozzájárulási adó
megtakarítás
- 703/2021. (XII. 15.) Korm.
rendelet
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és garantált
bérminimum 2022. évi emelése,
valamint a 2021. évi emelés
korrekciója
- az Árpád-ház Program első üteme
keretében megvalósuló
tudományos-szakmai alprogramok
kivezetése az 1109/2018. (III. 19.)
Korm. határozat alapján
Többlet (jogcímenként)
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás

1 021,8

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás állományi
létszám
(fő)
1 021,8
101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 15,8

-

- 15,8

-

- 16,3

- 16,3

1,2

1,2

- 0,7

- 0,7

1 006,0

-

1 006,0

101

A Magyarságkutató Intézet (továbbiakban: MKI) a kultúráért felelős miniszter irányítása alá
tartozó központi költségvetési szerv. Küldetése a magyarság eredetének, történelmének
interdiszciplináris tudományos kutatása, feltárása, a magyar identitás, nemzeti érzés,
hazaszeretet erősítése. A Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő
jogszabályok módosításáról szóló 206/2018. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltakkal
összhangban az MKI által ellátandó általános feladatok az alábbiak:
–

a honfoglalás előtti magyar történelem, a magyarság őstörténetének interdiszciplináris
kutatása,

–

az V–IX. századi sztyeppeközösségek kutatása,
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–

a honfoglalással, valamint a magyar középkorral kapcsolatos interdiszciplináris
kutatások,

–

a kelet-európai térség
tájrekonstrukciója,

–

a magyarság történelméből származó hazai és külföldi, elbeszélő és írott levéltári
forráskutatás,

–

vallástörténeti kutatások,

–

néprajzi és népzenei kutatások,

–

oktatási és képzési tevékenység, részvétel a kulturális turizmus, vallás- és
zarándoklatturizmus fejlesztésében,

–

angol és magyar nyelvű folyóirat kiadása,

–

archeogenetikai kutatások,

–

a korai magyar történelem
önazonosságtudatban,

–

középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és felügyelete,

–

a magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságainak, működésének, a magyar kultúra
egészével való összefüggésének kutatása és annak eredményének alkalmazása a
köznevelésben,

–

nyelvtörténeti kutatások végzése, nyelvi adattárak fejlesztésének ösztönzése,

–

a nyelvszerkezeti és a nyelvhasználati kutatások terén a különböző szaknyelvek,
terminológiák tudatos fejlesztésének koordinálása, a határon túli és az anyaországi
magyar nyelvű terminológia összehasonlító kutatása, összehasonlító terminológiai
szótárak összeállítása,

–

szakértői állásfoglalások készítése nyelvpolitikai kérdésekben a közigazgatás és a
közmédia részére,

–

a magyar nyelvi tankönyvprogram fejlesztésében való részvétel, nyelvészeti szakmai
alapjainak kidolgozása, különösen gyermekbarát, az otthonról hozott anyanyelvi
készségeket fejlesztő általános iskolai nyelvtankönyvek szakmai alapvetése
kidolgozásának összehangolása a magyar kultúra egészével,

–

a magyar szórványok, magyar nyelvjárások, rétegnyelvek, határon túli nyelvváltozatok,
kisebbségben élő nyelvrokon népek helyzetének vizsgálata,

–

a magyar nyelvi értékvesztéssel szemben irányelvek kidolgozása a Kormány számára,

–

szakmai és nemzetközi kerekasztal-megbeszélések, nyári kurzusok és – kiemelten
határon túli magyaroknak – nyári egyetemek szervezése, nyelvi kulturális napok
társszervezése az adott feladathoz szükséges körben, együttműködve az illetékes hazai
és Kárpát-medencei szervekkel, szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel,

–

a magyar nyelv digitális, hálózati térben való fennmaradásával összefüggő kutatások
szervezése,

–

a fordítás, a többnyelvűség és az ezzel összefüggő lokalizációs tevékenységgel
kapcsolatos programok tanulmányozása, ösztönzése, kidolgozása,

–

a nyelvművelő tevékenység ösztönzése,

egyes

részeinek

helyének
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VIII–X.

vizsgálata

századi

a

XXI.

történeti-földrajzi

századi

magyar

–

a fenti pontok szerinti feladatok tekintetében maradandót alkotó jeles kutatók
hagyatékának, szellemi örökségének gondozása, a kutatási anyagok digitalizálása,

–

a magyar identitás, hazaszeretet kifejeződésének történelmi bemutatása a magyar
történelem korábbi évszázadaiból,

–

hagyományőrző események, konferenciák, rendezvények, alkotások, médiumok
támogatása, valamint

–

a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe
tartozó feladatok.
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19. cím Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

19. cím
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések

Kiadás
1 941,5

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
1 319,6
621,9
211

-

-

-

-

Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett /átadott feladat

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb változások
- 2022. évi bérintézkedések bázisba
építése

300,0

-

300,0

-

Többlet (jogcímenként)
2023. évi javasolt előirányzat

300,0
2 241,5

300,0
1 319,6

921,9

211

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) alapítója a
miniszter, irányító szerve a Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM).
Támogatáskezelő az egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról szóló 136/2018.
(VII. 25.) Korm. rendelet alapján pályázat- és támogatáskezelő, illetve ellenőrzési
közfeladatokat végez.
Támogatáskezelő – támogatói okirat kiadása, illetve támogatási szerződés megkötése útján –
ellátja a jogszabályban meghatározott elkülönített állami pénzalap és a kulturális és
innovációs miniszter által megjelölt vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű
előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő
felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
Támogatáskezelő kiemelt feladatai közé tartozik a Nemzeti Tehetség Programmal, a BURSA
felsőoktatási ösztöndíjprogrammal, a család- és ifjúságügyi programokkal kapcsolatos
feladatok ellátása.
Támogatáskezelő látja el a kultúráért felelős államtitkár szakterületéhez tartozó Csoóri Sándor
Alap kezelésével összefüggő feladatokat, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény végrehajtásából adódó
feladatok kiemelt és művészeti pályázatokkal összefüggő támogatási feladatait, valamint az
előadó-művészetek többlettámogatási, a vallási alkotó közösségek, zenei együttesek
támogatásával összefüggő, továbbá a kulturális ágazat 20%-os bérrendezésével kapcsolatos
feladatokat is.
Fentieken túlmenően a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény alapján a
Nemzeti Kulturális Alap igazgatási és működési feladatait is Támogatáskezelő látja el.
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III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
20/8 Nemzetközi kapcsolatok programjai
20/8/2 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
/átadott feladat

80,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2023. évi javasolt előirányzat

Támogatás
80,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,0

-

80,0

1. Kiemelt művészeti célok - Határon túli színházak és táncegyüttesek pályázata
Az előirányzat tartalmazza az Emtv. 20. § és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának
részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 428/2016.
(XII. 15.) Korm. rendelet) 22. § (1) bekezdés f) pontja alapján meghirdetendő, a határon túli
előadó-művészeti szervezetek (színházak és táncegyüttesek) szakmai programjainak
támogatására kiírásra kerülő pályázat keretösszegét, a külhoni közművelődési intézmények és
országos szervezetek részére kiírandó, a külhoni régiók magyar közösségei közötti
kapcsolatok erősítését célzó pályázatok keretösszegét, a nemzeti identitás- és összetartozástudat erősítését célzó programok megvalósítására, a külhoni magyar közösségek kulturális
alapellátásának támogatására, a szórványmagyar vidékeken élő családok támogatására,
kifejezetten a határon túli magyar közösségeket érintő egyes feladatok megvalósítását
szolgáló forrásokat. A külhoni magyar közösségek megmaradásáért tett erőfeszítéseinket
olyan tényezők indokolják (a teljesség igénye nélkül), mint: a kárpát-medencei magyar
civilizáció értékeinek megőrzése és bővítése, kulturális, gazdasági, demográfiai, valamint
külpolitikai érdekeink érvényesítése.
2. Kulturális nemzetpolitikai feladatok támogatása
Az előirányzat felhasználásának elsődleges célja a kétoldalú kormányközi egyezményekben,
nemzetközi megállapodásokban, kulturális munkatervekben foglalt vállalások teljesítése.
További célja a magyar kultúra vonzerejének növelése, a kétoldalú kulturális programok
megvalósítása, a munkatervi alapon érkezők fogadása, valamint a kiutazó delegációk
programjaival összefüggő feladatok megvalósítása. Az előirányzat forrást biztosít a külföldi
magyar intézetek, illetve az oktatási és kulturális feladatokat ellátó diplomaták
közreműködésével elvégzendő, a kétoldalú munkatervekben kijelölt feladatok teljesítésére is.
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3. Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok
Az előirányzat felhasználásának elsődleges célja a kétoldalú kormányközi egyezményekben,
nemzetközi megállapodásokban, kulturális munkatervekben foglalt vállalások teljesítése.
További célja a magyar kultúra vonzerejének növelése, a kétoldalú kulturális programok
megvalósítása, a munkatervi alapon érkezők fogadása, valamint a kiutazó delegációk
programjaival összefüggő feladatok megvalósítása. Az előirányzat forrást biztosít a külföldi
magyar intézetek, illetve az oktatási és kulturális feladatokat ellátó diplomaták
közreműködésével elvégzendő, a kétoldalú munkatervekben kijelölt feladatok teljesítésére is.
4. Kulturális szakdiplomáciai feladatok
Az előirányzat nyújt fedezetet a nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására, a
nemzetközi kulturális megállapodásokban vállalt kötelezettségek teljesítésére, a
megállapodásokban nem szereplő, de a korábbi években megkezdett és jó tapasztalatokkal
rendelkező programok folytatására, ezzel is erősítve a magyar kultúra sokszínűségének
bemutatását külföldön. Az előirányzat forrást biztosít a külföldi partnerek által
kezdeményezett kulturális diplomáciai szempontból fontosnak ítélt programok magyarországi
megvalósításához, a két- és többoldalú kulturális diplomáciai feladatok megvalósításához, a
külföldi magyar intézetek programjaival, illetve a magyar kultúra külföldön történő
megismertetését végző oktatási és kulturális feladatokat ellátó diplomaták közreműködésével
szervezett programokkal összefüggő költségek támogatására.
5. EU-tagságból eredő kulturális együttműködések
Az előirányzat célja – az európai uniós tagságból származó kötelező feladatok ellátása
érdekében – a Kreatív Európa programban (2021-2027) való magyar részvétel költségeihez
történő hozzájárulás.
A Kedvezményezett működésének finanszírozását a Nemzeti Filmintézet Közhasznú
Nonprofit Zrt. és a kultúráért felelős miniszter közösen biztosítja, a felek között kötött
Együttműködési Megállapodásnak megfelelően. A támogatás célja a Kreatív Európa
programnak (2021-2027) (Az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2021. május 20-án
elfogadott, 2021/818 számú rendelete a Kreatív Európa program (2021–2027)
létrehozásáról) 2023. évi magyarországi koordinációjával és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok, valamint az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában való magyar részvételéhez
kapcsolódó feladatok megvalósítása.
A Kreatív Európa program hazai végrehajtását a Kreatív Európa Iroda (Kreatív Európa
Nonprofit Kft.) látja el, amelynek működési támogatását, valamint az Európai Unió Ifjúsági
Zenekarában való magyar részvételt biztosító meghallgatások költségeit ezen előirányzat
fedezi.
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20/9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
20/9/1 Nemzeti Tehetség Program
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet
Stipendium Peregrinum
ösztöndíjprogram – 1273/2021.
(V. 17.) Korm. határozat
Egyéb csökkentés
Egyszeri feladatok kivétele miatti
báziscsökkentés
Szociális
hozzájárulási
adó
csökkentése
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
4 397,5

Bevétel
–

Támogatás
4 397,5

180,0

180,0

- 268,0

- 268,0

- 9,5

- 9,5

4 300,0

–

4 300,0

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 47. §-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 „Stipendium Peregrinum” a 2019/2020-as tanévben pilot programként indult. Akik az első
években bekerültek az ösztöndíjprogramba, és a következő években folytatni kívánják
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külföldön megkezdett tanulmányaikat további lehetőséget kapnak a támogatás elnyerésére. A
Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló
1273/2021. (V. 17.) Korm. határozat biztosítja az ösztöndíjprogram megvalósításához
szükséges forrás rendelkezésre állását.
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.
A kiemelt kormányzati program előirányzatának felhasználása – lebonyolító szerv
közreműködésével – egyedi döntéssel és pályázati úton történik. A pályázati felhívások,
valamint az egyedi döntéssel nyújtott támogatások a Nemzeti Tehetség Program
végrehajtásáról szóló kétéves cselekvési programokban meghatározott intézkedések
megvalósítást szolgálják.
20/9/2 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet
Erzsébet gyermek- és ifjúsági
táborok többlettámogatása
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
4 375,6

Bevétel

Támogatás
–

5 031,4
9 407,0

4 375,6

5 031,4
–

9 407,0

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.
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20/9/3 Wacław Felczak Alap
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet
Árfolyamváltozás miatti többlet
2023. évi javasolt előirányzat

Bevétel

Támogatás

360,9

–

360,9

16,2
377,1

–

16,2
377,1

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 2023. 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.
20/9/4 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet
Az Egyedülálló Szülők Klubja
Alapítvány által a budai egyszülős
központ működtetése – 1281/2021.
(V. 19.) Korm. határozat
Fejlesztési forrásból létrehozott
munkahelyi
bölcsődék
hazai
finanszírozásba történő belépése
Egyéb csökkentés
Egyszeri feladatok kivétele miatti
báziscsökkentés
Szociális
hozzájárulási
adó
csökkentése
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
2 894,4

Bevétel

Támogatás
–

2 894,4

102,1

102,1

173,4

173,4

- 850,0

- 850,0

- 11,9

- 11,9

2 308,0

977

–

2 308,0

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 2023. 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.

–

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.
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–

=

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 továbbá 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, a krízistanácsadást,
az ingyenesen igénybe vehető örökbefogadói tanfolyamokat, az örökbefogadás
utánkövetését, a hiteles információk biztosítását és azzal kapcsolatos tájékoztatást
szolgáló feladatok ellátásához. Ezen felül sor kerül különféle szemléletformáló
programok
kidolgozására
és
indítására
a
fogyatékos
gyermekek
örökbefogadásának támogatása érdekében, és a fogyatékos gyermeket
örökbefogadó szülők számára támogatási lehetőségek kidolgozására.

=

A jogcím fedezetet biztosít az egyszülős családok terheinek csökkentésével
összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1281/2021. (V. 19.) Korm.
határozat alapján az egyedülálló szülők és az egyszülős családban felnövő
gyermekek esélyegyenlőségének és lehetőségeinek biztosításához az Egyedülálló
Szülők Klubja Alapítvány budai Egyszülős Központja 2023. évi működésének
támogatásán keresztül.

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 előirányzat forrást biztosít továbbá az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek,
fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének és a diabétesszel élő gyermekek
integrációjának, hiteles és pontos tájékoztatásának előmozdítására, biztosítására.

–

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 az 1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozattal elfogadott Új Nemzedék Jövőjéért
Keretprogramban foglaltak megvalósulásának elősegítése.
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20/9/5 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat
2023. évi javasolt előirányzat

Bevétel
80,0
80,0

Támogatás
–
–

80,0
80,0

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
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.
20/9/6 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Egyéb csökkentés
Szociális
hozzájárulási
csökkentése
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 983,3
adó

Bevétel

Támogatás
–

- 3,3
1 980,0

1 983,3

- 3,3
–

1 980,0

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.
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20/9/7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Egyéb csökkentés
Szociális
hozzájárulási
csökkentése
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

1 137,2
adó

Támogatás
–

- 2,2

1 137,2

- 2,2

1 135,0

–

1 135,0

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.
20/9/8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Egyszeri feladatok kivétele miatti
báziscsökkentés
Egyéb csökkentés
Szociális
hozzájárulási
adó
csökkentése
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
12 493,2

Bevétel

Támogatás
–

12 493,2

- 3 483,0

- 3 483,0

- 10,2

- 10,2

9 000,0

–

9 000,0

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
teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, tehát a beérkező igények teljesítését
korlátozás nélkül biztosítja.
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
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megillető zálogjognak a Központi Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba való bejegyzéséhez
kapcsolódó díj megfizetésére nyújt fedezetet.
20/9/9 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók
részére
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Egyéb csökkentés
Egyszeri feladatok kivétele miatti
báziscsökkentés
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

1 399,6

Támogatás
–

1 399,6

- 399,6

- 399,6

1 000,0

–

1 000,0

A Kormány továbbra is kiemelt feladatának tekinti az új bölcsődei ellátást biztosító
férőhelyek kialakítását, ennek érdekében a bölcsődefejlesztési program támogatása valósul
meg a fejezeti kezelésű előirányzatról.
20/9/10 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Egyéb csökkentés
Egyszeri feladatok kivétele miatti
báziscsökkentés
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
440,0

Bevétel

Támogatás
–

- 200,0
240,0

440,0

- 200,0
–

240,0

Az előirányzat a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben
részletezett szabályok alapján a csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban,
gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő, vagy megváltozott munkaképességű
személyek esetében a törlesztési kötelezettség szüneteltetése időszakában nyújtott célzott és
teljes kamattámogatás fedezetéül szolgáló forrás.
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20/9/11 Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok
támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat
2023. évi javasolt előirányzat

Bevétel

504,7
504,7

Támogatás
–
–

504,7
504,7

Az előirányzat az alábbi feladatok finanszírozására nyújt fedezetet.
–

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat feladatellátásának 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 védett szállásokon 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.

–

A kríziskezelő ambulanciák feladatellátásának támogatása
Az áldozatsegítés kiemelt szempontja a mihamarabbi segítségnyújtás biztosítása, annak
érdekében, hogy a problémák rendezésére még az erőszakos megnyilvánulások
elfajulása előtt sor kerülhessen. E célt szolgálják a 2018 óta regionális szinten működő
(összesen 7 db) kríziskezelő ambulanciák. Az ambulanciák eddig több mint 3000
kapcsolati erőszak áldozatot segítettek valamilyen szolgáltatással, 12.338 alkalommal
biztosítottak tanácsadást az áldozatoknak.

–

Emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer feladatellátásának támogatása
Az előirányzat nyújt fedezetet az emberkereskedelem áldozatai számára fenntartott
krízislakás, védett szállások és kiléptető lakások működtetéséhez, valamint a védett
szállásokra történő menekítést segítő gépjárművek üzemeltetéséhez.

–

Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégia
végrehajtását szolgáló, 2022-2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről
szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozatban nevesített, az ágazatot érintő feladatok
ellátása.
A meglévő, állami finanszírozású 3 védett szálláshoz egy-egy kiléptető lakás
kapcsolása, a kiléptető lakás kialakítása és a szolgáltatás biztosítása. Férfi áldozatokat
fogadó védett szállás megnyitása és működtetése, a fiatalokat megszólító országos
kampány megvalósítása.

–

Egyéb esélyteremtési feladatok ellátása, a kapcsolati erőszak vagy emberkereskedelem
elleni küzdelemhez kapcsolható szakmai tevékenység, program támogatása.

–

Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak feladatellátásának támogatása
A 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
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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 elterjesztésben. A támogatás biztosítja 19 megyei és egy
fővárosi iroda fenntartását és feladatellátását.
20/9/12 Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és
tehetségsegítő programok, feladatok támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat
2023. évi javasolt előirányzat

Bevétel

400,0
400,0

Támogatás
–
–

400,0
400,0

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.
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20/10 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ
működtetése
A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ
működtetése előirányzat 2023. évi támogatási előirányzata 376,0 millió forint, bevételi
előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 376,0 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 inkluzív módon a
szakképzés iránt érdeklődő, kiemelt figyelmet igénylő és atipikus fejlődéssel rendelkező
fiatalok továbbtanulását és munkaerő-piaci elhelyezkedését egyaránt segíti.
A központ szolgáltatásait 2023. évben tervezetten mintegy 3400 fő tudja majd a célcsoportból
közvetlenül igénybe venni, személyes és/vagy online módon.
A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ
működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
332,0
0,0
332,0

Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
Nemzeti Foglalkoztatási Alap Szakképzési
támogatások előirányzatról történő átadás
2023. évi javasolt előirányzat
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0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

44,0

0,0

44,0

376,0

0,0

376,0

20/11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
20/11/3 Emlékparkok, emlékpontok támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
/átadott feladat
Egyéb változások
kulturális bérfejlesztés +20%
(Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark támogatása)
Többlet (jogcímenként)
2023. évi javasolt előirányzat

Bevétel

Támogatás

250,8

-

250,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58,2

-

58,2

58,2

-

58,2

309,0

-

309,0

Az előirányzat fedezetet biztosít az alábbi feladatokra:
1. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. fenntartásában lévő Emlékpark
megújítására, működtetésére és egyéb szakmai programjaira szolgál a támogatás összesen
287,0 millió forint összegben. Az előirányzat a 2022. évről a 2023. évre 58,2 millió forinttal
növekedett az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark bérfejlesztésének támogatása
érdekében.
2. Emlékpont Központ támogatása
Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ által
működtetett Emlékpont működtetésére és szakmai feladatainak ellátására szolgál, a 2023. évi
bázis előirányzata változatlanul 22,0 millió forint.
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20/11/5 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések

Bevétel

Támogatás

1 500,0

Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
/átadott feladat
Egyéb változások
- egyéb báziscsökkentés
- szociális hozzájárulási adó
megtakarítás

1 500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 999,6
- 183,5

-

1 999,6
- 183,5

- 6,3

- 6,3

- 2022. évi bérintézkedések bázisba
építése – kulturális bérfejlesztés

2 368,4

2 368,4

- a Makovecz Imre életművének
gondozásáról szóló 2022/2015.
(XII. 29.) Korm. határozat alapján

- 179,0

- 179,0

Többlet (jogcímenként)
- az Árpád-ház Program első üteme
keretében, 2018–2023 között
megvalósuló tudományos-szakmai
alprogramok 1109/2018 (III. 19.) Korm.
határozat alapján
- Zalaegerszegi Mindszentyneum
működési többlet

368,8

- Báthori István Múzeum felújításához
kapcsolódó ideiglenes elhelyezése
1201/2022. (III. 28.) Korm. határozat
alapján
- a Makovecz Imre Bástyája projekt
keretében a piliscsabai Iosephinum
területén megvalósítandó további
beruházásokról szóló 1415/2021.
(VI. 30.) Korm. határozat alapján
2023. évi javasolt előirányzat

-

368,8

43,1

43,1

100,0

100,0

46,7

46,7

179,0

179,0

3 868,4

-

3 868,4

1. Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események
támogatása
Az előirányzat célja a kiemelt kulturális fesztiválok (pl: Zempléni Fesztivál, VeszprémFeszt,
Ördögkatlan Fesztivál, Kaposfest) és a mintaértékű nemzetközi, határon túli, valamint további
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országos jelentőségű művészeti és közösségi fesztiválok, kulturális rendezvények támogatása.
A fesztiválok kiemelt támogatásának célja a kulturális turizmus és az erre épülő iparágak
erősítése mellett a kulturális decentralizáció és a vidéki művészeti fesztiválélet valamint a
kulturális javakhoz történő hozzáférhetőség esélyegyenlőségének erősítése.
2. Múzeumi szakmai feladatok
A részfeladat biztosítja a modellértékű múzeumi kezdeményezések, valamint egyéb múzeumi
értékmentő feladatok támogatását.
A részfeladat biztosítja továbbá az Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek
támogatását, amely az előirányzatból a 2023. évben összesen 74,1 millió forint összeget tesz
ki. A részfeladaton belüli program célja az Árpád-ház Program első üteme keretében,
2018-2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok végrehajtásának
támogatása (az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló
tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források
biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron
megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról szóló 1109/2018. (III. 19.) Korm.
határozat [a továbbiakban: 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat] alapján).
A 2022. évi bázishoz képest 43,1 millió forint többlet kerül beépítésre 2023. évre a
1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat értelmében.
3. Könyvtári és levéltári szakmai feladatok
Az előirányzat biztosítja a Kultv. 71-72. §-a és az Ltv. 34/C. §-a szerinti feladatok
támogatását, különösen:
−

az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (a továbbiakban: ODR) működtetését,
amely lehetővé teszi az országos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors
lebonyolítását mind az eredeti, mind a másolt dokumentumok esetében;

−

a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló
33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet előírt könyvtári minőségirányításhoz kapcsolódó
támogatást;

−

az egyházi levéltárakban és közlevéltárakban található kulturális örökségi értékek
megőrzését és a levéltárak és könyvtár szakmai programjainak támogatását;

−

a közgyűjtemények modellértékű kezdeményezéseinek, valamint egyéb közgyűjteményi
értékmentő feladatok támogatását.

Az ágazat kiemelt célja, hogy az ODR hálózatán keresztül megteremtse az információhoz és a
dokumentumokhoz való hozzájutás azonos esélyét az ország bármely részén élő állampolgár
számára, továbbá az innovatív könyvtári szolgáltatások támogatása megvalósulhasson.
Ugyanilyen kiemelt cél a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárakban őrzött, maradandó
értékű iratok szakszerű kezelését és kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek
javítása, a veszélyeztetett állapotú iratok és a bennük lévő információk tartós megőrzését
szolgáló egyéb teendők ellátására vonatkozó alapfeladatok támogatása.
Ebből a keretből van lehetőség arra, hogy a fenntartó kezelje azokat a támogatási igényeket,
melyek azon intézményekben fogalmazódnak meg, melyek muzeális funkciót látnak el, de
nem részei a normatív támogatási rendszernek.
Továbbá ebből a keretből támogatja az ágazat a szerzeményezésre irányuló kéréseket.
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Szintén ebből a keretből van mód finanszírozni az egyes intézmények többletfeladataiból
adódó forrásigényeket.
4. Közösségi művelődési szakmai feladatok
Az előirányzat a közösségi művelődés területéhez tartozó közfeladatainak finanszírozását,
továbbá a kulturális közösségfejlesztés megvalósításával összefüggő szakmai feladatok, a
kulturális-közösségi együttműködések és ágazatközi mintaprogramok előmozdítását szolgálja.
Támogatást nyújt a közművelődési tevékenységet folytató költségvetési szervek, civil
szervezetek által ellátott közművelődési feladatokhoz, az önkormányzatok által nyújtott
közművelődési alapszolgáltatások biztosításához. Emellett az előirányzatból kerülnek
biztosításra a „Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok meghirdetéséről és a fejlesztési
tőkefinanszírozási eszközök kiszélesítéséről szóló 1041/2005. (V. 5.) Korm. határozat alapján
létrejött, a 2005-2006. évi Közkincs Hitelprogram keretében kötött támogatási
szerződésekben vállalt tőke és ügyleti kamat támogatás 2023. évben esedékes részletei is. E
forrásból kerül sor a közösségi művelődés fejlesztését és a szellemi kulturális örökség
védelmét szolgáló tevékenységek és önkormányzati kulturális-közösségi együttműködéseket
elősegítő feladatok finanszírozására.
Az előirányzat képezi továbbá a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015.
(XII. 29.) Korm. határozat szerinti közművelődési feladatok megvalósításának forrását.
Az előirányzat a fentieken túl támogatást biztosít a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány
feladatellátásához, amelynek nemzeti identitásunk megőrzése érdekében végzett munkája,
hagyományőrző és ismeretterjesztő tevékenysége kiemelt fontossággal bír.
Az Alapítvány által életre hívott Magyar Turán Szövetség 82 magyar hagyományőrző
csoportot és 4 kutatócsoportot fog össze, illetve szervezi a magyarság legnagyobb közös
hagyományőrző ünnepét, a kétévente megrendezésre kerülő Kurultáj-Magyar Törzsi Gyűlést,
valamint a szintén kétévente megrendezett Ősök Napját.
8. Kulturális szakemberek továbbképzése
Az előirányzat terhére valósulnak meg a Kultv. 94. § (4) és (5) bekezdéseiben előírt feladatok,
a kulturális (közművelődési, könyvtári, levéltári és múzeumi) szakemberek
továbbképzésének, szervezett képzésének, és oktatási tananyagfejlesztésének, valamint
dokumentum vásárlásának támogatása. A szakemberek képzési kötelezettségének előírása és
támogatása hozzájárul ahhoz, hogy jelentős mértékben és fenntartható módon fejlődjön a
feladatellátás színvonala.
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20/11/6 Csoóri Sándor Alap
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések

Bevétel

Támogatás

2 996,6

Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
/átadott feladat
Egyéb változások
- egyéb báziscsökkentés
- szociális hozzájárulási adó
megtakarítás

2 996,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 505,1
- 500,0

-

- 505,1
- 500,0

- 5,1

Többlet (jogcímenként)
- Csoóri Sándor Alap előirányzat
kerekítés

8,5

- 5,1
-

8,5

2023. évi javasolt előirányzat

2 500,0

8,5
8,5

-

2 500,0

A népművészet, a hagyományőrzés – mint a vidékfejlesztés, s identitásunk megőrzésének
egyik lehetséges eszköze – a hazai és határainkon túli magyarlakta vidék társadalmában,
gazdaságában hangsúlyosan van jelen. Ezt szem előtt tartva a népművészeti ágak
megújulására van szükség azért, hogy a teljes magyarság és a velünk élő nemzetiségek
évszázados, szervesen fejlődő hagyományai, társadalmi normái a ma élő nemzedékek számára
is fundamentumként szolgáljanak.
A Csoóri Sándor Alap egy olyan biztonságos, tervezhető és kiszámítható támogató
környezetet ad, amely garantálja szellemi és anyagi örökségünk megőrzését célzó, a népi
kultúra közösségeket teremtő műfajainak (néptánc, népdal, népzene, népmese, népi
kézművesség), a teljes népművészeti mozgalom szervezeteinek hosszú távú értékalapú
tevékenységeit Kárpát-medence szerte és lehetőség szerint a szórványban is.
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20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések

Kiadás

Támogatás
5 329,9

5 329,9

100,0

- átcsoportosítás az 1073/2022.
(II. 16.) Korm. határozat alapján a
Belügyminisztérium 20/31/7 fejezeti
kezelésű előirányzatáról
(Anyanyelvápolók Szövetsége
működésének támogatása)
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett /átadott feladat
- átcsoportosítás az 1073/2022.
(II. 16.) Korm. határozat alapján a
20/13/1 fejezeti kezelésű
előirányzatról
- átcsoportosítás az 1073/2022.
(II. 16.) Korm. határozat alapján a
20/28 fejezeti kezelésű
előirányzatról
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- a Karátson Gábor Archívum és
Kutatóműhely létrehozása az
1009/2020. (I. 30.) Korm. határozat
alapján
- a Magyar Kultúráért Alapítvány
kultúrstratégiai feladatellátásáról
szóló 1073/2022. (II. 16.) Korm.
határozat alapján
- a magyar nyelvű folyóiratok
támogatási rendszerének átalakítása
a 1805/2020. (XI. 17.) Korm.
határozat alapján
- a Magyar Kultúráért Alapítvány
működésének támogatása a
2444/2021 Korm. határozat alapján

Bevétel

-

100,0

100,0

100,0

202,7
-

-

202,7
-

202,7

-

202,7

81,5

81,5

121,2

121,2

12 088,5

-

12 088,5

10,5

10,5

10 000,0

10 000,0

1 000,0

1 000,0

150,0

150,0

528,0

528,0

- 20%-os kulturális bérfejlesztés

991

Megnevezés
- a kultúrstratégiai intézmények
működtetésének és
feladatellátásának támogatása az
1501/2021. (VII. 26) Korm.
határozat alapján
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

400,0
17 721,1

400,0
-

17 721,1

1. Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
Az előirányzat biztosítja az előadó-művészeti, alkotóművészeti és múzeumi célú kulturális
alapítványok alapító okiratban meghatározott feladatainak és működésének támogatását. Ezen
felül biztosítja a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző
alapítványok, továbbá a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát
végző szervezetek, intézmények számára szakmai-módszertani fejlesztő szolgáltatásokat
biztosító alapítványok támogatását, valamint a népművészeti és amatőr művészeti
alapítványok támogatását.
A vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működését biztosító
forrásbiztosításról szóló 1046/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján az előirányzat biztosítja
a vallásos könnyűzene társadalmi kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakításához és
fenntartásához szükséges forrást.
Az előirányzat biztosít forrást a Magyar Kultúráért Alapítvány kultúrstratégiai
feladatellátásáról szóló 1073/2022. (II. 16.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1073/2022.
(II. 16.) Korm. határozat) alapján az Alapítvány kultúrstratégiai feladatellátásának
támogatásához, az alábbi feladatokhoz rendelve:
−

az 1073/2022. (II. 16.) 6. pontjában meghatározott feladatellátás biztosítása érdekében,
a Magyar Kultúráért Alapítvány a kulturális tevékenységek finanszírozása, illetve
támogatása, továbbá a kulturális tevékenységet ellátó intézmények fejlesztése,
fenntartása és működtetésének támogatása érdekében e tevékenységek koordinálásához
szükséges forrás (10 000,0 millió forint);

−

a 2444/2022. Korm. határozat alapján a Magyar Kultúráért Alapítvány működésének
támogatása (150,0 millió forint);

−

Anyanyelvápolók Szövetsége támogatása (100,0 millió forint);

−

A magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének átalakítása (1000,0 millió forint);

−

A Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely működtetése (92,0 millió forint);

−

Kulturális és művészeti ösztöndíjrendszer működtetése (121,2 millió forint).

Fentieken túl az előirányzat biztosít forrást az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány és a
hálózati fiókok működéséhez a 1935/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján.
Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány a magyarországi Hagyományok Háza és a
Kárpát-medencei Hagyományok Háza Hálózat stratégiai partnere, így velük együtt, de mégis
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önálló egységként működik. Az intézmény kolozsvári, marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi és
csíkszeredai területi irodákat hoz létre, központja Marosvásárhely.
2. Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása
Az előirányzat a tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működtetésére
és programjainak támogatására szolgál. A támogatást a Trianon centenáriummal is
kapcsolatos többletfeladatok, új projektek indokolják. A centenáriumi, valamint a trianoni
kérdéskörre való méltó megemlékezések következményeként intézményi, személyi bővülés
várható.
3. Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola
Az előirányzat biztosítja a Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola (a
továbbiakban: KMTN) éves működési költségeinek forrását. A KMTN több közfeladatot is
ellát, a Kultv. szerinti népfőiskolai keretek között tevékenysége a kulturális
közösségszervezés speciális területére terjed ki. Legfontosabb feladata a magyarság kortárs
művészeti alkotótevékenységének összefogása és tudományos igényű dokumentálása,
művésztáborok szervezése, kortárs gyűjtemény létrehozása, különös tekintettel a keresztény
szakrális művészetre.
4. Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása
Az előirányzat biztosítja az országos hatókörű művészeti civil és non-profit szervezetek,
testületek, bizottságok támogatását, a kulturális, közösségi alapú társadalom- és
gazdaságfejlesztő munkát végző és e célt szolgáló közművelődési civil és non-profit
szervezetek, testületek, bizottságok támogatását. Biztosítja továbbá az országos hatókörű
népfőiskolai szervezetek számára a létesítő okiratukban meghatározott alaptevékenységük
ellátásához szükséges működési feltételek, a szükséges tárgyi eszközök, berendezések
beszerzését, a kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli,
valamint a közgyűjteményi feladatokat ellátó civil szervezetek támogatását.
Az előirányzat a fentieken túl támogatást biztosít a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet
és Archívum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a közösségi emlékezet és a nemzeti
történelmi tudat kialakulásának támogatásával kapcsolatos feladatellátásához a 1896/2020.
(XII. 9.) Korm. határozat a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támogatásáról alapján.
6. Magyar Írószövetség támogatása
Az előirányzat biztosítja a Magyar Írószövetség működésének támogatását. Az Írószövetség
irodalmi estek, műsorok, irodalmi találkozók rendezésével népszerűsíti a magyar
szépirodalmat és olvasást, emellett a magyar irodalom és a magyar írótársadalom szolgálatát
vállalja. A magyar kulturális diplomácia egyik műhelyeként alakítja kapcsolatait más
országok, mindenekelőtt a szomszédos közép-európai országok irodalmi szervezeteivel.
7. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása
Az előirányzat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (a továbbiakban: TIT) működési
költségét biztosítja, amely kötelezettséget a Kultv. 91. § (1) bekezdés c) pontja írja elő. A TIT
az ismeretterjesztés egyik legfontosabb hazai intézménye, országos hálózat. Az állami
támogatást a tagszervezetek működési kiadásaira fordítják. A TIT szervezetek kulturális,
közművelődési, felnőttképzési tevékenységük keretében ismeretterjesztő előadásokat,
előadás-sorozatokat, klubokat, szakköröket, nyári egyetemeket, tehetséggondozó versenyeket
működtetnek. Kiemelkedő szerepük van az anyanyelvi és csillagászati ismeretterjesztésben,
tudományos fesztiválok, kiállítások szervezésében és az idegennyelvi oktatásban. A TIT
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egyesületek szerepet vállalnak a szakmai és közhasznú ismeretek oktatásában, a kulturális
szakemberek és a pedagógusok szakmai továbbképzésében. A TIT ezeken túl tudományos
ismeretterjesztő folyóiratokat (Élet és Tudomány, Természet Világa, Valóság) ad ki,
intézményeket (TIT Budapesti Planetárium, Uránia Csillagvizsgáló) tart fenn, a tudományok
népszerűsítésében betöltött szerepe miatt tudománypolitikai szempontból is jelentőséggel bír,
a helyi egyesületek az ismeretközvetítő értelmiség multidiszciplináris fórumai.
8. Lakitelek Népfőiskola támogatása
Az előirányzat biztosítja az 1992-ben életre hívott Népfőiskola Alapítvány éves működési
költségeinek forrását. Az alapítvány számos közfeladatot vállal fel, többek között az
ismeretterjesztést, a kutatást, a nevelést, valamint a felnőttképzést a kulturális- és szociális
tevékenységek, továbbá a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése terén.
9. Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása
Az előirányzat célja a Kultv. 84-85. §-ban meghatározott, országos szinten működő, területi
közművelődési szakmai támogatások koordinálásának, valamint a helyi közművelődési
tevékenységek és a területi, fővárosi feladatok segítésének, fejlesztésének támogatása. Ennek
érdekében az előirányzat a Kultv.-ben kapott felhatalmazás alapján a közművelődési szakmai
szolgáltatás biztosítására kötött közszolgáltatási szerződés keretében a Nemzeti Művelődési
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. közfeladat ellátásának támogatására szolgál.
20/11/8 Makovecz Imre Alap
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések

Bevétel

Támogatás

1 100,0

Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
/átadott feladat
Egyéb változások
- egyéb báziscsökkentés
Többlet (jogcímenként)
2023. évi javasolt előirányzat

1 100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 100,0
- 100,0
1 000,0

-

- 100,0
- 100,0
1 000,0

-

A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a
Makovecz Imre életművét képező tervek megvalósítása és épületek felújítása érdekében
létrehozta a Makovecz Imre Alapot. Egy különleges kvalitású magyar építész életművének
méltó gondozásán túl elsősorban a vidék számára ad fejlesztési lehetőségeket a Makovecz
Imre által tervezett épületek megépítését és megóvását célzó program. Az előirányzat célja az
építések és felújítások finanszírozásának biztosítása, amely a kormány döntése szerint 2026-ig
folytatódó több évre áthúzódó program.
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20/12 Felsőoktatási feladatok
20/12/1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
A Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása előirányzat 2023. évi kiadási
előirányzata 389 731,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási
előirányzata 389 731,8 millió forint.
Az előirányzat tartalmazza a nem állami fenntartású – vagyonkezelő alapítványok által és
egyházak által fenntartott, valamint magán – felsőoktatási intézmények működéséhez
szükséges támogatásokat.
Az előirányzat hozzájárul az egyéb speciális célú feladatok (pl. tanulmányi rendszerek
fenntartásának támogatása, Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ) támogatása,
fogyatékossággal élő hallgatók speciális oktatási igényeinek támogatása) megvalósításához. A
feladat forrást biztosít a doktori képzésben részt vevők emelt összegű juttatásaira is, az állami
intézményeknél érvényesítettekkel azonos módon és mértékben.
A Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása feladat 2023. évi kiadási előirányzata
64 306,5 millió forint.
Az egyházi fenntartású intézmények közül 16 esetében 2022. év során közfeladatfinanszírozási szerződés megkötésére került sor, melyek az alábbiak:
−

Katolikus Egyház által fenntartott felsőoktatási intézmények (11 darab): Pázmány
Péter Katolikus Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Apor Vilmos Katolikus
Főiskola, Egri Hittudományi Főiskola, Esztergomi Hittudományi Főiskola, Brenner
János Hittudományi Főiskola, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Gál Ferenc Egyetem, Szent Atanáz Görög Katolikus
Hittudományi Főiskola, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola;

−

Református Egyház által fenntartott felsőoktatási intézmények (4 darab): Károli
Gáspár Református Egyetem, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Pápai
Református Teológiai Akadémia, Sárospataki Református Teológiai Akadémia;

−

Maimonidész Oktatási Központ (EMIH) által fenntartott felsőoktatási intézmény
(1 darab): Milton Friedman Egyetem

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, valamint az egyházi megállapodások biztosítják.
Az előirányzat összege egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a
Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról,
valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás
módosításáról és kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény 3. cikke figyelembe vételével
került megállapításra, amely szerint a támogatás összegét évente a költségvetési törvény
tervezése során ismert átlagos fogyasztói árindex tervezett mértékével valorizálni szükséges.
Az előirányzat összegének tervezése során figyelembe vételre kerültek továbbá Magyarország
Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti megállapodásban foglaltak is.
A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért feladat 2023. évi kiadási
előirányzata 184,3 millió forint.
A közalapítvány nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre, egyben
fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek is. Az intézményben
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német nyelven graduális és posztgraduális, a német anyanyelvű államok és Magyarország
közötti oktatási és kutatási együttműködést elősegítő képzés folyik. A támogatás hozzájárul
Magyarország és a többi EU tagállam közti kapcsolat kifejlesztéséhez, elmélyítéséhez.
A támogatás célja, hogy elősegítse a nemzetközi tanulócsoportokban történő interkulturális
kompetencia mindennapos gyakorlatát, hogy a hallgatók profitáljanak az Andrássy Gyula
Budapesti Német Nyelvű Egyetem széleskörű nemzetközi kapcsolataiból.
Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása feladat
2023. évi kiadási előirányzata 325 241,0 millió forint.
A feladat támogatást biztosít azon felsőoktatási intézmények számára, amelyeknek az
Országgyűlés döntése eredményeként a jogállása, működési modellje megváltozott, a változás
során az alapítói és fenntartói jogok közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítványokhoz kerültek, így államháztartáson kívüli szervezetként folytatják
alaptevékenységüket.
A felsőoktatás teljesítményelvű, minőségi átalakítását szolgálta, hogy az Országgyűlés 2021
őszén elfogadta a 2021. évi CIII. törvényt, a felsőoktatási intézmények új teljesítményelvű
finanszírozási rendszerének alapjait, mely 2021. szeptember 30-tól lépett életbe.
A 2019-2021. közötti időszakban a korábban állami fenntartású intézmények közül
21 intézmény működési modellt váltott, melyek a következők: Állatorvostudományi Egyetem,
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Debreceni Egyetem,
Dunaújvárosi Egyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Magyar Táncművészeti
Egyetem, Miskolci Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Neumann János Egyetem,
Nyíregyházi Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem,
Semmelweis Egyetem, Soproni Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Szegedi
Tudományegyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Tokaj-Hegyalja Egyetem, Magyar
Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.
A Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás:
−
XII. Agrárminisztérium fejezettől Észak
Agrárszakképzési Centrum iskola
átvétele: Tokaji Mezőgazdasági
Technikum, Szakképzőiskola és
Kollégium feladatainak Tokaj-Hegyalja
Egyetem általi átvétele
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
−
Dunaújvárosi Egyetemnek SZC-től
kapott forrás
−
Tokaj Hegyalja Egyetemnek SZC-től
kapott forrás
Egyéb változások:
−
Gál Ferenc Egyetem (az 1696/2020.
(X. 27.) Korm. határozat alapján)
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millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
177 511,6
0,0
177 511,6
232,5

0,0

232,5

232,5

0,0

232,5

752,9

0,0

752,9

389,7

0,0

389,7

363,2

0,0

363,2

- 4 218,2

0,0

- 4 218,2

- 464,9

0,0

- 464,9

Megnevezés
−
a 2021. évi Európai Unió
Természettudományos Diákolimpia és a
2022. évi Európai Lány Matematikai
Diákolimpia megvalósításáról szóló
1588/2019. (X. 16.) Korm. határozat
alapján
−
Debrecen 2030 fejlesztési koncepció (az
1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat
alapján)
−
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Design Központ (az 1534/2019.
(IX. 18.) Korm. határozat alapján)
−
Modern Városok Program keretében a
Pécsi Tudományegyetem
kapacitásfejlesztése (1691/2020.
(X. 23.) Korm. határozat alapján)
−
Mórahalmi Komplex Fejlesztő Központ
(1264/2019. (V. 7.) Korm. határozat
alapján
−
Debreceni Egyetem Mádi Bor
Akadémia (1206/2018. (IV. 5.) Korm.
határozat alapján)
Többlet (jogcímenként)
−
egyházi bérfejlesztés
−
egyházi felsőoktatási intézmények
kiegészítő támogatása
−
KEKVA bérfejlesztés
−
10%-os pedagógus bérfejlesztés
−
Baptista megállapodás (az 1637/2021.
(IX. 21.) Korm. határozat alapján)
−
egyházi valorizáció
−
KEKVA valorizáció
−
Milton Friedman Egyetem (az
1212/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
alapján)
−
KEKVA indikátor alapú finanszírozás
−
Budapesti Corvinus Egyetem indikátor
alapú finanszírozása
−
KEKVA köznevelés
−
KEKVA kulturális bérfejlesztés
−
minőség és teljesítményelvű
finanszírozási rendszer többlete
2023. évi javasolt előirányzat
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Kiadás

Bevétel

Támogatás

- 115,9

0,0

- 115,9

- 2 174,9

0,0

- 2 174,9

- 205,0

0,0

- 205,0

- 533,0

0,0

- 533,0

- 24,5

0,0

- 24,5

- 700,0

0,0

- 700,0

215 453,0
11 951,1

0,0
0,0

215 453,0
11 951,1

9 668,4

0,0

9 668,4

67 002,0
595,7

0,0
0,0

67 002,0
595,7

151,5

0,0

151,5

2 539,7
9 002,6

0,0
0,0

2 539,7
9 002,6

598,0

0,0

598,0

99 130,8

0,0

99 130,8

4 141,7

0,0

4 141,7

2 839,7
562,8

0,0

2 839,7
562,8

7 269,0

0,0

7 269,0

389 731,8

0,0

389 731,8

20/12/2 Felsőoktatás speciális feladatai
A Felsőoktatás speciális feladatai előirányzat 2023. évi támogatási előirányzata
9166,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
9166,5 millió forint.
Az egyetemek jogállásának változása, működési modellje az Országgyűlés döntése
eredményeként a legtöbb intézmény esetében megtörtént, és költségvetési intézmény helyett
az államháztartáson kívüli szabályrendszerben működő egyetemekként szervezik meg az
érintett közfeladatokat. Ezen egyetemek fenntartói vagyonkezelő alapítványok lettek, ezáltal
kikerülnek a közvetlen állami fenntartású intézmények köréből. A vagyonkezelő alapítványok
működési költségeinek támogatása a felsőoktatás speciális feladatai előirányzatról
biztosítható.
Az előirányzat támogatást biztosít továbbá a Digitális Jólét Program és az EDUCATIO
Kiállítás finanszírozására, a hallgatók és a doktoranduszok országos képviseletét ellátó
szervezetek, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (a továbbiakban: HÖOK)
és a Doktoranduszok Országos Szövetségének (a továbbiakban: DOSZ) működéséhez,
valamint az Országos Doktori Tanács (a továbbiakban: ODT) támogatásával segíti az
Országos Doktori Adatbázis fejlesztését.
Az ODT, 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 terhére finanszírozhatók a szakterület által támogatott felsőoktatáshoz
kapcsolódó egyéb tevékenységek kiadásai is.
A Felsőoktatás speciális feladatai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
8 651,6
8 651,6

Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stb.)
Többletek:
−
Szegedi Orvosbiológiai Kutatások
Jövőjéért Alapítvány támogatása
−
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság működésének támogatása
(1703/2021. (X. 5.) Korm. határozat
alapján)
2023. évi javasolt előirányzat
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0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

514,9

0,0

514,9

314,9

0,0

314,9

200,0

0,0

200,0

9 166,5

0,0

9 166,5

20/12/3 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok
támogatása
A Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok
támogatása előirányzat 2023. évi támogatási előirányzata 1017,7 millió forint, bevételi
előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 1017,7 millió forint.
Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást.
A Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása feladat 2023. évi kiadási előirányzata
234,0 millió forint.
A határon túli magyar értelmiség utánpótlása nemzetstratégiailag kiemelkedő jelentőséggel
bír, amelynek biztosításához a tárca a határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási
intézmények, a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzéseik,
valamint e területekhez kapcsolódó innovációs és kutatóközpontok működésének,
fejlesztésének támogatásával járul hozzá.
A határon túli magyarokkal kapcsolatos felsőoktatási céljának lényege a kisebbségben élő
magyar értelmiség létszámának megtartása, illetve növelése, szellemi fejlődésének
előmozdítása, amely részben a határon túli magyar felsőoktatás minőségorientált
fejlesztésével, a határon túli magyar szervezetekkel való kapcsolattartással, az e
tevékenységekben hatékonyan résztvevő szervezetek támogatásával valósítható meg.
A külhoni magyar közösségek identitását, megmaradását garantáló magyar anyanyelv és
kultúra megtartása érdekében a határon túli magyar tannyelvű felsőoktatás értékeit megőrző,
és minőségét fejlesztő támogatások biztosítása szükséges, a magyar közösségek tudományos,
nyelvi, kulturális kapcsolattartásának ösztönzésével egyetemben. E célok eléréséhez a külhoni
magyarok felsőoktatását az egységes magyar nemzeti oktatás dimenziójában (egységes
felsőoktatási terében) szükséges fejleszteni úgy, hogy elősegítse a mester- és doktori képzések
számának növelését a szomszédos államokban működő magyar tannyelvű felsőoktatási
műhelyekben.
A határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése terén kiemelkedő feladat a magyarországi és a
szülőföldi (külhoni) felsőoktatási képzésben résztvevő határon túli magyar hallgatók és
oktatók ösztöndíjazásának lebonyolítása, a Kárpát-medencei magyar-magyar hallgatói és
oktatói mobilitás élénkítése (ún. Makovecz Program), magyar szakkollégiumok és hallgatói
szervezetek támogatása. Mindezekkel hozzájárulunk a külhoni magyar közösségek tagjai
tudásszintjének fokozatos növeléséhez, így a magyar oktatási nyelvű felsőoktatási
intézmények oktatói állományának utánpótlásához is.
A határon túli feladatok körébe tartoznak az alábbiak:
−

fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj;

−

külhoni székhelyen kívüli (ún. kihelyezett) képzésekkel kapcsolatos támogatás;

−

hallgatói szervezetek támogatása;

−

határon túli felsőoktatási intézmények működési, fejlesztő hozzájárulása;

−

Makovecz Oktatói és Hallgatói Program;

−

lebonyolítási irodák támogatása;

−

rendezvények, speciális feladatok támogatása.

A Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok feladat 2023. évi kiadási
előirányzata 435,4 millió forint.
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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.
Szintén ez a feladat szolgálja az idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó együttműködések,
intézményi programok, tanártovábbképzések, kétoldalú oktatási csereprogramok
előmozdítását, továbbá a nyelvoktatás hatékonyságának javítását célzó felmérések,
nemzetközi képzési és módszertani tapasztalatátadások támogatását, az anyanyelvi
vendégtanárok, lektorok fogadását köz- és felsőoktatási intézményekben.
Kétoldalú nemzetközi együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett programok
megvalósítását szolgáló projektek főként az Osztrák-Magyar Tudományos Kooperációs Akció
Alapítványon, a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítványon keresztül valósulnak meg.
A nemzetközi alapítványok a hallgatói mobilitás ösztönzését szolgálják, amely Magyarország
kormányzati stratégiájával összhangban lévő prioritás. A külföldi tanulmányok során
megszerzett tapasztalatok, képességek megszerzésével a hallgatók hazájukba visszatérve jobb
feltételek mellett és gyorsabban helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon.
A feladat célja az európai uniós tagságból származó kötelező feladatok ellátása keretében
többek között az Erasmus+ programban való tagállami részvétel költségeihez történő
hozzájárulás az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1288/2013/EU rendelete
(a továbbiakban: EU Rendelet) alapján.
Az Európai Uniós és Nemzetközi oktatási és képzési programok feladat 2023. évi kiadási
előirányzata 348,3 millió forint.
Az EU Rendelet értelmében tagállami kötelezettség a program nemzeti szintű végrehajtása, az
Európai Unió által előírt pályáztatási feladatok ellátását biztosító, uniós kritériumoknak
megfelelő nemzeti iroda létrehozása és 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 Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer
hálózat) működtetését, a nemzeti irodák közti együttműködésekben való részvétel
támogatását, továbbá az EU oktatási szakpolitikához kapcsolódó szakmai projektek
koordinálását és egyes felsőoktatási programok magyarországi megvalósítását (Erasmus
Alumni Hálózat, az Európai Felsőoktatási Térség Reformja projekt támogatása, Campus
Mundi). A feladat biztosítja a közép-európai felsőoktatási csereprogram (CEEPUS)
feladatainak ellátását, valamint további nemzetközi együttműködési projektek, illetve
programok megvalósítását: Nemzeti Europass Központ, az EGT Ösztöndíj Program egyes
részfeladatai, részvétel az INNLAC (Nemzeti Nyelvi Központok Nemzetközi Hálózata)
hálózatban.
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A Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
1 017,7
0,0
1 017,7

Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stb.)
Többlet
2023. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
1 017,7

0,0
0,0

0,0
1 017,7

20/12/4 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések
Az Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések előirányzat 2023. évi
támogatási előirányzata 19 677,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik,
kiadási előirányzata 19 677,0 millió forint.
A kormány döntött a modellváltással érintett, az egyházi felsőoktatási intézmények, valamint
egyes állami és magán intézmények infrastrukturális, valamint innovációs és ökoszisztéma
fejlesztéseihez szükséges többletforrás biztosításáról.
Az egyes modellváltó intézményeket fenntartó alapítványokkal kötött keretmegállapodásokban a kormány által jóváhagyott egyetemi fejlesztési összegek és az
innovációs ökoszisztéma fejlesztésében résztvevő szervezetek fejlesztési összegei kerültek
rögzítésre.
Az Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0

Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stb.)
Többletek:
−
az egyes felsőoktatási intézmények
infrastrukturális, valamint innovációs
és ökoszisztéma fejlesztései
2023. évi javasolt előirányzat
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0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

19 677,0

0,0

19 677,0

19 677,0

0,0

19 677,0

20/13 Művészeti tevékenységek
20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések

Bevétel

Támogatás

45 346,4

Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
/átadott feladat
- átcsoportosítás a VI/1519-1/2022/KTF
Miniszteri engedély alapján a 20/28
fejezeti kezelésű előirányzat javára az
EMMI díjak többletfedezetének
biztosítására
- átcsoportosítás az 1073/2022. (II. 16.)
Korm. határozat alapján a 20/11/7
fejezeti kezelésű előirányzatra
Egyéb változások
- egyéb báziscsökkentés
- szociális hozzájárulási adó
megtakarítás

-

-

-

- 86,5
-

-

- 86,5
-

- 86,5

-

- 86,5

- 5,0

- 5,0

- 81,5

- 81,5

- 4 574,3
- 3 696,0

- az MKUK Magyar Kanizsai Udvari
Kamaraszínház Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság történelmi
vándorszínházi tevékenységéhez
kapcsolódó feladatok a 1060/2019.
(II. 22.) Korm. határozat alapján
- a Liszt Ferenc Kamarazenekar
Alapítvány támogatásáról szóló
1292/2019. (V. 17.) Korm. határozat
módosítása (1707/2019. (XII. 10.)
Korm. határozat)
Többlet (jogcímenként)
- BMC működési többlet támogatás
- a FAB Tetőtér programjai,
kamarazene fesztivál az 1292/2021.
(V. 20.) Korm. határozat alapján

-

- 4 574,3
- 3 696,0

- 48,3

- 48,3

- 300,0

- 300,0

- 530,0

- 530,0

5 400,0
200,0
300,0
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45 346,4

-

5 400,0
200,0
300,0

Megnevezés

Kiadás

- Színházi Olimpia 2023. évi
magyarországi megrendezéséhez
szükséges többletforrás biztosításáról
szóló 1874/2021. (XII. 3.) Korm.
határozat alapján
- a kultúrstratégiai intézmények
működtetésének és feladatellátásának
támogatása az 1501/2021. (VII. 26)
Korm. határozat alapján
2023. évi javasolt előirányzat

Bevétel

Támogatás

4 000,0

4 000,0

900,0

900,0

46 085,6

-

46 085,6

1. A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása
Az előirányzat képezi a Magyar Rádió Zenei együtteseinek kiszámítható működése érdekében
– a Magyar Rádió zenei együtteseinek fenntartásához, illetve szakmai munkájuk
fejlesztéséhez, zenei rendezvényeik számának növeléséhez – szükséges működési költségek
forrását. A támogatás célja az együttesek művészi színvonalának emelése, fellépéseik
számának növelése és a kortárs zenei alkotások megjelenítése.
2. Előadó-művészeti tevékenység támogatása
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás ad lehetőséget az előadó- művészeti kultúrpolitikai
célok megvalósítására. Ezen feladat keretén belül a tánc-, zene-, színházművészet, valamint
cirkuszművészet, működése, programjai kerülnek támogatásra. Erről az előirányzatról kerül
biztosításra a Budapest Music Center 200,0 millió forintos támogatása, valamint az alábbi
Korm. határozatokhoz szükséges források:
–

1046/2019. (II. 18.) Korm. határozat a vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és
zenészek hosszú távú működését biztosító forrásbiztosításról;

–

1385/2019. (VI. 26.) Korm. határozat a Recirquel Újcirkusz Társulat infrastrukturális
hátterének megteremtéséhez, valamint a 2019-2023. évi művészeti munkájának
biztosításához szükséges intézkedésekről;

–

(1292/2021. (V. 20.) Korm. határozat a FAB Tetőtér programjai, kamarazene fesztivál
programjairól.

3. Alkotóművészeti tevékenység
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás ad lehetőséget az alkotóművészeti kultúrpolitikai
célok megvalósítására. Ezen feladat az alkotóművészeti tevékenységek ellátására, művészi
alkotások tervezésére és kivitelezésére, művészeti kiadványok (album, könyv, tanulmány stb.)
megjelentetésére, infrastruktúra kialakítására, korszerű felszerelések, tárgyi eszközök
beszerzésére szolgál. Fentieken túl az alkotóművészethez kapcsolódó egyéb szakmai
tevékenységhez (pl. a képző-, ipar-, fotó-, valamint a könyves és irodalmi élet működése,
programjai), továbbá a mindenkori magyar kulturális életet meghatározó hazai és nemzetközi
viszonylatban emblematikus jelentőségű alkotásokkal, épületekkel, összefüggő kiadások
fedezetére (felújítás, áthelyezés, létesítés) biztosít támogatást.
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4. Előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti
pályázatok)
Az előirányzat forrást biztosít az Emtv. alapján a tárca számára előírt feladatok
végrehajtására, azaz a hazai és (bizonyos programpályázatok tekintetében) a határon túli
magyar előadó-művészeti szervezetek támogatására az alábbiak szerint:
–

–

az Emtv. 19. § és a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 21. § alapján a nemzeti előadóművészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő
színházak, balett- és táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok szakmai
programmegvalósításának és működésének támogatása pályázat útján:
=

Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüttesek működési támogatása;

=

Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok működési támogatása;

az Emtv. 20. § és a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. § alapján kiemelt művészeti
célok megvalósításának támogatása pályázat útján:
=

Kiemelt művészeti célok – színházak, táncegyüttesek támogatása;

=

Kiemelt művészeti célok – zenekarok, énekkarok támogatása;

5. Egyéb színházi támogatások
–

A közös működtetésben lévő színházak, a 2021. évtől az egyes, Budapest Főváros
Önkormányzata fenntartásában lévő színházak közös működtetéséről szóló 1148/2020.
(IV. 10.) Korm. határozat, az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös
működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10) Korm. határozat, valamint a Pécsi Nemzeti
Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös működtetéséről szóló
1488/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat és a Margitszigeti Színház Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság közös működtetéséről 1456/2020. (VII. 30.) Korm. határozat
szerinti támogatói okiratok alapján erről a fejezeti kezelésű sorról kapják a működési
támogatásukat. A fővárosi, mind a vidéki színházak esetében biztosítja a színház
munkatársainak bérfejlesztését, illetve annak szinten tartását. A vidéki színházak
esetében garanciát fogalmaz meg a források csökkentésének megakadályozására úgy,
hogy a szerződésben foglalt időtartam alatt a fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy
nem csökkentheti a fenntartói támogatást.

–

A Déryné Program olyan hiánypótló kezdeményezés, amely összetett módon kíván
támogatást nyújtani a színházi szakma eddig perifériára szorult területeire. A Déryné
Program, négy alprogramjával (Országjárás, Barangoló, Vándorszínház, Társulat) széles
körben szólítja meg a magyar színházi élet résztvevőit, s karolja fel a kulturális
fejlettség növelésében érdekelt térségeket, valamint a kistelepüléseket, az elérés mellett
minőségemelést indukál. A Déryné Program működtetéséhez szükséges 1000,0 millió
szintén erről az előirányzatról került biztosításra.

–

Erről az előirányzatról kerül biztosításra a kultúrstratégiai intézmények működtetése és
feladatellátásáról szóló (1501/2021. (VII. 26) Korm. határozat alapján biztosított
900,0 millió forint.

–

A Színházi Olimpia 2023. évi magyarországi megrendezéséhez szükséges többletforrás
biztosításáról szóló 1874/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján biztosított
4000,0 millió forint többletforrás szintén erről az előirányzatról kerül biztosításra.
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6. A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása
Az 1987 óta koncertező Magyar Örökség díjas 100 Tagú Cigányzenekar a világon
egyedülálló formáció, mely a megalakulásától kezdve pozitív, emblematikus intézmény. Az
előirányzat a Zenekar működéséhez és szakmai programjainak megvalósításához járul hozzá.
A támogatást bérköltségre, rezsi jellegű kiadásokra, próbadíjra, kottaírás-hangszerelés
költségeinek finanszírozására fordítják.
7. Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása
Az előadó-művészeti társasági adó kedvezmények megszüntetésével az előadó-művészeti
szervezetek működését kiegészítő és a széles körű programmegvalósítását elősegítő
támogatásai erről az előirányzatról kerül biztosításra. A fenntartóval nem rendelkező,
független színházak, valamint a tánc- és zeneművészeti szervezetek is részesülhetnek az
előadó-művészeti többlettámogatásból. Fontos hangsúlyozni, hogy az előadó-művészeti szféra
állami támogatásának alapstruktúrája változatlan maradt: az állami és az önkormányzati
fenntartású előadó-művészeti intézmények esetében az elsődleges finanszírozás a mindenkori
fenntartó feladata, míg az előadó-művészeti többlettámogatás ezen felüli, közcélú és
értékalapú központi dotáció.
15. Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. és a MANK Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása
Az EMMI az előirányzatról biztosított forrást a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.
egyes szakmai feladatainak ellátására és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. részére a Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely működtetéséhez.
A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. által ellátott szakmai feladatok:
–

kultúra-marketing, így különösen kulturális termékek, produkciók, nemzeti programok
népszerűsítése,

–

a kárpát-medencei magyar kulturális élet koordinációja,

–

a vidéki kulturális élet megerősítése, regionális együttműködési programok létrehozása
és működtetése,

–

a kultúrafogyasztó szokások elemzése és adatbázisba rendezés révén - személyre szabott
termékkínálatot hordó felületek kialakítása,

–

a művészeti és tudományos eredmények innovatív bevezetése a közoktatásba,
közművelődésbe és a Kárpát-medencei turizmusba,

–

„A nemzet alkotója” elnevezésű alkotói ösztöndíj koordinálása,

–

a kultúrafinanszírozás racionalizálása és összehangolása,

–

popkulturális
törekvések
erősítése,
oktatásszervezési,
gyűjteményezési,
tehetséggondozási tevékenységek és azokat népszerűsítő kommunikációs intézkedések,

–

popkulturális adatvagyon digitális feldolgozásának elindítása, a már digitalizált
tartalmak rendszerezett közzététele és elérhetőségének lehetővé tétele a nemzeti
infrastruktúrán keresztül.

Az előirányzat összege a 2022. évi törvényi előirányzathoz képest összesen 81,5 millió
forinttal csökkent:
–

Magyar Kultúráért Alapítvány kultúrstratégiai feladatellátásáról szóló 1073/2022.
(II. 16.) Korm. határozat alapján a Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely
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működtetése 2022. évtől kezdődően a Magyar Kultúráért Alapítvány feladata, ennek
okán a Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely létrehozásáról szóló 1009/2020.
(I. 30.) Korm. határozattal biztosított 81,5 millió forint bázisba épülő módon a
20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek támogatása előirányzat
1. Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása részfeladat javára
fejezeten belüli átcsoportosítással kerül átadásra.
20/13/9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
/átadott feladat

1 598,6

-

1 598,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Klebelsberg Emlékház üzemeltetési
többlet támogatás
2023. évi javasolt előirányzat

75,0

-

75,0

75,0
1 673,6

75,0
-

1 673,6

1. Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak
Az 1992. november 19-i 92/100/EKG tanácsi irányelv magyarországi bevezetésének
megvalósítását szolgálja e forrás. A művek könyvtári kölcsönzése alapján nyilvános
haszonkölcsönzési díjként, könyvtári kölcsönzés fejében a szerzőt jogdíj illeti meg. A Magyar
Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (a továbbiakban: MISZJE) a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala által regisztrált jogkezelő szervezetként végzi a közkönyvtári
kölcsönzés után járó jogdíj jogkezelését, illetve rendeletileg való felosztásához adatot
szolgáltatva és gyűjtve készíti elő a regisztrált szerzők jogdíjfizetését. A forrásból valósul meg
a jogdíjak kifizetése és a MISZJE működése.
A 2020. évtől az előirányzat biztosítja az irodalmi művek és a kottában rögzített zeneművek
elektronikus haszonkölcsönzése után járó jogdíjak biztosítása céljából történő
forrásbiztosításról szóló 1699/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján.
2. Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése
A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011.
(III. 31.) Korm. rendelet alapján a nyugdíjsegélyek folyósítását 2011. május 1-től az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) vette át. Az ONYF és a
minisztérium közötti megállapodás értelmében a tárca havonta, utólag megtéríti a
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megelőlegezett nyugdíjsegélyek és a postaköltségek összegét, ezen költségek forrását az
előirányzat biztosítja.
3. Kulturális fejlesztések és beruházások támogatása
A Klebelsberg Emlékház működését a kezdetektől, tehát 2017-től a V4 Építészeti Alapítvány
irányítja. A gazdag és sokszínű programok tapasztalatait és eredményeit figyelembe véve az
Alapítvány által a 2022–2025 közötti évekre megfogalmazott fejlesztési és továbblépési
irányok, fenntartandó és kiépítendő partnerkapcsolatok és együttműködési lehetőségek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Klebelsberg Emlékház és az általa képviselt nemzeti értékek a
hazai, illetve a nemzetközi színtéren mind határozottabban megjelenjenek.
20/13/11 Fesztiválok megrendezésének támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
/átadott feladat

1 950,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2023. évi javasolt előirányzat

Támogatás
1 950,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 950,0

-

1 950,0

A Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó működtetésével, valamint a „Bartók-tavasz”
Fesztivál és a „Liszt Ünnep” Fesztivál létrehozásával és működtetésével kapcsolatos
intézkedések megtételéről, valamint a szükséges források biztosításáról, szóló 1927/2020.
(XII. 17.) Korm. határozat biztosítja a forrást a korábbi években a Budapesti Tavaszi Fesztivál
és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretein belül életre hívott kulturális
programok, rendezvények és fesztiválok további támogatására 2021-2025 között nem csak
budapesti, hanem országos helyszíneken is.
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20/13/15 Lázár Ervin Program
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
/átadott feladat

Bevétel

Támogatás

5 000,0

Egyéb változások
- egyéb báziscsökkentés
- szociális hozzájárulási adó
megtakarítás

5 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1 500,0
- 1 498,9

-

- 1 500,0
- 1 498,9

- 1,1

Többlet (jogcímenként)
2023. évi javasolt előirányzat

3 500,0

- 1,1
-

3 500,0

A kormány elkötelezett a kulturális alapellátás kiszélesítése és a nemzeti identitás kultúrán
keresztüli erősítése mellett. Ez a kettős cél azonban kizárólag aktív, patronáló és tudatos
állami szerepvállalás mellett érhető el.
Az előirányzat a nemzeti identitás megerősítése és a magyar kultúra továbbörökítése céljából,
a Lázár Ervin Programmal, minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére
megteremti a tanévenként egyszeri ingyenes színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások,
komolyzenei hangversenyek, muzeális intézmények, valamint az őshonos állatok
bemutatóhelyei látogatásának lehetőségét – függetlenül a gyermek lakóhelyétől és családja
anyagi helyzetétől.
20/14 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes
képzéseinek kiegészítő finanszírozása
Az Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti
ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása előirányzat 2023. évi kiadási előirányzata
12 298,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata
12 298,9 millió forint.
A 2023. évi előirányzat a szakképzési centrumok és más, állami szakképző intézmények
szakképzésről szóló törvény szerinti közfeladat ellátásának (ingyenes képzések az első és
második szakma, valamint egy szakképesítés megszerzése érdekében, felnőttképzési
jogviszonyban) stabil finanszírozhatóságát biztosítja. Továbbra is kiemelten kezelendők a
szakma- és szakképesítés-szerzés kibővült, államilag támogatott lehetőségei. E képzési
formában 2023. évben is várhatóan több tízezer fő képzésére kerülhet sor a szakképzési
centrumokban és más állami szakképző intézményekben. A normatív támogatás fedezetét a
kormány jóváhagyásával túlléphető fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja.
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Az Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek
kiegészítő finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
12 298,9
0,0
12 298,9

Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
stb.)
Többlet
2023. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
12 298,9

0,0
0,0

0,0
12 298,9

20/15 Liget Budapest Projekt működtetését szolgáló kiadások
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
/átadott feladat
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
Liget Budapest Projekt elkészült
épületei működtetésének fedezete

Kiadás

Bevétel

Támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 400,0

-

12 400,0

12 400,0

2023. évi javasolt előirányzat

12 400,0

12 400,0
-

12 400,0

Az előirányzat biztosítja a Liget Budapest Projekt keretében már elkészült intézmények
üzemeltetési feladatainak ellátásához, illetve a tartalom- és intézményfejlesztéshez, valamint a
Városliget Zrt. működésének biztosításához szükséges finanszírozást.
Az előirányzaton tervezett 2023. évi kiadás 12 400,0 millió forint.
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20/16 Szakképzési feladatellátás támogatása
A Szakképzési feladatellátás támogatása előirányzat 2023. évi támogatási előirányzata
1812,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
1812,0 millió forint.
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Szkr.) 335. § 2. pont a) alpontjában foglalt rendelkezés jogszabályi lehetőséget
teremt arra, hogy a társaság, mint szakképzési államigazgatási szerv központi támogatás
hiányában működési költségeire és szakképzéssel összefüggő feladatai ellátására, továbbá az
Szkr. 335. § 2. pont b) és c) pontjai alapján a beruházási és felújítási célú tevékenységeire,
illetve az Szkr. 335. § 4. pontja alapján a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a
továbbiakban: Fkt.) szerinti felnőttképzési tevékenység megszervezéséhez és fejlesztéséhez
kapcsolódó feladatai ellátására támogatást igényeljen a képzési alaprész terhére.
Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ (a továbbiakban: IKK) a SZAKKÉPZÉS 4.0
szakmapolitikai stratégiába illeszkedő fejlesztési, képzési és informatikai programokat valósít
meg és támogató szolgáltatást nyújt a lakosság, a gazdaság szereplői és a szakképzési
intézményfenntartók részére.
Az IKK tájékoztatási és információs központként elérhető a pályaválasztás előtt állóknak és
az oktatóknak. További feladatai:
−
−
−
−
−

−
−
−
−

a pályaválasztás, a gyakorlatorientált képzés, ágazati képzőközpontok szakmai
támogatása,
a pályamódosítás támogatása, a versenyképesség elősegítése, vizsgaközpontok
kialakítása,
szemléletváltás elősegítése a szakképzésben kutatásokkal, elemzésekkel,
a dobbantó program és műhelyiskolák kialakításában való részvétel,
ha valamely szakma vagy szakképesítés tekintetében nincs szakmai vizsgát vagy
képesítő vizsgát szervező, az Fkt.-ban meghatározott térbeli vagy időbeli korlátnak
megfelelő akkreditált vizsgaközpont, a szakmai vizsga és képesítő vizsga
megszervezéséről a szakképzésért felelős miniszter az akkreditált vizsgaközpontra az
Fkt.-ban előírt szabályok szerint és az IKK útján gondoskodik,
végzi a szakképző intézmény minőségirányítási rendszerének külső értékelése
tekintetében a szakképzési államigazgatási szervként számára kijelölt feladatokat,
az oktatók továbbképzésével összefüggésben kidolgozza a továbbképzés struktúráját,
továbbá gondoskodik a továbbképzések és más szakmai fórumok lebonyolításáról,
a szakképzés területén tankönyvkiadói tevékenységet lát el,
szakmai szakértők, szakoktatók módszertani továbbképzése érdekében digitális
kompetenciafejlesztési rendszert működtet.
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A Szakképzési feladatellátás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
Nemzeti Foglalkoztatási Alap - Szakképzési
támogatások előirányzatról történő átadás - IKK
Innovatív Képzéstámogató Központ
2023. évi javasolt előirányzat
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millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1 812,0

0,0

1 812,0

1 812,0

0,0

1 812,0

20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
- az URBS PRO PATIENTE
Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető
Közhasznú NKft. működésével
kapcsolatos intézkedések az
1221/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
alapján a XIV/20/33/1 javára
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
/átadott feladat

Bevétel

Támogatás
20 135,1

20 135,1

- 228,1

-

- 228,1

- 228,1

- átcsoportosítás a VI/15191/2022/KTF Miniszteri engedély
alapján a 20/13/1 fejezeti kezelésű
előirányzat terhére az EMMI díjak
többletfedezetének biztosítására
- átcsoportosítás az 1073/2022. (II. 16.)
Korm. határozat alapján a 20/11/7
fejezeti kezelésű előirányzat javára
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- a nemzeti és történelmi emlékhelyek
fenntartható használatáról és
támogatásáról szóló 2859/2021. Korm.
határozat alapján
- MÜPA Nonprofit Kft. működési
többlet

- 116,2
-

-

- 116,2
-

- 116,2

-

- 116,2

5,0

5,0

- 121,2

- 121,2

2 587,2

- 2022. évi bérintézkedések bázisba
építése – kulturális bérfejlesztés
2023. évi javasolt előirányzat

- 228,1

-

2 587,2

188,0

188,0

330,0

330,0

2 069,2

2 069,2

22 378,0

-

22 378,0

A KIM az előirányzatról a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam
részvételével működő, ezen túlmenően egyéb közszolgáltatási szerződéssel rendelkező
gazdasági társaságokat támogatja, az általános (működési, felhalmozási) költségeik
finanszírozásával, az általuk ellátott szakmai feladatok, továbbá a közszolgáltatási
szerződésben, alapítói okiratban meghatározott közhasznú feladatok megvalósításának
támogatásával.
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Az előirányzat összege a 2022. évi törvényi előirányzathoz képest összesen 2 242,9 millió
forinttal nőtt:
–

a nemzeti és történelmi emlékhelyek fenntartható használatáról és támogatásáról szóló
2859/2021. Korm. határozat alapján bázisba épülő módon 188,0 millió forint kerül
biztosításra a Monostori Erőd Nonprofit Kft. részére a Komáromi Erődrendszer
működtetésére.

–

a 2022. február 23-ai PM-EMMI utóegyeztetés keretében felsővezetői megegyezés
született az egyes kulturális, köznevelési és sport célú beruházások befejezéséhez,
valamint a beruházással érintett intézmények fenntartáshoz és üzemeltetéshez szükséges
forrásbiztosításról szóló előterjesztésről (GK 2022. február 17. 5. napirend), melynek
alapján a Müpa Budapest Nonprofit Kft. működtetésére 330,0 millió forint többletforrás
kerül biztosítására.

–

a 2022. évi kulturális bérintézkedések bázisba építésével a 2023. évre vonatkozóan
2069,2 millió forint többletforrás kerül biztosításra.

–

bázisba épülő módon a 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére fejezeten belüli átcsoportosítással
5,0 millió forint kerül átvételre az Omszi Nonprofit Kft. részére az EMMI éves
kulturális díjkeretének megemeléséhez.

–

az URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit
Kft. működésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1221/2022. (IV. 5.) Korm.
határozat alapján bázisba épülő módon XIV. Belügyminisztérium fejezet 20/33/1
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára
fejezetek közötti átcsoportosítással 228,1 millió forint kerül átadásra az Urbs Pro
Patiente Nonprofit Kft. működtetésére és az általa ellátott közfeladatok támogatására. A
Korm. határozat alapján a feladatot ellátó Urbs Pro Patiente Nonprofit Kft. Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tulajdonába adása okán szükséges az átcsoportosítás
végrehajtása.

–

Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének
támogatásáról szóló 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat alapján biztosított –azóta
többször módosított – 121,2 millió forint bázisba épülő módon a 20/11/7 Kulturális
társadalmi, civil és non-profit szervezetek támogatása előirányzat 1. Egyéb kulturális
alapítványok működési és programtámogatása részfeladat javára fejezeten belüli
átcsoportosítással kerül átadásra az ösztöndíjrendszer működtetésére. A Magyar
Kultúráért Alapítvány kultúrstratégiai feladatellátásáról szóló 1073/2022. (II. 16.)
Korm. határozat alapján a MANK Nonprofit Kft. ösztöndíjrendszerének működtetése
2022. évtől átkerült a Magyar Kultúráért Alapítványhoz.

Az előirányzat felhasználása tárgyévben, támogatói okiratok kiadásával történik.
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20/51 Fejezeti általános tartalék
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Intézménytől átvett / átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
/átadott feladat

1 000,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2023. évi javasolt előirányzat

Támogatás
1 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000,0

-

1 000,0

A Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat az év közben jelentkező, előre nem
látható feladatokkal kapcsolatos kiadások előirányzat-átcsoportosítás útján történő
biztosításának fedezetére szolgál.
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III.4. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
Felsőoktatási ágazat
millió forintban, egy tizedessel
Program, beruházás
Időfejlesztés megnevezése tartama
Infrastrukturális,
innovációs és
ökoszisztéma
fejlesztések

20222024

2023.
Bevétel

0,0

2024.

Támogatás

Bevétel

19 667,1

0,0

További évek

Támogatás
26 991,4

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

Összesen

46 658,5

Kulturális ágazat
millió forintban, egy tizedessel
Program, beruházás
Időfejlesztés megnevezése tartama
A Nemzeti Művelődési
Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft.
501/2021. (VII. 26.)
Korm. határozat szerinti
többletforrása

2023.
Bevétel

2024.

Támogatás

20212025

Bevétel

400,0

2025.

Támogatás

400,0

Bevétel

Támogatás

400,0

Összesen

1 200,0

III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban (ágazatonként 13 oldal)
Család- és ifjúságügyért felelős ágazat
A hazai és uniós forrásfelhasználás minden esetben komplementer módon tervezett, egymást
kiegészítve történik a szakmai feladatok és a források elosztásával.
A család- és ifjúságügyi ügyekért felelős szakterület, mint konstrukciófelelős a 2023. évben
több operatív program összehangolt munkájában vesz részt az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program Plusz, a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz, a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program Plusz, valamint a Magyarország Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terve „A” Demográfia és köznevelés komponensének megvalósítása
során.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz kiemelt célja a kormányzat
családpolitikai döntéshozatalának megalapozását szolgáló kutatások, módszertani fejlesztések
elvégzése, képzések megvalósítása, az aktív idősödést, az idősek tevékeny életmódját
elősegítő fejlesztések támogatása, valamint a családok krízishelyzetbe kerülésének
megelőzése, a koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése, a krízishelyzetek
kialakulásának megelőzését célzó szolgálatok és szolgáltatások fejlesztése, és a családi élet
összeegyeztetésének elősegítése.
A 2021-2027 közötti fejlesztési időszakban a bölcsődei ellátás komplex fejlesztése valósulhat
meg.
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Ennek keretében az infrastrukturális fejlesztések, a kapacitásbővítés (területi lefedettség
növelése) forrását Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve, a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program Plusz, valamint hazai forrás biztosítja.
A bölcsődei dokumentációs rendszer digitalizálása a Digitális Megújulás Operatív Program
Plusz terhére, a bölcsődében dolgozó szakemberek ösztönző rendszerének kidolgozása, a
családok támogatása érdekében a családok munka-magánélet egyensúlyának elősegítésére a
munkahelyhez közeli/vagy helyileg megegyező területen található munkahelyi bölcsődék
létrehozása az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében történhet.
Felsőoktatási ágazat
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.
A GINOP és a VEKOP szakképzési szakterület szakpolitikai felügyelete alá tartozó
projektjei:
Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

Alacsony képzettségűek és
közfoglalkoztatottak képzése
GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése
A digitális munkaerő-piaci kompetenciák
VEKOP-8.5.4-17
fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban
GINOP-6.1.1-15

GINOP-6.1.3-17

Felhívás
keretösszege
(millió
forint)
22 900,0

megvalósítása
folyamatban
lezárult

1 300,0

lezárult

35 750,0

Idegen nyelvi készségek fejlesztése

7 170,0

VEKOP-8.5.1-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése

2 447,0

Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése a
konvergencia régiókban
Munkahelyi képzések támogatása
GINOP-6.1.5-17
nagyvállalatok munkavállalói számára
Munkahelyi képzések támogatása
VEKOP-8.5.2-17
nagyvállalatok munkavállalói számára
GINOP-6.1.4-16

1016

Státusz

7 240,0

megvalósítása
folyamatban
megvalósítása
folyamatban
megvalósítása
folyamatban

5 917,0

lezárult

1 070,0

lezárult

Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kisés középvállalatok munkavállalói számára
Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis
VEKOP-8.5.3-17
és középvállalatok munkavállalói számára
Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-,
középvállalatok és nagyvállalatok
GINOP-6.1.7-17
munkavállalói számára indított képzések
szakmai támogató programja
Vállalati Képző Központok rendszerének
GINOP-6.1.8-18
kialakítása és működtetése
Közlekedési képzési- és vizsgacentrum
GINOP-6.1.9-18
kialakítása
GINOP-6.1.10A gazdaság fokozatváltását támogató
VEKOP-19
innovatív képzések
GINOP-6.2.1Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és
VEKOP-15
Kompetenciamérése programjában (PIAAC)
GINOP-6.2.2A szakképzést végzettség nélkül elhagyók
VEKOP-15
számának csökkentése
A szakképzési intézményrendszer átfogó
GINOP-6.2.3-17
fejlesztése
A szakképzési intézményrendszer átfogó
VEKOP-8.6.3-16
fejlesztése
GINOP-6.2.4A 21. századi szakképzés és felnőttképzés
VEKOP-16
minőségének, valamint tartalmának fejlesztése
GINOP-6.2.5A szakmai képzés digitális módszertanának
VEKOP-19
egységesítése
Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és
GINOP-6.2.6-20
képzőhely alternatívák
Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és
GINOP-6.2.7-20 szakmai felkészítése az új szakképzési
struktúrára
Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése
GINOP-6.2.8(Struktúraváltást támogató informatikai
VEKOP-20
képzések)
GINOP-6.2.9Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben
VEKOP-20
GINOP-6.1.6-17

Felhívás
keretösszege
(millió
forint)

Státusz

12 460,0

lezárult

2 639,0

lezárult

2 700,0

lezárult

179,0

lezárult

7 000,0
10 941,0
2 200,0

megvalósítása
folyamatban
megvalósítása
folyamatban
megvalósítása
folyamatban

2 800,0

lezárult

20 332,0

lezárult

2 429,0

lezárult

14 300,0

megvalósítása
folyamatban

1 660,0

lezárult

3 261,0

megvalósítása
folyamatban

8 040,0

megvalósítása
folyamatban

11 700,0

megvalósítása
folyamatban

4 000,0

megvalósítása
folyamatban

A szakképzésben tanulók végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentését célzó
intézkedések (GINOP-6.2.2, GINOP-6.2.3, VEKOP-8.6.3) kiemelt célja volt a végzettség
nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetenciafejlesztő 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 GINOP-6.2.9- VEKOP-20 kiemelt projekt célja a
szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben (a továbbiakban: Szkt.) meghatározott új
ösztöndíjrendszer keretében a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű fiatalok számára
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pályázati rendszerben igényelhető többlettámogatás biztosítása, mely egyrészről
tehetséggondozó mentorálás keretében segíti a technikum sikeres elvégzését, másrészről
kompenzálja a hátrányos helyzetből fakadó nehézségeket. Ezen tevékenységek támogatása,
kiegészítve a végzettség nélküli iskolaelhagyás okaira választ adó többelemű, rugalmas
tanulási utakat is biztosító programokkal (orientációs kompetenciafejlesztő évfolyam,
műhelyiskolai képzési forma, dobbantó program) a 2021-2027-es európai uniós programozási
ciklusban GINOP Plusz keretében tervezett.
A GINOP-6.2.4 és GINOP-6.2.8 projektekben hangsúlyos tevékenység a szakmákhoz
kapcsolódó digitális tananyagfejlesztés, mely közvetve szolgálja a szakképzésben tanulók
digitális kompetenciafejlesztését és a tananyagok naprakészen tartását is támogatja. A
fejlesztések folytatása a 2021-2027-es európai uniós programozási ciklusban GINOP Plusz,
illetve a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásból is tervezett.
Ágazati képzőközpontok fejlesztése érdekében (GINOP-6.2.6, GINOP-6.2.7) indított
projektek célja a duális képzési rendszer megerősítése az Szkt. és végrehajtási rendelete
szabályozásainak megfelelő ágazati képzőközpontok létrehozásának támogatásával. Az
ágazati képzőközpontok létrehozásához kapcsolódó eszköz- és 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 uniós források összehangolt
felhasználásával történik. A 2021-2027-es programozási időszakban is tervezettek további, a
szakképzéshez kapcsolódó fejlesztések Magyarország számára elérhető EU-s források
felhasználásával – annak európai uniós eljárásrendben történő elfogadását követően –
többéves pénzügyi keretből (MFF) és RRF keretből.
Innovációs terület
A KFI egy rendkívül intenzíven fejlődő terület, amelynél a támogatások és befektetések nem
azonnali eredményeket és megtérülést mutatnak, hanem hosszútávon fenntartható fejlődést és
változásokat hoznak. A KFI ráfordítások jelentősen növelik a GDP-t, a termelékenységet,
valamint a terület fejlesztésére fordított összegek a nemzetgazdaságra és a vállalati szektorra
is kedvezően hatnak.
Ahhoz, hogy a KFI ráfordítások rendszere az elvárt pozitív eredményeket mutassa, a
forrástervezéshez szükséges egy átgondolt, egymásra épülő lépésekből álló, stabil stratégiai
háttér megléte, melyet hazánkban Magyarország Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Stratégiája (2021–2030) biztosít. A dokumentum az előző évek tapasztalataira, a makro- és
mikrokörnyezeti igényekre és az alapjaiban stabil innovációs ökoszisztéma szereplőire építve
fogalmazza meg a távlati célokat. A Stratégia három pillérre építve fogalmazza meg az
elkövetkező évek célkitűzéseit:
–

tudástermelés:
humán erőforrás megerősítése és a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása

–

tudásáramlás:
a quadruple helix (akadémia, vállalkozások, társadalom és kormányzat) szereplői közti
együttműködések erősítése

–

tudáshasznosítás:
a tudás gyakorlati hasznosítása és a vállalkozások innovációs aktivitásának növelése

A korábbi évekhez képest jelentős paradigmaváltás figyelhető meg, amellyel az innovációs
ökoszisztéma középpontjába a felsőoktatási intézmények kerültek.
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A pályázati felhívások a Stratégiai célokhoz igazodva, a három pillérre építkezve kerültek
kialakításra. A forrásaink felhasználásánál az alábbi átfogó célok kerültek kialakításra (a
számok a források százalékos eloszlását mutatják):
−

kutatási infrastruktúra létrehozása és komplex fejlesztése, valamint eszközfejlesztés (a
quadruple helix szereplői közötti együttműködések erősítésének elősegítéséhez)– 55%

−

vállalkozások innovációs potenciáljának növelése és KFI tevékenységük támogatása –
28%

−

a nemzetközi KFI tevékenységhez való kapcsolódás1– 5%

−

(fiatal) kutatók támogatása és az innovációs aktivitás növelése a társadalom szereplői
között– 12%

A KFI terület szereplői Magyarországon a következő forrásokból részesülhetnek
támogatásban:
−

Hazai forrás (évente közel 140 milliárd forint)

−

Operatív Programok 2021-2027 (a teljes keret közel 860 milliárd forint)

−

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz/Resilience
2021-2026 (több mint 380 milliárd forint)

and

Recovery Facility

A KFI-ben érintett Operatív Programok (2021–2027)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)
A 2014–2020-as programozási időszakban futó GINOP folytatásaként a termelékenység és a
hozzáadott érték, valamint a versenyképesség növelését tűzte ki céljának. Az operatív
program az Európai Unió alábbi szakpolitikai célkitűzéseihez kapcsolódik:
−

PO1 Versenyképesebb és intelligensebb Európa

−

PO4 Szociálisabb és Befogadóbb Európa

−

PO5 A polgárokhoz közelebb álló Európa

Az Operatív Program a célok elérését hat prioritástengely mentén kívánja megvalósítani,
melyek egy-egy szakpolitikai terület fejlesztéseit összesítik. A KFI szakterület feladata a 2.
számú prioritástengely szakpolitikai felügyelete és szakmai irányítása:
2. prioritástengely: Kutatás, fejlesztés, innováció
Cél: A tudástermelés, tudásáramlás és tudáshasznosítás ösztönzése továbbá készségfejlesztés
az intelligens szakosodáshoz. A pillér tervezése a KFI stratégiából ismert három pillér mentén
történik.
A.

Tudástermelés elősegítése érdekében cél a kutatási infrastruktúrák és ezek hálózatainak
fejlesztése, mely beavatkozás modern és innovatív kutatási környezet megteremtését
teszi lehetővé. Emellett fontos célként jelenik meg a nemzetközi kutatási infrastruktúrák
lehetőségeinek hatékonyabb kihasználása, melyben jelentős szerepet tölt be az Európai
Kutatási Térségbe való erőteljesebb integráció elősegítése és ehhez kapcsolódóan
versenyképes kutatási projektek támogatása.

1
Ennek keretében sor kerül a nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való kapcsolódások erősítésére, a Horizont Europa keretprogramban
való hatékony részvétel elősegítésére, a nemzetközi hálózatosodás, partnerkeresés ösztönzésére, valamint a nemzetközi programokban
történő részvétel előkészítésének és az eredmények hasznosításának támogatására. A pályázati források fő célcsoportjai: kutatótudásközvetítő szervezetek - köztük a közfinanszírozású kutatóintézetek, a felsőoktatási intézmények (ideértve a magán felsőoktatási
intézményeket is) - a vállalkozások, a nonprofit szervezetek
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B.

Tudásáramlás fokozása a KFI ökoszisztéma-szereplők együttműködésének
ösztönzésével, a szektorok közötti átjárhatóság növelésével, a tudástranszfer
lehetőségeinek bővítésével.
C. Tudásfelhasználás eredményesebbé tétele a vállalati innováció fokozásával. Cél a
vállalati KFI aktivitás növelése, a vállalatok versenyképesebbé tétele, közvetetten
termelékenységük növelése a vállalati innovációs hajlandóság és a KFI tevékenységek
ösztönzésével.
A vissza nem térítendő támogatások mellett megjelennek kombinált pénzügyi eszközök is.
A KFI stratégiában foglaltak megvalósításában fontos szerepe van a 2021-2027 programozási
időszakban a GINOP Plusz 2. prioritástengelyére allokált forrásoknak. A 2022. évben
(2022. június 1-ig) négy felhívás jelent meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm.
határozatban, melyek összesen 302,6 milliárd forint forráskerettel rendelkeznek.
A GINOP Plusz 2. prioritástengelyén további felhívások megjelenését is tervezi a szakterület
2022. harmadik és negyedik negyedévében, illetve 2023. évben.
Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)
A digitalizáció horizontális jellegéből adódóan minden területen jelen van. Szerepét tovább
erősítették az elmúlt időszakban bekövetkező környezeti és társadalmi változások. Ezért
szükségszerű, hogy a KFI területén is végbe menjenek olyan fejlesztések, amelyek a
digitalizáció eszközrendszerén alapulnak.
A DIMOP Plusz keretében kutató-tudásközvetítő szervezetek és vállalkozások
együttműködésével kialakításra és fejlesztésre kerülnek az innovációs ökoszisztémának olyan
elemei digitalizációs célokat helyeznek a középpontba. Mindemellett cél az IKT
vállalkozások kutatás-fejlesztési projektjeinek támogatása. A DIMOP-ban kitűzött célokra,
vagyis a digitalizáció területén folytatandó KFI tevékenység támogatására az Operatív
Program 860 milliárd forintos keretéből mintegy 120 milliárd forint került elkülönítésre és
átadásra.
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz/Recovery and Resilience Facility (RRF)
A koronavírus humánjárvány okozta gazdasági és társadalmi válság kezelésére az Európai
Unió a NextGeneration EU csomag részeként létrehozta az RRF-et, melyet a tagállamok
vissza nem térítendő támogatás+hitel keretében vehetnek igénybe. A támogatási eszköz célja,
hogy a válság okozta nehézségek kezelése mellett elősegítse a reziliencát, előtérbe helyezve a
zöld átmenetet és digitális átállást elősegítő reformokat.
Magyarország jelenleg 9 komponens támogatását kívánja megvalósítani saját forrásaiból:
A.

Demográfia és köznevelés

B.

Innovációs ökoszisztéma létrehozása az egyetemek
Egyetemek megújítása) – 1509 milliárd forint

C.

Felzárkózó települések

D.

Vízgazdálkodás

E.

Fenntartható zöld közlekedés

F.

Energetika

G.

Átállás a körforgásos gazdaságra

H.

Digitalizációs reform a versenyképesség szolgálatában
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megújításával

(korábban:

I.

Egészségügy

A B. komponens keretében az innovációs szakterület jelenleg közel 382 milliárd forinttal az
innovációs ökoszisztéma megerősítését tűzte ki célul.
A fenti támogatások együttesen segítik Magyarország innovációs ökoszisztémájának
fejlesztését és erősítését. Mindezekkel a stratégiai célok megvalósítása mellett hozzá kíván a
szakterület járulni:
−

a vállalkozások innovációs aktivitásának növeléséhez;

−

a humán erőforrás biztosításához;

−

a gazdaság fellendítéséhez;

−

egy egymásra épülő, komplementer logikában gondolkodó innovációs ökoszisztéma
létrehozásához, amely a szereplők közti együttműködésekkel segíti a folyamatos
fejlődést.

Kulturális ágazat
A 2014-2020. időszakra közvetett európai uniós forrásból támogatott projektek többsége
lezárult, megvalósult, illetve fenntartási szakaszba került. Egyes projekteket – különösen,
amelyek személyes jelenlétre épültek – a koronavírus-járvány miatt meg kellett hosszabbítani,
de várhatóan 2023. évben már ezek is fenntartási időszakba kerülnek.
Folyamatban van a 2021-2027. fejlesztési időszak tervezése. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program Plusz kultúrára eső forrása 22,5 milliárd forint lenne az ágazatokkal
(köznevelés, társadalmi felzárkózás) történt egyeztetések alapján, melyek 6 konstrukció
megjelenését tennék lehetővé. A Település- és Területfejlesztési Operatív Program Pluszból
2023-ban vélhetően megkezdődnek a 2021 decemberében 250,46 milliárd forint forrással
megjelent Élhető települések című konstrukció projektjei, melyek – más humán
infrastruktúra-fejlesztés mellett – kulturális infrastruktúra fejlesztésére is lehetőséget adnak.
Folyamatban van a 2021-2027. időszakra vonatkozó Interreg határon át nyúló programok
(benne különösen kulturális turisztikai és kulturális örökségvédelmi témák) tervezése:
Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország, Ausztria, Szlovénia vonatkozásában, miután az
Európai Bizottság elfogadta azokat, 2023-ban a projektek elindulhatnak.
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III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében
Család- és ifjúságügyért felelős ágazat
millió forintban egy tizedessel
Fejezeti
kezelésű
előirányzat
besorolása
20/9/2
20/9/4
20/9/5

Fejezeti kezelésű
előirányzat
megnevezése
Erzsébet gyermek- és
ifjúsági
táborok
támogatása
Gyermek, ifjúsági és
családpolitikai
programok
Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram
támogatása

Finanszírozott feladat megnevezése*

2023. évi
tervezett
kiadás

Gyermektáboroztatás

600,0

Családpolitikai programok

120,0

Határon túli ifjúsági szervezetek működésének
támogatása

10,0

Felsőoktatási ágazat
Fejezeti kezelésű
előirányzat címrendi
besorolása
20/12/3

Fejezeti kezelésű előirányzat
megnevezése
Nemzetközi, európai uniós és
határon túli felsőoktatási
feladatok, programok
támogatása

millió forintban, egy tizedessel
Finanszírozott
2023. évi tervezett
feladat
kiadás
megnevezése*
Határon túli
felsőoktatási
feladatok támogatása

234,0

Kulturális ágazat
millió forintban, egy tizedessel
Fejezeti kezelésű
előirányzat/intézmény
címrendi besorolása

Fejezeti kezelésű
előirányzat/intézmény
megnevezése

20/8/2

Határon túli és nemzetközi
kulturális feladatok
támogatása

20/8/2

Kiemelt művészeti célok Határon túli színházak és
táncegyüttesek pályázata

A határon túli előadó-művészeti
szervezetek (színházak és
táncegyüttesek) szakmai
programjainak támogatása

37,9

20/11/5

Közgyűjteményi,
közművelődési szakmai
feladatok

kulturális fesztiválok támogatása

14,0

20/11/7

Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek
támogatása

működési támogatás

45,0

20/11/7

Egyéb kulturális
alapítványok működési és
programtámogatása

Erdélyi Hagyományok Háza
Alapítvány és a hálózati fiókok
működése

469,4
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Finanszírozott feladat megnevezése

2023. évi
tervezett
kiadás
42,1

Fejezeti kezelésű
előirányzat/intézmény
címrendi besorolása

Fejezeti kezelésű
előirányzat/intézmény
megnevezése

Finanszírozott feladat megnevezése

20/13/1

Művészeti tevékenységek
és egyéb feladatok
támogatása

színházművészeti, táncművészeti és
zeneművészeti szervezetek működési
és programtámogatása

20/13/1

Művészeti tevékenységek
és egyéb feladatok
támogatása

a regisztrált előadó-művészeti
szervezetek, illetve nem regisztrált
szervezetek előadó-művészeti
tevékenységének támogatása

2023. évi
tervezett
kiadás

1 259,3

227,0

Nemzetközi ágazat
millió forintban, egy tizedessel
Fejezeti kezelésű
előirányzat/intézmény
címrendi besorolása
20/4/4.

Fejezeti kezelésű
előirányzat/intézmény
megnevezése
Köznevelés speciális
feladatainak támogatása

Finanszírozott feladat
megnevezése*
Határon túli köznevelési
feladatok támogatása
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2023. évi tervezett
kiadás
236,5
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Kabinetirodát
vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

általános politikai koordinációért,
kormányzati kommunikációért,
országmárkáért,
turizmusért,
vendéglátásért,
e-közigazgatásért,
informatikáért,
e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért,
a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
mozgóképszakmáért,
audiovizuális politikáért,
elektronikus hírközlésért,
szerencsejáték szabályozásért,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,
minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért

felelős tagja.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK) koordinálja a miniszterelnök által
meghatározott kiemelt ügyeket. A tárca emellett segíti a miniszterelnök napi munkáját (így
többek között elkészíti a döntés-előkészítő és háttéranyagokat, ellátja a miniszterelnök és a
kormány körüli állami protokollteendőket). Az MK ellátja az egységes kormányzati
kommunikációval kapcsolatos napi feladatokat, valamint kialakítja a kormányzati honlapok
egységes szerkezetét és arculatát is.
Mindezeken túlmenően az MK látja el a miniszterelnökhöz és a kormányhoz kapcsolódó
egységes állampolgári kommunikációs feladatokat, amelyeket a magyar állampolgárokkal
folytatott folyamatos párbeszéd útján kíván biztosítani. A magyar kormány arra törekszik, hogy
a legfontosabb ügyekben kikérje az emberek véleményét az életüket meghatározó aktuális
intézkedésekről. Ennek egyik eszköze a nemzeti konzultáció, emellett az MK feladatát
állampolgári levelekkel, kiadványokkal, közérdekű tájékoztató tevékenységgel, internetes és
egyéb kommunikációs eszközökkel látja el. A kormány továbbra is az állampolgárokkal történő
párbeszéd alapján kívánja meghozni a legfontosabb döntéseket.
Az MK a jövőben is tájékoztatja az állampolgárokat az aktuális kormányzati intézkedésekről.
A feladatát közvetlen tájékoztató kiadványokon, illetve hagyományos és internetes felületeken
keresztül végzi. Az MK ezen felül közterületi, online, közösségimédia-szolgáltató és
médiaszolgáltató útján tájékoztatja az állampolgárokat. Az egységes kormányzati
kommunikáció biztosítása érdekében grafikai tervezés, gyártás, integrált reklámügynökség,
kutatás, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökség, stratégiai tervezés és tanácsadás, nemzetközi
kommunikációs szolgáltatásokat vesz igénybe.
Az MK az országmárkáért való felelőssége keretében kidolgozza a Magyarország belföldi és
külföldi kedvező megítélésére irányuló országmárka-stratégiát, és közreműködik annak
végrehajtásában, melynek részeként együttműködik a kormányzati és egyéb szervezetekkel,
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belföldi és külföldi rendezvényeken képviseli a kormányt, valamint országspecifikus
elemzéseket készít. A miniszter az országmárkáért való felelőssége keretében előkészíti az
országmárkára vonatkozó jogszabályokat.
Az MK a fentieken túl koordinálja a turisztikai fejlesztések támogatását is. A turizmus
teljesítménye 2010 óta évről évre emelkedő tendenciát mutatott, 2016. évet követően
folyamatosan rekordokat döntött Magyarországon, 2019. évben pedig minden idők legjobb
turisztikai évét könyvelhette el az ország. 2020. év februárját követően a koronavírus
világjárvánnyá alakulása rendkívül súlyosan érintette a hazai turisztikai szektort. A nehéz
időszak alatt sem álltak meg a fejlesztések, európai minőségű épületek, szolgáltatások várják a
turistákat országszerte. Várhatóan 2023-ra – kiemelten a belföldi turizmusra építve – visszaépül
a turizmus a járvány előtti szintre. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 - Turizmus
2.0-ban rögzített stratégiai célok megvalósítása érdekében fontos feladat a turisztikai
szolgáltatások és attrakciók színvonalának emelése, valamint a magas minőségű turisztikai
kínálati elemek piacra segítésének, értékesítésének elősegítése. Fontos küldetés továbbá a
digitalizáció széles körű elterjesztése, mind a turisztikai ágazat szolgáltatói körében, mind az
ágazat irányításában (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ). A cél a sikeres belföldi
turizmus mellett a nemzetközi beutazó turizmus teljes visszaépítése, különös tekintettel a
marketing és értékesítési tevékenységre, valamint a vendéglátás ágazat járvány előtti szintjének
ismételt elérése.
A Korm. rendelet 29. §-a szerint a miniszter a miniszterelnök útmutatása szerint a
nemzetbiztonsági főtanácsadóként működő nemzeti információs államtitkár útján elemzi és
értékeli a nemzetbiztonsági szolgálatok együttműködését, szükség esetén javaslatot tesz a
kormány feladatkörében érintett tagjának vagy a kormánynak intézkedés megtételére, értékeli
és elemzi a kormányzati döntésekhez kapcsolódó nemzetbiztonsági információk áramlását,
értékeli a nemzetbiztonsági tevékenységhez kapcsolódó kormányzati döntések megvalósulását,
koordinálja a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos kormányzati
feladatok ellátását, illetve kezdeményezi a kormány feladatkörében érintett tagjai összehangolt
védelmi tevékenységét.
A Korm. rendelet 24., illetve 25. §-a szerint a miniszter a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért való felelőssége keretében előkészíti a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra
vonatkozó jogszabályokat, továbbá a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért való
felelőssége keretében előkészíti a polgári hírszerzési tevékenység irányítására vonatkozó
jogszabályokat.
A Korm. rendelet 26. §-a szerint a miniszter a minősített adatok védelmének szakmai
felügyeletéért való felelőssége keretében előkészíti a minősített adat védelmére, a minősített
adat védelmének hatósági felügyeletére, a minősített adatok kezelésének hatósági
engedélyezésére és felügyeletére, valamint a nemzeti iparbiztonsági hatósági feladatok
ellátására vonatkozó jogszabályokat.
A Korm. rendelet 2., illetve 6. §-a szerint a miniszterelnök határozza meg a kormány általános
politikáját, és irányítja ennek végrehajtását, mely feladatát közvetlenül, vagy a Miniszterelnöki
Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján hajtja végre. E feladatok ellátása érdekében
összehangolja és megszervezi a kormányzati igazgatás – ide nem értve a területi közigazgatás
– működését, előkészíti a kormány munkatervének és törvényalkotási programjának a
tervezetét, gondoskodik azok végrehajtásáról, megszervezi a kormányzati döntéshozó fórumok
üléseit, szervezi, összehangolja és ellenőrzi a kormány döntéseinek végrehajtását, érvényesíti a
kormányzati döntés-előkészítés, az Európai Unió döntéshozatali tevékenysége és a kormány
döntéseinek végrehajtása során az összkormányzati szempontokat, ellátja az állami vezetők
állami vezetői szolgálati jogviszonyával kapcsolatos személyügyi műveleteket.
A Korm. rendelet 5. §-a szerint a Miniszterelnöki Kormányiroda az általános politikai
koordinációért felelős miniszter munkaszervezetében, mint a miniszterelnök
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munkaszervezetében működik. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát az
általános politikai koordinációért felelős miniszter a miniszterelnök útmutatása szerint irányítja.
A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára – összhangban a Korm. rendelet
5. § (2) bekezdésével – segíti a miniszterelnök tevékenységét. E tekintetben a miniszterelnök
részére – feladat- és hatáskörében – soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, továbbá
kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetve
szakértői közreműködést kér a kormányzati szervektől, továbbá közvetíti a miniszterelnök eseti
döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek felé.
A miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára segíti a
kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatainak ellátásában.
A Miniszterelnöki Kormányiroda ellátja továbbá a kormányzati személyügyi igazgatás
központi, valamint a személyügyi központ feladatait.
Az MK a Korm. rendelet 103. § (2) bekezdése alapján segíti a gazdaságfejlesztési miniszter
tevékenységét. A gazdaságfejlesztési miniszter a kormány nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,
pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért, gazdaságfejlesztésért, lakáspolitikáért, állami
vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, állami vagyon felügyeletéért, valamint a
postaügyért felelős tagja. A Korm. rendelet 106. §-a szerint a gazdaságfejlesztési miniszter a
nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért való felelőssége keretében eljár a nemzetközi
intézményekkel összefüggő gazdaságfejlesztési kérdésekben, kidolgozza a nemzetközi
fejlesztési hitelek, az exporthitel-biztosítás és -hitelezés irányelveit, valamint szabályozását,
koordinálja az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban folytatott kormányzati tevékenységet
és javaslatot tesz az Igazgatótanácsban való képviselő személyére, továbbá koordinálja az
Európai Beruházási Bankban folytatott kormányzati tevékenységet és javaslatot tesz az
Igazgatótanácsban való képviselő személyére.
A Korm. rendelet 104. § e) pontja alapján a gazdaságfejlesztési miniszter előkészíti az MFB
Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra és az Magyar Export-Import
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (a továbbiakban: Eximbank) vonatkozó
jogszabályokat. Az Eximbankot a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a
Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény hozta létre
azzal az alapvető célkitűzéssel, hogy segítse elő a magyar áruk és szolgáltatások külpiacokon
történő értékesítését. Magyarországon az exporthitel ügynökségi funkciók az Eximbank és a
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (a továbbiakban: MEHIB) között kerültek megosztásra. Az
Eximbank exportfinanszírozást (mind elő-, mind pedig utófinanszírozást) nyújt mind
közvetlenül, mind közvetve - pénzügyi intézményi partnerein keresztül, és bankgaranciákat
(mind hitelfedezeti, mind kereskedelmi területen) vállal, míg a MEHIB exporthitel biztosítást
nyújt. Az Eximbank küldetése az, hogy magyar áruk és szolgáltatások exportjának
finanszírozásával lehetővé tegye Magyarországon működő vállalkozások – mind a kis-, a
közép-, és a nagyvállalkozások – számára azt, hogy minél teljesebb mértékben ki tudják aknázni
exportlehetőségeiket, ezáltal növelve a külpiaci versenyképességüket.
A MEHIB feladata a külgazdasági kapcsolatok ösztönzése és segítése, az export hagyományos
piaci eszközökkel nem biztosítható pénzügyi kockázatainak megosztása, a pénzügyi
intézményrendszer, ezen belül az exportfinanszírozás és exporthitel-biztosítás rendszerének
piacgazdasági eszközökkel, valamint a nemzetközi normákkal összhangban történő
továbbfejlesztése. A MEHIB szolgáltatásai kiterjednek az exportőrök rövid, közép- és hosszú
lejáratú szállítói hitelek, a külföldi befektetések, a bankok által nyújtott vevőhitelek és a
hitelintézetek által faktorált követelések kockázatainak biztosítására. A biztosítások –
módozattól függően – a kereskedelmi és a politikai kockázatok ellen nyújtanak védelmet az
exportáló vállalkozások és bankjaik számára.
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Az állami vagyon kezelésével kapcsolatos legfőbb célkitűzés a korábbi években kialakított
vagyonportfólió tekintetében – a 2018. év során megkezdett – hosszú távú vagyonpolitika
működtetésének folytatása, az állami vagyonelemek vonatkozásában jelentkező szinergiák
kihasználása és a közvagyon gyarapítása, ésszerű és gazdaságos hasznosítása. Az állami
vagyonnal való gazdálkodásnak két fontos feladata van. Az egyik, hogy az alapvető állami
feladatok ellátása hátteréül szolgáló vagyon stabil, kiszámítható és értékmegőrző módon
kerüljön biztosításra. A másik cél az ország versenyképességének a növelése, a közmű- és más
állami szolgáltatások nemzeti kézben tartása és ennek révén annak biztosítása, hogy
Magyarország lakói magas minőségben hozzáférhessenek a közszolgáltatásokhoz. Az állami
vagyon kezelésével kapcsolatos további cél a felelős vagyongazdálkodás kialakítása, valamint
az innováció és a fejlesztések támogatása.
Polgári nemzetbiztonság
Az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) szakmai tevékenységét a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 5. §ában meghatározottak szerint látja el, amelyek közül a 2023. évben a következők kerülnek
előtérbe.
Az információgyűjtő tevékenység klasszikus irányai, főként a kémelhárítás, a
kiberfenyegetések elleni fellépés, a migráció, az ukrán-orosz háború gazdaságbiztonságra
gyakorolt hatásai kiemelt hangsúlyt kapnak. A 2023. évben az egyik legfőbb cél, hogy az AH
eszközeivel és módszereivel megelőzze, felderítse és elhárítsa mindazon esetleges
törekvéseket, amelyek a háborúba sodródáshoz vezethetnének.
Az ukrán-orosz háború által generált biztonsági kockázatokat először a szomszédos országok
érzékelik, ezért különösen fontos szerepet kap az AH és a külföldi partnerszolgálatok közötti
nemzetközi információcsere. Szakmai szempontból prioritás a szövetségesekkel, a NATO-val
és az EU tagállamokkal történő fokozottabb együttműködés, amíg az a nemzeti érdekeket nem
sérti. A háború – a fizikai biztonság veszélyeztetése mellett – Magyarország nemzetbiztonsága
vonatkozásában folyamatos kockázatot jelent, komolyan veszélyezteti hazánk gazdaságát és
energiaellátás-biztonságát is.
A XXI. század egyik legnagyobb kihívása a kiberbiztonság területén jelentkezik, amely
vonatkozásában hazánk is jelentős fenyegetettségnek van kitéve. A védett személyek és
intézmények biztonságának preventív jelleggel történő támogatása érdekében folytatódnak a
biztonságtudatosságot fokozó képzések, a közigazgatás, illetve a kritikus infrastruktúrával
összefüggő veszélyek felderítése, amelyek mellett hasonlóan fontos kihívást jelent a
folyamatosan bővülő kolóniavédelem.
Az AH feladatai elsősorban az intézményvédelem területén bővülnek, de feladatköre kiegészül
több állami szerv állománya tekintetében a megbízhatósági vizsgálatok, valamint – a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) állománya tekintetében a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.). szerinti kifogástalan életvitel ellenőrzésének végrehajtásával is.
Egyes súlyponti országok viszonylatában szükséges erősíteni az elhárítási aktivitást, bővíteni a
humánforrások kontingensét, emellett fő feladat a gazdasági befolyásszerzésre utaló szándékok,
információk megszerzése, a stratégiai szektorokban a magyar érdekeket elősegítő ismeretek
megszerzése. Kiemelt terület továbbra is az illegális migrációs trendek és törekvések
prognosztizálása, az embercsempészettel kapcsolatos információszerzés.
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) kiemelt célja, hogy a rendelkezésre
álló valamennyi erővel és eszközzel támogassa Magyarország szuverenitásának megóvására, a
közrend- és közbiztonság megerősítésére, az állampolgárok védelmére, a határon átnyúló

1030

bűnözés akadályozására és felszámolására irányuló feladatok végrehajtását, illetve a
nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védekezést. A speciálisan képzett szakembergárda a
folyamatosan megújuló eszközpark segítségével, különféle szakértői területeken nyújtja
támogató szolgáltatásait az igénybevételre törvényi jogosultsággal rendelkező
nemzetbiztonsági és bűnüldöző szerveknek titkos, leplezett és nyílt eljárások folyamán, illetve
megelőző tevékenysége keretében egyaránt. Az NBSZ kiemelt feladata a műveleti-technikai
képességeinek biztosítása, a kibervédelmi szolgáltatások és az információbiztonság.
A hazánkkal szomszédos országban zajló háborús konfliktus egyszerre veszélyezteti a magyar
emberek fizikai és anyagi biztonságát, valamint az ország energiabiztonságát, amely – az új
kormányzati struktúrához igazodóan – szükségessé tette a Terrorelhárítási Információs és
Bűnügyi Elemző Központ feladatkörének átalakítását, bővítését. Az új biztonsági kihívásokra
adandó komplex válaszok támogatására Magyarország Kormánya a TIBEK általános
jogutódjaként létrehozta a Nemzeti Információs Központot (a továbbiakban: NIK).
A NIK az átalakult biztonsági környezetben látja el az Nbtv. 8/A. §-ában meghatározott
alapfeladatait, így elengedhetetlenné vált, hogy a TIBEK által korábban ellátottakhoz képest
szélesebb körű koordinációt végezzen, továbbá nélkülözhetetlen olyan szakemberek bevonása
az alapfeladatok ellátásába, akik a korábbi évek során felhalmozott rendkívül széleskörű
ismeretanyag mellet az energiabiztonság, az ellátásbiztonság, továbbá a gazdaságbiztonság
területén is komoly tapasztalatokra tettek szert. Mindezek révén a NIK képessé válik arra, hogy
értékelő-elemző tevékenységével nemzetközi szinten is korszerű információ-fúziós
központként hatékonyan támogassa a Kormány magyar emberek érdekében végzett munkáját.
Az Információs Hivatal (a továbbiakban: IH) alapvetően megváltozott biztonsági környezetben
látja el a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 4. §-ban
meghatározott alapfeladatait. Polgári hírszerző szolgálatként a titkos információgyűjtés
eszközeinek felhasználásával is támogatja a kormányzati döntéshozatalt védett, más forrásból
meg nem szerezhető külföldi irányultságú információkkal.
A 2023. évben kiemelt feladatként jelentkezik Magyarország szuverenitásának védelme,
érdekeinek érvényesítése a nemzetközi környezetben. Az orosz-ukrán háborúból fakadó
közvetlen fenyegetések (pl. menekülthullám) felmérésében és előjelzésében fontos feladatot lát
el az IH. A háborúhoz következményként kötődő biztonsági, gazdasági, energetikai változások
és kihívások feltérképezése, az ehhez kötődő, érdekeinket sértő szándékok jelzése és adott
esetben elhárítása megnövekedett feladatokat jelent.
Gazdaságbiztonság területén az ország pénzügyi stabilitását, gazdasági fejlődését veszélyeztető
szándékok és tendenciák időben történő detektálása elengedhetetlen a magyar érdekek
érvényesítése végett.
A hazai társszolgálatokkal együttműködve az IH-nak folytatnia kell a külföldön lévő magyar
intézmények védelmét az ártó szándékú leplezett törekvésektől (szervezett bűnözés,
ellenérdekelt titkosszolgálati támadás, kibertámadás).
A megnövekedett feladatok ellátására bővíteni és folyamatosan működtetni kell az IH humán
erőforrású hírszerző-kapacitását, új irányokban és új módszerekkel kell az információszerzést
erősíteni.
Az adat- és információgyűjtés egyik leghatékonyabb módjává mára a technikai adatgyűjtés, a
kiberképességek fejlesztése és precíziós működtetése vált.
Digitalizáció
Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítése az egységes, átlátható és
strukturált nemzeti informatika és e-közigazgatás működtetése, fejlesztése, valamint a
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közigazgatási informatika infrastrukturális ellátottságának érdekében a digitalizációs, eközigazgatási es informatkai fejlesztések fenti Korm. rendet alapján az MK fejezetébe kerültek.
Cél ezzel a versenyképesség erősítése, és az ügyfélközpontúság megteremtése, ahol
állampolgárnak lehetősége van arra, hogy hivatalos ügyeit online, személyes jelenlét nélkül,
bármilyen mobil eszközről intézze.
A költségvetési források ekként való tervezése lehetővé teszi kormányzati digitalizáció
felgyorsítását, mely által növekszik az ügyfélelégedettség és a kormányzati informatikai
rendszerekbe vetett bizalom. Javul a hatékonyság, ami hozzájárul a GDP növekedéséhez, ennek
köszönhetően Magyarország digitális fejlettsége jól érezhető fejlődésen megy keresztül."
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2023-ban
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Intézmények
Fejezeti kezelésű
előirányzatok
Központi kezelésű
előirányzatok

Kiadás

Bevétel

Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám*
(fő)
93 545,8
1 499**

96 193,0

2 647,2

189 176,9

-

189 176,9

-

195 895,0

16 000,0

-

-

* Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.
** A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok átlagos statisztikai állományi létszáma a minősített adat védelméről szóló 2009.
évi CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez.

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
A fejezet alá tartozó költségvetési szervek felsorolása:
−
−
−
−
−
−
−
−

1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda
2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal
3. cím Nemzeti Koncessziós Iroda
4. cím Alkotmányvédelmi Hivatal
5. cím Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
6. cím Nemzeti Információs Központ
7. cím Információs Hivatal
8. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda
A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény (a továbbiakban:
Törvény) 2022. május 24. napjától hatályos 1. § h) pontja Magyarország minisztériumai között
nevesíti az MK-t.
Az MK Igazgatás feladata az állományába tartozó miniszter, politikai igazgató, államtitkárok,
miniszterelnöki biztosok, helyettes államtitkárok, kormánybiztosok, valamint a közvetlen
irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és
technikai feltételek biztosítása.
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Az MK alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Korm. rendelet
határozza meg. A miniszter alapfeladatait a Korm. rendelet 9-29. §-ai tartalmazzák.
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény – az egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CVI.
törvény 7. §-ával módosított – 18. §-a szerint, a Nemzeti Filmiroda szervezete és feladatai
tekintetében jogutódlással 2020. január 01. napjától az MK-hoz került. A Nemzeti
Filmirodának, mint mozgóképszakmai hatóságnak a Nemzeti Filmiroda egyes eljárásainak
igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 6/2019. (XII. 30.) MK rendeletben
– a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben szabályozott – meghatározott egyes eljárásaiért
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely a központi költségvetési szerv bevételét képezi.
Az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról szóló 476/2020. (X. 30.) Korm.
rendelet 3. §-a alapján a Miniszterelnökség jogutódja 2020. november 1. napjától az MK lett a
2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az Uniós
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékleteiben nevesített szakpolitikai feladatok
vonatkozásában.
A Miniszterelnöki Kormányiroda közfeladatait jogutódként 2022. május 25. napjától az MK
látja el, tekintettel arra, hogy a Törvény 2. §-a alapján a miniszterelnök munkaszervezete az
MK, amelynek része kormányzati igazgatási munkaszervezetként a Miniszterelnöki
Kormányiroda.
A kormány a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait ellátó szervként, valamint
a személyügyi központ feladatait ellátó szervként – a Korm. rendelet 74. § (2) bekezdésében
foglalt kivétellel – a Miniszterelnöki Kormányirodát jelöli ki. A Miniszterelnöki Kormányiroda
személyügyi központként ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a különleges jogállású szervekről és az
általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálya alá tartozó szervek
és az e szerveknél foglalkoztatottak tekintetében.
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Az MK Igazgatás előirányzatai alakulásának bemutatása
millió forintban, egy tizedessel
1. cím
Miniszterelnöki
Kabinetiroda
2022. évi törvényi
előirányzat
Változások
jogcímenként:
Fejezetek közötti
átcsoportosítás:
2022. évi IV. törvény
(MK-MKI)
Fejezetek közötti 0szaldós átrendezés megállapodás (MKPM-KEF)
Fejezeten belüli
átcsoportosítás:
egyéb változások:
Szociális hozzájárulási
adó csökkentés
Korm.
hat.
által
biztosított 96 álláshely
Korm.
hat.
által
biztosított 44 álláshely

Kiadás

Bevétel

7 913,0

Támogatás

380,0

4 630,1

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám*
(fő)

7 533,0

548

4 630,1

353

-

451,9

-

451,9

-

142,1

-

142,1

971,1

971,1

96

449,1

449,1

44

Előirányzat változás
nélküli
létszámváltozás
Bevételváltozás
2023. évi
előirányzat

javasolt

3
220,0

220,0

13 589,3

600,0

12 989,3

1 044

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

2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal
A gazdasági szervezeti feladatait 2015. november 1. napjától az MK látta el, azonban a Nemzeti
Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló
162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 162/2020. Korm. rendelet) 2021. január
1. napjától hatályos 3. § (3) bekezdése alapján a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a
továbbiakban: NKOH) gazdasági szervezettel rendelkezik, amely ellátja az NKOH működését
támogató személyügyi és jogi szolgáltatási feladatokat, továbbá az egyéb funkcionális
feladatokat is.
Az NKOH – 162/2020. Korm. rendelet alapján megfogalmazott – alapfeladatai az alábbiak:
−

ellátja az érintett szervezetek kommunikációs beszerzéseinek és szponzorációjának
szakmai felügyeletét és koordinációját,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

az érintett szervezetekkel együttműködve meghatározza a kommunikációs beszerzések és
a szervezetfejlesztési beszerzések szakmai tartalmát,
összehangolja az érintett szervezetek kommunikációs és szervezetfejlesztési beszerzéseit,
megvizsgálja és elbírálja az érintett szervezetek éves kommunikációs beszerzési terveit
és éves szervezetfejlesztési terveit,
elbírálja az érintett szervezetek beszerzési és szponzorációs igényeit,
központi beszerző szervként – az e rendeletben meghatározott keretek között – az érintett
szervezetek javára eljárva, előkészíti és lefolytatja az érintett szervezetek kommunikációs
beszerzési eljárásait és szervezetfejlesztési beszerzési eljárásait,
az érintett szervezetek kommunikációs beszerzéseihez és szervezetfejlesztési
beszerzéseihez kapcsolódóan járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújt, és kialakítja a
járulékos közbeszerzési szolgáltatás nyújtásának feltételeit,
ellenőrzi a kommunikációs beszerzés és szervezetfejlesztési beszerzés alapján megkötött
szerződéseket, valamint a szponzorációra vonatkozó jognyilatkozatokat,
az érintett szervezetek kommunikációs beszerzéseinek és szervezetfejlesztési
beszerzéseinek teljesítése során egyéb járulékos szolgáltatást nyújt, és kialakítja az egyéb
járulékos szolgáltatás nyújtásának feltételeit,
észrevételt tesz a kommunikációs beszerzések és szervezetfejlesztési beszerzések alapján
kötött szerződések, valamint a szponzorációra vonatkozó jognyilatkozatok
módosításának kezdeményezése esetén.

Az NKOH 162/2020. Korm. rendeletben meghatározott alapfeladatai 2021. szeptember 29-i
hatállyal tovább bővültek, tekintettel arra, hogy a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai
eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló 565/2020. (XII. 8.)
Korm. rendelet módosításával a Hivatal az érintett szervezetek kommunikációs és
szervezetfejlesztési beszerzési igényeinek megvalósítása mellett 2021. év végétől valamennyi
kiemelt nemzetközi sportesemény költségtervének előzetes vizsgálatát is ellátja.
Az érintett szervezetek kommunikációs és szervezetfejlesztési beszerzéseinek magasabb szintű
kiszolgálása érdekében, valamint az ellátandó feladatok és eljárás számok növekedésével
nélkülözhetetlenné vált a Hivatal Központosított Közbeszerzési Portál felületének és
informatikai hátterének átfogó fejlesztése az e-közigazgatás és a digitalizáció jelentette
kihívásokra történő fokozatos felkészülés jegyében.
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Az NKOH előirányzatai alakulásának bemutatása
millió forintban, egy tizedessel
2. cím Nemzeti
Kommunikációs Hivatal
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli
átcsoportosítások:
egyéb változások:
Szociális hozzájárulási adó
csökkentés
Nemzeti
Kommunikációs
Hivatal működési többlete
Közbeszerzési díj a Nemzeti
Kommunikációs
Hivatal
jogállásáról és a kormányzati
kommunikációs
beszerzésekről
szóló
162/2020. (IV. 30.) Korm.
rendelet alapján
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

979,1

-

125,0

15,2

Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám* (fő)
854,1
65

-

189,0

15,2
189,0

475,0

475,0

1 627,9

600,0

1 027,9

65

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

3. cím Nemzeti Koncessziós Iroda
A Nemzeti Koncessziós Irodáról szóló 424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
értelmében a Nemzeti Koncessziós Iroda (a továbbiakban: NKOI) 2020. szeptember 9. napjától
a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
Tekintettel arra, hogy az NKOI önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a
gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az MK látja el.
Az R1. 3.§-ában megfogalmazottak alapján az alábbi feladatokat látja el:
−
Az NKOI szakmai feladatai körében:
a) összegyűjti és rendszerezi az állam koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a
továbbiakban: Ktv.) szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárással összefüggő
tevékenységére vonatkozó információkat, hazai és nemzetközi gyakorlatokat,
b) előkészíti az állam Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti tevékenységére
vonatkozó gazdasági, társadalmi, jogi hatástanulmányokat, döntéselőkészítő
dokumentumokat,
c) javaslatot tesz a miniszternek egyes kizárólagos állami gazdasági tevékenységek
gyakorlása időleges jogának koncessziós szerződés keretében történő átengedésére,
illetve a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatására,
d) az állam Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti tevékenységére és a
koncessziós, illetve a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárásokra vonatkozó egységes módszertant,
eljárásrendet és monitoring rendszert alakít ki és működtet,
−
Az NKOI koordinációs feladatai körében szervezi, összehangolja az állam egységes, a
Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti tevékenységére, eljárására
vonatkozó kormányzati tevékenységet, melynek keretében
a) folyamatos kapcsolatot tart fenn a feladattal érintett központi államigazgatási
szervekkel,
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−

b) folyamatos kapcsolatot tart fenn a Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti
eljárással érintett szervekkel,
c) közreműködik a miniszternek által létrehozott munkacsoport munkájának
szervezésében,
d) szakmai javaslatokat fogalmaz meg minisztériumok és érintett állami szervek számára,
az egységes kormányzati koncessziós politika kialakítására és működésére.
Az NKOI javaslatot tehet a miniszternek a feladat- és hatáskörét, valamint az állam
koncessziós tevékenységét érintő jogszabályok megalkotására.

Az NKOI előirányzatai alakulásának bemutatása
millió forintban, egy tizedessel
3. cím Nemzeti Koncessziós
Iroda
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli
átcsoportosítások:
egyéb változások:
Szociális hozzájárulási adó
csökkentés
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

957,9

-

3,6
954,3

957,9

-

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám*
(fő)
10

3,6
954,3

10

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

Polgári nemzetbiztonsági ágazat
Az ágazathoz tartozó költségvetési szervek:
−
Alkotmányvédelmi Hivatal,
−
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
−
Nemzeti Információs Központ,
−
Információs Hivatal.
4. cím Alkotmányvédelmi Hivatal
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
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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 közveszélyokozás, 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.
A 2023. évben az alábbi előirányzat-változások történnek:
−
A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok
előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten
belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és
éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1663/2021. (IX. 28.) Korm.
határozat (Egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerének
megszüntetése) alapján 6,0 millió forint és 1 fő növekedés;
−
Szociális hozzájárulási adó 2022. évi mértékének csökkenéséből adódó megtakarítás
átcsoportosítása alapján 240,6 millió forint csökkentés;
−
„Szolgálati gépjárművek járműkövetéséhez szükséges rendszer szállítása" tárgyában
megkötésre kerülő vállalkozási keretszerződés módosítása (jótállási időn túli, teljes körű
garancia kiterjesztése) vonatkozásában 0,7 millió forint csökkentés;
−
2 státusz fedezetének NIK részére történő átadása miatt 25,8 millió forint csökkentés;
−
Hivatásos állomány tagjait megillető kiegészítő juttatás emelése alapján 812,5 millió
forint növekedés;
−
A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak bérfejlesztéséhez
kapcsolódóan 8,8 millió forint növekedés;
−
Egészségügyi dolgozói illetményemelés támogatása okán 70,6 millió forint növekedés.
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Az AH előirányzatai alakulásának bemutatása
millió forintban, egy tizedessel
4. cím Alkotmányvédelmi
Hivatal
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
1663/2021. (IX. 28.) Korm.
határozat alapján
Szociális hozzájárulási adó
csökkentés
Intézményi működési kiadások
bázis csökkentése
(járműkövető rendszer)
Intézményi működési kiadások
bázis csökkentése (2 fő
átadása NIK részére)
Hivatásos állomány tagjait
megillető kiegészítő juttatás
emelése
Rendvédelmi alkalmazotti
jogviszonyban
foglalkoztatottak bérfejlesztése
Egészségügyi dolgozói
illetményemelés támogatása
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

12 506,6

47,4

Támogatás
12 459,2

6,0

6,0

-240,6

-240,6

-0,7

-0,7

-25,8

-25,8

812,5

812,5

8,8

8,8

70,6

70,6

13 137,4

47,4

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám* (fő)

1

-2

13 090,0

* Az AH átlagos statisztikai állományi létszáma a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján
minősített adatot képez.)

5. cím Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
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.) szerint kiterjed a kibertérből érkező támadásokkal és fenyegetettségekkel szembeni
eseményészlelési és eseménykezelési feladatokra, a védelmi képességek fejlesztésére,
biztonságirányítási és sérülékenység vizsgálati tevékenységre, valamint megelőző
intézkedésekre is. Az NBSZ Nemzeti Kibervédelmi Intézettel szembeni elvárások
növekedésével együtt bővült az ügyfélkör is és az NBSZ feladataként került meghatározásra a
létfontosságú/kritikus infrastruktúrák információbiztonságával összefüggő hatósági feladatok
ellátása is. Hatósági feladatok tekintetében az NBSZ feladat és hatásköre az Ibtv. szerinti
elektronikus információbiztonságon, valamint a biztonsági okmányok hatósági felügyeletén
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túlmenően 2019-től kiterjed a minősített adatok védelmével összefüggő felügyeleti
tevékenységre is, amelyet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet lát el.
Az NBSZ tevékenysége alapvetően technikai, technológiai alapú, tehát az NBSZ által nyújtott,
rendkívül heterogén szolgáltatási portfolió hatékonyságát meghatározza az alkalmazott
technológiák szofisztikáltsága, naprakészsége.
Magyarország kiberbiztonsági szintjének javítása érdekében az NBSZ kiberbiztonsági
hatásköre és illetékessége folyamatosan bővül. Az ügyfélkör kitettségének csökkentése, illetve
rezilienciájának növelése megköveteli egyfelől az észlelésre-jelzésre optimalizált eszköztár,
másfelől az aktív képességek folyamatos fejlesztését.
A biztonsági környezet technológiai kihívásai olyan kutatási-fejlesztési célokat jelölnek ki az
NBSZ számára, mint a diszruptív technológiák biztonsági kockázatainak azonosítása, a
mesterséges intelligencia nemzetbiztonsági és rendészeti célú felhasználása, így a kutatások
célja is ezen területekre irányul.
A 2023. év kiemelt célja olyan fejlett infrastruktúrák kialakítása, amelyek egyidejűleg képesek
garantálni az információk védelmét, és a gyors reagáló képességet.
A 2023. évi költségvetés tervezése során az alábbi változások kerültek figyelembevételre:
−
1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján az Egységes kormányzati ügyiratkezelő
rendszer érkeztető rendszerének megszüntetése érdekében 4,7 millió forint és 1 fő
növekedés;
−
Szociális hozzájárulási adó 2022. évi mértékének csökkenéséből adódó megtakarítás
átcsoportosítása alapján 392,9 millió forint csökkentés;
−
Szolgálati gépjárművek járműkövetéséhez szükséges rendszer szállítása tárgyában
megkötésre kerülő vállalkozási keretszerződés módosítása (jótállási időn túli, teljes körű
garancia kiterjesztése) vonatkozásában 2,2 millió forint csökkentés;
−
Miniszteri döntés alapján létszámbővítéssel összefüggésben 25,8 millió forint és 2 fő
csökkentés;
−
Hivatásos állomány tagjait megillető kiegészítő juttatás emelése alapján 1473,9 millió
forint növekedés;
−
A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak bérfejlesztéséhez
kapcsolódóan 0,1 millió forint csökkentés;
−
Egészségügyi dolgozói illetményemelés támogatása okán 24,0 millió forint növekedés;
−
A „Kiberbiztonsági Központ és Kutatóintézet létrehozása” feladat forrásának biztosítása
miatt 899,0 millió forint növekedés;
„Technikai fejlesztés” 1386,1 millió forint növekedés.
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Az NBSZ előirányzatai alakulásának bemutatása
millió forintban, egy tizedessel
5. cím Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
alapján
Szociális hozzájárulási adó csökkentés
Intézményi működési kiadások bázis
csökkentése
Miniszteri döntés alapján
létszámbővítéssel összefüggésben
Hivatásos állomány tagjait megillető
kiegészítő juttatás emelése
A rendvédelmi alkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatottak
bérfejlesztéséhez
Egészségügyi dolgozói illetményemelés
támogatása
A „Kiberbiztonsági Központ és
Kutatóintézet létrehozása” feladat
forrásának biztosítása
„Technikai fejlesztés”
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
26 458,6

Átlagos
statisztikai
Bevétel Támogatás állományi
létszám*
(fő)
303,0
26 155,6

4,7

4,7

-392,9

-392,9

-2,2

-2,2

-25,8

-25,8

1 473,9

1 473,9

-0,1

-0,1

24,0

24,0

899,0

899,0

1 386,1
29 825,3

1 386,1
29 522,3

303,0

1

-2

* Az NBSZ átlagos statisztikai állományi létszáma a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján
minősített adatot képez.)

6. cím Nemzeti Információs Központ (jogelőd: Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző
Központ)
Magyarország Kormánya az Nbtv. módosításával, a szuverenitás védelem és az új típusú
biztonsági kihívások okán alakította át a TIBEK feladatkörét és a fenti kihívásokra reagálni
képes információs-fúziós központot hozott létre szélesebb hatáskörrel.
A NIK a kormányzati tájékoztatással kapcsolatos feladatainak végrehajtása során a
kormányzati döntések elősegítéséhez szükséges nemzetbiztonsági minősített és nyílt adatok és
értékelések alapján készít elemzéseket, terjeszt fel jelentéseket a kormányzat részére. A
kormányzati tájékoztatás kiterjed különösen a kiberbiztonságot, az energetikát, a bel- és a
nemzetbiztonságot, az iparbiztonságot és az ellátásbiztonságot érintő veszélyekre, illetve az
aktuális fenyegetettségekre.
A NIK 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.
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A jogszabályokban meghatározott feladatok maradéktalan ellátása, a NIK egyre szélesedő
feladatainak ellátása (az Nbtv. módosítása többletfeladatokat ír elő), 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 NIK szervezetének 26 fővel történő létszámfejlesztése valósul meg a 2023. évben.
A hírigény teljesítésének 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 NIK 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 NIK 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 közadatvagyon 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 Belügyminisztérium támogatásával – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240.
rendelete értelmében – az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (a
továbbiakban: ETIAS) Nemzeti Egysége a NIK jogelődjénél került létrehozásra. A 2023. év
során is fontos feladatként jelenik meg az ETIAS Nemzeti Egység további bővítésével
kapcsolatos személyi, szakmai és infrastrukturális feltételrendszer kialakítása, folytatása, az
ETIAS-szal kapcsolatos feladatok előkészítése, a rendszer kidolgozása, integrálása, melyhez
elengedhetetlen a személyi állomány bővülése. Előkészítés alatt áll az ETIAS szoftver, mely az
uniós szoftverhez kapcsolódik.
A 2023. évi költségvetés tervezése során az alábbi változások kerültek figyelembevételre:
−
Szociális hozzájárulási adó 2022. évi mértékének csökkenéséből adódó megtakarítás
átcsoportosítása alapján 54,3 millió forint csökkentés;
−
Szolgálati gépjárművek járműkövetéséhez szükséges rendszer szállítása" tárgyában
megkötésre kerülő vállalkozási keretszerződés módosítása (jótállási időn túli, teljes körű
garancia kiterjesztése) vonatkozásában 0,1 millió forintcsökkentés;
−
Miniszteri döntés alapján létszámbővítéssel összefüggésben 323,4 millió forint és 26 fő
növelés;
−
Hivatásos állomány tagjait megillető kiegészítő juttatás emelése alapján 173,9 millió
forint növekedés.
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A NIK előirányzatai alakulásának bemutatása
millió forintban, egy tizedessel
6. cím
Központ

Nemzeti

Információs

2022. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Szociális
hozzájárulási
adó
csökkentés
Intézményi működési kiadások
báziscsökkentése
Miniszteri döntés alapján történő
létszámbővítés
Hivatásos állomány tagjait megillető
kiegészítő juttatás emelése
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

3 698,0

Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám* (fő)
3 698,0

-54,3

-54,3

-0,1

-0,1

323,4

323,4

173,9

173,9

4 140,9

4 140,9

* A NIK átlagos statisztikai állományi létszáma a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján
minősített adatot képez.)

7. cím Információs Hivatal
Az IH feladata, hogy a rendelkezésre álló erőforrásainak hatékony felhasználásával és
kihasználásával a külföldre vonatkozó vagy külföldi eredetű bizalmas információk
megszerzésével segítse elő a magyar nemzeti érdekek érvényesülését, védje az ország
szuverenitását, működjön közre Magyarország függetlenségének biztosításában és törvényes
rendjének védelmében.
A hírszerzési információk a kormányzati döntések megalapozását szolgálják. A hírigények
alapulvételével az IH - különleges eszközrendszere révén - olyan adatokat, értesüléseket,
dokumentumokat szerez, amelyek a hivatalos csatornákon egyáltalán nem, vagy csak
korlátozottan ismerhetők meg.
Az IH felderíti a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági vagy más fontos érdekét
sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet, az ország
gazdasága biztonságának és pénzügyi helyzetének veszélyeztetésére irányuló külföldi
szándékokat és cselekményeket.
Információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető, külföldi szervezett bűnözésről,
különösen a terrorszervezetekről, a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelemről, a
tömegpusztító fegyverek és alkotóelemeik, illetve az előállításukhoz szükséges anyagok és
eszközök jogellenes nemzetközi forgalmáról.
Közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák jogellenes forgalmának
felderítésében és megelőzésében, valamint ellátja a kormányzati tevékenység szempontjából
fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét.
Feladata teljesítése érdekében hírszerző tevékenységet folytat. Humán és műszaki-tudományos
eszközökkel létrehozott forrásokból titkos és bizalmas adatokat ismer meg, amely mellett
nyilvános forrásokat is felhasznál, s kiaknázza a nemzetközi együttműködésben rejlő
lehetőségeket is. A megszerzett információkat elemzi, a már rendelkezésre állókkal összeveti
és értékeli, majd a Nemzeti Információs Központ közreműködésével segíti a döntéshozók
munkáját Magyarország érdekeinek védelme és elősegítése érdekében.
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A hírszerzés közreműködésére, különleges felhatalmazáson alapuló titkosszolgálati eszközök
alkalmazására akkor van szükség, ha más állami szerv eszközrendszere már nem tud eredményt
elérni.
IH kiemelt figyelmet fordít Magyarország gazdasági és politikai megítélésére, nemzetközi
mozgásterére, nemzetpolitikájára, energiabiztonságával kapcsolatos kérdésekre, a migráció és
a terrorizmus közvetlen és közvetett kihatásaira. Stratégiai jellegű elemzésekkel segíti a
döntéshozók középtávú döntés előkészítéseit.
A 2023. évi költségvetés tervezése során az alábbi változások kerültek figyelembevételre:
−
−
−
−
–

Szociális hozzájárulási adó 2022. évi mértékének csökkenéséből adódó megtakarítás
elvonása alapján 170,0 millió forint csökkenés;
Egyes nemzetbiztonsági feladatokhoz szükséges költségvetési többletforrások biztosítása
miatt 4320,7 millió forint csökkenés;
Hivatásos állomány tagjait megillető kiegészítő juttatás emelése (11 hó) alapján 916,1
millió forint növekedés;
A tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-illetményalap, valamint a lakhatás és vegyes
költségtérítési-alap megemelése miatt 350,7 millió forint növekedés;
Az árfolyam növekedés költségvetési hatásának okán 65,8 millió forint. (A speciális
alapfeladatok finanszírozása nagy mértékben külföldi fizetőeszközökben valósul meg,
amelyet jelentősen befolyásol a devizák árfolyamának változása.)
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Az IH előirányzatai alakulásának bemutatása
millió forintban, egy tizedessel
7. cím Információs Hivatal
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

21 960,9

226,2

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám* (fő)

21 734,7

Változások jogcímenként:
Szociális hozzájárulási
csökkentés

adó

-170,0

-170,0

Egyes
nemzetbiztonsági
feladatokhoz
szükséges
költségvetési többletforrások
biztosítása
/Információs
hivatali fejlesztések/

-4 320,7

-4 320,7

Hivatásos állomány tagjait
megillető kiegészítő juttatás
emelése

916,1

916,1

65,8

65,8

350,7

350,7

Árfolyamváltozásból
többlet

fakadó

A
tartós
külszolgálaton
lévőknek
járó
devizailletményalap, valamint a
lakhatási
és
vegyes
költségtérítés-alap
megemelése
2023. évi javasolt előirányzat

18 802,8

226,2

18 576,6

* Az IH átlagos statisztikai állományi létszáma a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján
minősített adatot képez.)

8. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) 2023. évi tervezett
támogatási előirányzata 13 244,5 millió forint, tervezett bevétele 870,6 millió forint, így
összesen 14 115,1 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, a kormány
által kijelölt szerv a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak
akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény 5.§-a szerinti ellenőrzési és végrehajtási
feladatainak ellátására, annak érdekében, hogy a fogyatékos személyek, különösen a vakok és
gyengén látók, hozzáférése biztosított legyen ezekhez a felületekhez (webakadály-mentesítés).
A Diákháló Program keretében hazai és uniós forrásból valósul meg a sávszélesség és WIFI
fejlesztés, amely 1,2 millió tanuló és közel 160 ezer oktató számára biztosítja a digitális

1045

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 KIFÜ üzemeltetésében található a magyar szuperszámítógép (HPC) kapacitás, melynek
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 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 fejlesztéséről
rendelkező, a szuper-számítástechnikai infrastruktúra magyarországi fejlesztéséről szóló
1422/2020. (VII. 23.) Korm. határozat biztosítja.
Az informatikai tevékenység mellett a KIFÜ másik fő tevékenységi iránya az európai uniós
projektek projektmenedzsmentje és minőségbiztosítása. A 2007-2022 időszakban összesen 60
darab, mintegy 250 milliárd forint összértékű projekt menedzsmentjét, valamint 50 darab 245
milliárd forint értékű projekt minőségbiztosítását végezte el. Jelenlegi feladata ezen a területen
az aktuálisan záródó projektciklus projektjeinek zárása, illetve az új programozási ciklus
projektjeinek előkészítése.
A fentiek mellett a KIFÜ által vezetett projekt keretében kialakításra került a Földmegfigyelési
Információs Rendszer, mely releváns, részletes és könnyen hozzáférhető, naprakész
űrtávérzékelési és földmegfigyelési adatokkal látja el a közigazgatást, a szakigazgatási
rendszereket, a privát szférát, továbbá a teljes magyar társadalmat. Ezen uniós támogatási
források terhére kialakított rendszer fenntartása érdekében kerül a KIFÜ költségvetése 64,9
millió forinttal megemelésre.
A KIFÜ Tisztaszoftver Programja 2023.02.28-ig van hatályban, mely teljesítéséhez a KIFÜ
előirányzata 320,0 millió forinttal kerül megemelésre.
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A KIFÜ előirányzatai alakulásának bemutatása
millió forintban, egy tizedessel
8. cím Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)

Bevétel

13 768,2

870,6

12 897,6

355

Változások jogcímenként:
Egyéb változások:
Szociális hozzájárulási adó csökkentés

-38,0

-38,0

A
Földmegfigyelési
Információs
Rendszer, valamint a Földmegfigyelési
Operatív
Központ
létrehozásával
kapcsolatos kormányzati feladatokról
szóló
Korm.
határozat
alapján
üzemeltetési forrás biztosítása

64,9

64,9

Tisztaszoftver programhoz biztosított
többlet

320,0

320,0

Előirányzatváltozással
létszámnövekedés

nem

2023. évi javasolt előirányzat

járó

25
14 115,1

870,6

13 244,5

380

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
20/1/1 Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy körüli,
valamint a kormányfő házastársához kapcsolódó protokollfeladatok ellátására használható fel.
Az előirányzat fedezi a külföldi és a belföldi kormányfői protokoll-látogatásokhoz, valamint a
miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy részvételével
lebonyolított rendezvényekhez, valamint a kormányfő házastársához kapcsolódó személyi,
valamint az egyéb dologi jellegű kiadásokat.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
350,0
350,0

Bevétel

Támogatás
350,0
350,0

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnökhöz és a kormányhoz kapcsolódó egységes
lakossági kommunikációs és konzultációs feladatok fedezeteit, különösen írásbeli konzultáció
lefolytatását, Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati
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kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátását, az állampolgárok életét kiemelten érintő
kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatokat, valamint a tájékoztató kiadványok
terjesztését.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
egyéb változások:
Bázis csökkentés
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel
18 000,0

-

6 000,0
12 000,0

Támogatás
18 000,0
-

6 000,0
12 000,0

20/1/11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Az előirányzat – melyre részben a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevétele nyújt fedezetet –
többek között az alábbi programok megvalósítását biztosítja:
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaságai szakmai
programjainak megvalósítása és az azokkal összefüggő működési kiadások
finanszírozása,
a turisztikai és a vendéglátóipari ágazattal összefüggő marketing- és egyéb
kommunikációs költségek finanszírozása,
a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Program lebonyolítása, illetve a programmal
kapcsolatban a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) informatikai
rendszerével összefüggő költségek finanszírozása, kivéve az informatikai
alapinfrastruktúra működtetésének költségét,
térségi turisztikai fejlesztések lebonyolítása,
egyéb turisztikai kínálati elemek fejlesztése és turisztikai programok lebonyolítása,
célzott támogatások nyújtása a szakágazattal összefüggő események szervezéséhez,
turizmus diplomáciai feladatokkal összefüggő, nem a fejezetnél keletkező közvetlen
kiadások finanszírozása,
az 1666/2020. (X.15.) Korm. határozat alapján, Mátraverebély-Szentkút Nemzeti
Kegyhely turisztikai fejlesztése,
kormánydöntés alapján a Marcaliban megvalósuló turisztikai fejlesztések támogatása,
az 1099/2020. (III.12.) Korm. határozat alapján, az egyes turisztikai fejlesztések
megvalósításához szükséges intézkedések,
kormánydöntés alapján országos szálláshely fejlesztés,
kormánydöntés alapján többletforrás biztosítása a balatonfüredi konferenciaközpont
megvalósításához,
kormánydöntés alapján egyes turisztikai projektek megvalósítása a 2023-ban biztosított
forrás terhére,
kormánydöntés alapján a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny megrendezése.
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millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

132 409,6

132 409,6

-140,1

-140,1

-417,4

-417,4

-2,5

-2,5

74,8

74,8

-10 000,0

-10 000,0

-39 800

-39 800,0

-20 000,0

-20 000,0

Változások jogcímenként:
egyéb változások:
A zsámbéki Premontrei Templom
és Kolostor rekonstrukciójának
támogatása [1720/2020. (X.30.)
Korm. határozat]
Mátraverebély-Szentkút Nemzeti
Kegyhely turisztikai fejlesztésének
támogatása [1666/2020. (X. 15.)
Korm. határozat]
Kulcs
település
turisztikai
fejlesztéseinek
támogatása
[1714/2020. (X. 30.) Korm.
határozat]
A
Marcaliban
megvalósuló
turisztikai fejlesztések támogatása
Az egyes turisztikai fejlesztések
megvalósításához
szükséges
intézkedések [1099/2020. (III.12.)
Korm. határozat]
Országos szálláshely fejlesztés
Turisztikai
célelőirányzat
[1949/2021. (XII.
határozat]

fejlesztési
csökkentése
22.) Korm.

Magyarországot
népszerűsítő
nemzetközi marketing kampány
lefolytatásával kapcsolatos egyes
intézkedések

1 078,4
1 078,4

A balatonfüredi
konferenciaközpont
megvalósításához szükséges forrás
biztosítása

350,2

350,2

Egyes
turisztikai
projektek
megvalósításához
szükséges
többletforrások biztosítása

8 069,0

8 069,0
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A Tour de Hongrie nemzeti
kerékpáros körverseny évenkénti
megrendezése
2023. évi javasolt előirányzat

320,2

320,2

71 942,2

71 942,2

20/1/12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat célja az egyes közösségépítést erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezések
összehangolása, nemzeti identitást és patriotizmust erősítő kiemelt kormányzati
kezdeményezések támogatása.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel
800,0
800,0

Támogatás
800,0
800,0

20/1/19 Róheim-villa rekonstrukciója
A Róheim-villa rekonstrukciója elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat a 2022. évben történő
beruházás megvalósulása miatt 2023. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat
Egyszeri feladat miatti kivét

Bevétel

Támogatás

1 270,1
-

2023. évi javasolt előirányzat

1 270,1

1 270,1
0,0

-

1 270,1
0,0

20/1/21 Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat célja a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladatokra vonatkozó
nemzetközi tagdíjak fedezetének biztosítása (Kiállítások Nemzetközi Irodája (Bureau
International des Expositions) – BIE tagdíj, Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete
(Organisation for Economic Cooperation and Development-Tourism Comitte) részére – OECD
tagdíj, ENSZ Turisztikai Világszervezet (United Nations World Tourism Organisation) részére
– UNWTO tagdíj, Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fóruma (International
Forum of Travel and Tourism Advocates) részére – IFTTA tagdíj.
Az Egyetemes Postaegyesület (UPU) a nemzetközi postai együttműködés kiemelkedő
jelentőségű fóruma, amelyben a magyar államot – mint alapító tagot – a postaügyért felelős
miniszter képviseli. Az előirányzat fedezetet nyújt a 2023. évben fizetendő, 2023. évi UPU
tagdíj összegére is.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Fejezetek közötti átrendezés (MKMKI)
Árfolyamváltozás (UPU)
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
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Bevétel
55,5

Támogatás
55,5

74,4

74,4

10,2
140,1

10,2
140,1

20/1/24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat tartalmazza a nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati
kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok, valamint az állampolgárok életét
kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásának forrását.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
11 000,0
11 000,0

Bevétel

Támogatás
11 000,0
11 000,0

20/1/27 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása
Az előirányzat fedezetet biztosít nonprofit, civil szervezetek, köztestületek működési és
szakmai feladatainak támogatására.
Az előirányzat fedezetet biztosít a nonprofit, civil szervezetek, köztestületek működési és
szakmai feladatainak támogatására, közhasznú munkájuk ellátására, tudományos,
ismeretterjesztő, hazafias és honvédelmi neveléshez kapcsolatos, közösségépítő és
családtámogató rendezvények szervezésére. A forrás biztosítása a fentieken túl kiterjed az
egyesületek, alapítványok részére hagyományőrző, kulturális célú támogatásokra, a
tehetséggondozó programok fejlesztésére, a gyermekek és hátrányos helyzetű emberek
foglalkoztatására, a táboroztatásra, az egészségmegőrző előadások megtartására, a hazai
állatmentés fenntartásának és megújításának elősegítésére, a természet, az állatok védelmére,
valamint a környezeti kultúra fejlesztésére egyaránt.
Az előirányzatból kerül finanszírozásra a Kommentár Alapítvány működésének támogatása a
Kommentár Alapítvány céljaival összhangban, fedezi többek között a Kommentár folyóirat
kiadásának költségeit, a Tranzit rendezvény- és képzéssorozat lebonyolítását.
Az előirányzat fedezetet nyújt a Magyar Corvin-lánc Testület működési kiadásainak
finanszírozására is.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel
3 536,0
3 536,0

Támogatás
3 536,0
3 536,0

20/1/28 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 [a továbbiakban: 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet],
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 rendelet,
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illetőleg az egyéb jogszabályokban vagy kormányzati döntésekben meghatározott kormányzati
infokommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos működtetési, fenntartási (üzemeltetési) és
fejlesztési feladatok finanszírozása.
A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében
a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói feladatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt.), valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő
Rendszer (továbbiakban: EDR) hálózat tekintetében a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.
(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, melyet az
IdomSoft Informatikai 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 (a továbbiakban: SZEÜSZ) és a központi elektronikus
ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: KEÜSZ) nyújtásáról, valamint a vezetői engedély
megszerzéséhez előírt elsősegély vizsga eredmények elektronikus nyilvántartásához és az ASP
elektronikus űrlapkezelő rendszerhez kapcsolódó egyes feladatok, amelyeket a KOPINTDATORG 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, melynek keretében a NISZ Zrt.
üzemelteti az alábbi hálózatokat:
= Nemzeti Távközlési Gerinchálózatot (továbbiakban: NTG),
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= KÖZNET infokommunikációs hálózatot,
= Zártcélú Rendészeti Hálózatot (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 fenti célok elérése érdekében az előirányzat biztosítja
− a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat (a továbbiakban:
IMIT); Az IMIT nyújtása magában foglalja az igénybe vevők 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 Nyilvántartás 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;
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= KÉÜ – központi érkeztetési ügynök szolgáltatás nyújtása;
= KKÜ – központi kézbesítési ügynök szolgáltatás nyújtása;
= EFER – elektronikus fizetési és elszámolási rendszer üzemeltetése,
= eSZIG – állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus
aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés
szolgáltatás nyújtása,
= ELEV – Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári
Nyilvántartó rendszer (elektronikus levéltár ellátási szolgáltatásainak)
üzemeltetése.
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 fenti célok elérése érdekében az előirányzat biztosítja
− a Kormányzati Adatközpont (a továbbiakban: KAK) és Adattrezor üzemeltetését, valamint
az abba integrálódó „Kormányzati Felhő” rendszer és infrastruktúra szolgáltatást a
közszféra intézményei számára;
− 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 szolgáltatásként biztosított informatikai rendszer, valamint az annak
elektronikus elérést biztosító hálózati környezet.
− a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program (továbbiakban: DNFP) keretében megvalósított eközigazgatási 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 eközigazgatási szolgáltatások elérését mobileszközök segítségével.
− a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó természetes
személyek adósságrendezési nyilvántartásához (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
alkalmazásfejlesztési feladatainak ellátásához szükséges kiadások fedezetét;

kapcsolódó

− 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;
− 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 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 szóló 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 alkalmazásfejlesztési
szolgálati feladatok ellátását;
− a helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) infrastruktúra és alkalmazásoldali
üzemeltetését;
− a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) informatikai rendszer
infrastruktúrájának működtetését;
− a Modern Városok Program keretében az „Okos Város - Okos Miskolc" projekttel, valamint
az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásával kapcsolatos feladatok
finanszírozását;
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− Állami Alkalmazás-fejlesztési
működtetését;

Környezet

és

az

Állami

Alkalmazás-katalógus

− 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 2023. évben a fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 6998,5 millió
forinttal növekszik az előző év törvényi előirányzatához képest, az alábbiak szerint:
− A Belügyminisztérium, mint az MK jogelőd fejezet alábbi közfeladatai tekintetében, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Belügyminisztérium közötti
megállapodás (KKM1 és KHOR elnevezésű KKM szakrendszerek KAK-ban történő
működtetésével kapcsolatban felmerült költségek fedezetének biztosítása) a 467/2017. (XII.
28.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a NISZ Zrt. működteti a Kormányzati Adatközpontot,
amelynek keretében a KAK rendelet 1. mellékletében meghatározott KAK Felhő
szolgáltatást és adatmegőrzési szolgáltatást nyújt a kedvezményezettek részére. A
467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza az informatikai
rendszerek és kedvezményezettek megnevezését annak érdekében, hogy a kijelölt központi
szolgáltató szolgáltatásnyújtásának kizárólagos joga egyértelműen beazonosítható legyen.
A Kormányzati Adatközpont működésével kapcsolatos költségek viseléséről szóló
2093/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a szakrendszer telepítésével és
működtetésével kapcsolatos költségeket a rendszerek működtetéséért felelős szervezet
viseli. A KKM 2023. évtől beépülő jelleggel biztosítja . Összeg: 98,6 millió forint.
− A Belügyminisztérium, mint az MK jogelőd fejezet alábbi közfeladatai tekintetében, a
Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Belügyminisztérium
közötti megállapodás (Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer működéséhez szükséges
informatikai infrastruktúra IAAS szintű üzemeltetési szolgáltatás) a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm.
rendelet 3/A. § (8) bekezdése alapján 2021. január 1-jétől az NAV hatáskörébe tartozik a
lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának,
előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás
végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott KBR rendszer üzemeltetése és
felügyelete. A 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletének 59. pontja alapján a
KBR rendszer kötelezően a KAK-ban működő szakrendszer, így 2021. január 1-jétől a KBR
rendszer hardveroldali infrastruktúra szintű üzemeltetését a 467/2017. (XII. 28.) Korm.
rendelet 3. §-a alapján az Átvevő fejezet a központi szolgáltató NISZ Zrt. útján biztosítja.
A KBR elnevezésű rendszer KAK-ban történő üzemeltetéséhez szükséges informatikai
infrastruktúra IAAS szintű üzemeltetési szolgáltatásához kapcsolódó forrást a
Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közötti költségvetési megállapodás
(PM_SZERZ/329/2021., BM/15635/2021. iktatószámon) útján, 2022. évben egyszeri
jelleggel, 2023. évtől beépülő jelleggel biztosítja. Összeg: 432,4 millió forint.
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− A Belügyminisztérium, mint az MK jogelőd fejezet alábbi közfeladatai tekintetében, a
Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Belügyminisztérium
közötti megállapodás (NAV Informatikai rendszereinek Kormányzati Adatközponti
környezetben történő fizikai elhelyezése és géptermi üzemeltetési szolgáltatás) 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 3. §-ában és 1. mellékletében foglaltak alapján a KAK infrastruktúra rendszer
üzemeltetéséről, illetve annak részeként az informatikai és kommunikációs infrastruktúra
üzemeltetésére alkalmas létesítmény alapinfrastruktúrájának és rendszerelemeinek
üzemeltetéséről a Belügyminisztérium a központi szolgáltató NISZ Zrt. útján gondoskodik.
A NAV kezdeményezte informatikai kiszolgáló rendszerei vonatkozásában a KAK
Hoszting környezethez történő önkéntes csatlakozását a 467/2017. (XII. 28.) Korm.
rendelet 5. § (2) bekezdése alapján, amely kezdeményezés az Átvevő fejezet részéről
jóváhagyásra került. A KAK Hoszting üzemeltetéséhez szükséges informatikai
infrastruktúra IAAS szintű üzemeltetési szolgáltatásához kapcsolódó forrást a
Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közötti költségvetési megállapodás
(PM_SZERZ/330/2021., BM/15638/2021. iktatószámon) útján, 2022. évben egyszeri
jelleggel, 2023. évtől beépülő jelleggel biztosítja. Összege: 120,8 millió forint.
− A Belügyminisztérium, mint az MK jogelőd fejezet alábbi közfeladati tekintetében, a
Pénzügyminisztérium – Magyar Államkincstár – valamint a Belügyminisztérium közötti
megállapodás. A Magyar Államkincstár kezdeményezte informatikai kiszolgáló rendszerei
vonatkozásában a KAK Hoszting környezethez történő önkéntes csatlakozását a 467/2017.
(XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján, amely kezdeményezés az Átvevő
fejezet részéről jóváhagyásra került. A KAK Hoszting üzemeltetéséhez szükséges
informatikai infrastruktúra IAAS szintű üzemeltetési szolgáltatásához (MÁK informatikai
rendszereinek Kormányzati Adatközponti környezetben történő fizikai elhelyezése és
géptermi üzemeltetési szolgáltatása) kapcsolódó forrást a Pénzügyminisztérium, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal, valamint a Belügyminisztérium közötti költségvetési megállapodás
(PM_SZERZ/69/2022. BM/4970-1/2022. SzNy-EG-2022-0020. iktatószámon) útján, 2022.
évben egyszeri jelleggel, 2023. évtől beépülő jelleggel biztosítja. Összeg: 151,0 millió
forint.
− 1633/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján az Egységes kormányzati ügyiratkezelő
rendszer érkeztető rendszerének megszűntetése. A kormány 1663/2021. (IX. 28.) Korm.
határozata alapján a NISZ Zrt. érintett munkakörben foglalkoztatott alkalmazottainak az
átadása a szükséges forrás biztosításával történik, az érkeztetési és a hiteles elektronikus
irattá alakítási feladatok saját hatáskörben történő, zavartalan ellátása érdekében. A KÉR
igazgatóság munkavállalóinak nagyobb része átadásra kerül a Korm. rendeletben
meghatározott jogutód szervek részére. Összeg: -303,2 millió forint.
A többletforrások bemutatása:
− A kormányzati iratkezelés technikai feltételeinek informatikai fejlesztésével kapcsolatosan
bázisba beépülő jelleggel 829,2 millió forint.
− A személyazonosító igazolvány biztonságának megerősítése és az elektronikus
ügyintézéssel összefüggő fejlesztésekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1852/2020.
(XI. 26.) Korm. határozatban foglalt feladatokra a kormány tartós, bázisba beépülő jelleggel
697,3 millió forint forrást biztosít.
− A közép-európai összehasonlító jogi tudományos együttműködés erősítését szolgáló
professzori hálózat és junior képzési program működéséhez szükséges irodai elhelyezés és
munkakörnyezet üzemeltetési és infrastrukturális feltételeinek biztosításával összefüggő
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intézkedésekről szóló 1006/2021. (I. 20.) Korm. határozat (Közép-európai Professzori
Hálózat, valamint a Titkárság informatikai struktúrájának kialakítása, működtetése és a
hatékony működést segítő infokommunikációs szolgáltatások ellátása). A Közép-európai
Professzori hálózat, valamint a Titkárság informatikai infrastruktúrájának működtetése és
hatékony működtetését segítő infokommunikációs szolgáltatások biztosítása: üzemeltetési
és infrastrukturális feltételeinek biztosítása. Tartós, bázisba beépülő forrás. Összeg: 5,0
millió forint.
− Az adminisztratív terhek csökkentésével összefüggő anyakönyvi eljárások
egyszerűsítésének és elektronizálásának megvalósításához kapcsolódó informatikai
fejlesztési feladatokhoz szükséges források biztosításáról szóló 1125/2021. (III. 12.) Korm.
határozat alapján az adminisztratív terhek csökkentésével összefüggő anyakönyvi eljárások
egyszerűsítésének és elektronizálásának megvalósításához kapcsolódó informatikai
fejlesztések üzememeltetését biztosító forrás. Tartós, bázisba beépülő forrás. Összeg: 21,0
millió forint.
− A Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerhez szükséges források
biztosításáról szóló 1321/2021. (V. 31.) Korm. határozat alapján a Közszolgálati
Személyügyi Keretrendszer működtetéséhez szükséges forrás biztosítása. Tartós, bázisba
beépülő forrás. Összeg: 216,0 millió forint.
− A közbiztonság erősítése érdekében meghatározott egyes feladatok megvalósításához
szükséges költségvetési források biztosításáról szóló 1344/2021. (VI. 2.) Korm. határozat,
valamint a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai
által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a
bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII.
törvényben (a továbbiakban: Bnytv.) meghatározott bűnügyi nyilvántartási rendszerhez
kapcsolódó egyes rendszerek (HCR-bűnügyi, ERHAB); üzemeltetéséhez biztosított
többletforrás. Tartós, bázisba beépülő forrás. Összeg: 138,9 millió forint.
− A kormányzati elektronikus információbiztonság növeléséhez szükséges egyes
intézkedések érdekében 1705,0 millió forint, tartós bázisba épülő jelleggel. A kormány
célja, hogy adatvagyonát ne érhesse károkozás, ezért a támadás elhárításához megfelelő
képességű és tudású Biztonsági Operatív Központot (továbbiakban: HUN SOC) épít ki a
védelmi képességének növelése céljából. A kialakításra kerülő HUN SOC tevékenységét az
NBSZ Nemzeti Kibervédelmi Intézetével szoros együttműködésben végzi. Az Intézet által
már kialakított, az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető rendszerről szóló
214/2020. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti kötelezettségekhez igazított megoldások
felhasználásával működik.
− Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény 2019. június 1-én hatályba lépett 73/A. § (4) bekezdése alapján a
kormány által rendeletben kijelölt tárhelyszolgáltató informatikai alkalmazás útján,
központi tárhely működtetésével biztosítja a törvényben meghatározott központi tárhely
használatára kötelezettek által készített felvételek tárolását. Az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 154/A. §-a a Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t (a továbbiakban: NISZ Zrt.) jelöli ki a központi
tárhely szolgáltatójának. A rendszer informatikai infrastruktúrájának IAAS szintű
üzemeltetési és fejlesztési feladatait, a forgalomelemző kamerákról gyűjtött adatokat és
információkat tárolva a NISZ Zrt. – az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek
módosításáról szóló 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásaként végzi – a
Belügyminisztériummal, mint a rendészetért felelős szaktárcával kötendő közszolgáltatási
szerződés alapján. A rendszer alkalmazásüzemeltetőjének a 467/2017. (XII. 28.) Korm.
rendelet alapján a következő feladatok ellátását kell biztosítania:

1058

=

IKSZR Alkalmazás és adatbázis üzemeltetés, RTSP Proxy üzemeltetés.

=

LPR előfeldolgozó server és LPR server üzemeltetés.

=

ACC server üzemeltetés.

=

Data Center üzemeltetés.

=

Térkép kiszolgáló üzemeltetés,

=

Webserver üzemeltetés,

=

Felügyelet rendszer és alkalmazás felügyelet üzemeltetés,

=

A Rendszerrel kapcsolatban küldött bejelentések, igények, kérések fogadása,

=

Közreműködés az alkalmazások és adatbázisok működésével kapcsolatos
problémák elemzésében, azonosításában, kezelésében hibakategóriák szerinti
átfutási idővel,

=

Az alkalmazáshoz kapcsolódó naplófile-ok vizsgálata, hiba esetén ezekben való
hibakeresés és hiba behatárolása, lokalizálása, helyreállítása,

=

Szolgáltatásnak ki kell terjednie az alkalmazás hibák miatt előállt helyreállítási
feladatok ellátására, patchek, javítócsomagok tesztelésére, telepítésére,
verzióváltások végrehajtására,

=

Rendelkezésre állási idő alatt szükség szerinti beavatkozások, események kezelése,
koordinálása,

=

Szolgáltatással kapcsolatban elvárt rendelkezésre állási időszak munkanapokon 816 óra,

=

Az incidensek kezelésére vonatkozó adminisztratív előírásokat be kell tartani.

Összeg: 465,4 millió forint, tartós bázisba épülő jelleggel.
− Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges
törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Egyszerűsítési tv.)
39. § szakaszaiban rögzített módosításokban foglaltak alapján, az egyes élethelyzetekhez
kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1677/2019.
(XII. 5.) Korm. határozat és az 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján Elektronikus
Ügyintézési Pont (KIOSK) infrastruktúra és alkalmazás fejlesztése megtörtént. A
megvalósításra kerülő infrastruktúra és alkalmazás üzemeltetéséhez a kormány tartós,
bázisba beépülő forrást biztosít 323,1 millió forint összegben.
− Az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatási feladatok ellátására,
valamint a Rendelkezési Nyilatkozatot (a továbbiakban: RNY) használó ügyfelek számának
növekedésével kapcsolatos többletkiadások költségeire a kormány tartós, bázisba beépülő
forrást biztosít 123,7 millió forint összegben.
− A magyar űrtevékenység hosszú távú sikeressége érdekében Földmegfigyelési Információs
Rendszert (FIR), valamint annak szakmai feladatait ellátó Földmegfigyelési Operatív
Központ (FOK) létrehozásáról döntött a Magyar Kormány. A kormány a Földmegfigyelési
Információs Rendszer (FIR), valamint a Földmegfigyelési Operatív Központ (FOK)
működtetésével kapcsolatban 2023. évtől tartós bázisba beépülő 154,5 millió forint forrást
biztosít.
Egyéb többletek:
− Hivatalos irat szolgáltatás díjának változása miatt felmerülő többletköltség. A
Pénzügyminisztérium által végzett felmérés alapján az érintett szervezetek (NISZ Zrt.) által
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megadott költség 75%-a. Erre vonatkozóan a kormány 2023. évi költségvetésben 1808,1
millió forint forrást biztosít.
− Engedélyezett központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyek betöltéséhez
szükséges dologi előirányzatra kapott többletforrás a NISZ által ellátandó alapfeladatok
finanszírozására, bázisba beépülő összege: 11,7 millió forint.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi eredeti előirányzat

Bevétel

Támogatás

69 511,0

69 511,0

98,6

98,6

PM-NAV-BM
közötti
megállapodás
(Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer
működtetéséhez szükséges informatikai
infrastruktúra IAAS szintű üzemeltetési
szolgáltatása)

432,4

432,4

PM-NAV-BM közötti megállapodás (NAV
informatikai rendszereinek Kormányzati
Adatközponti környezetben történő fizikai
elhelyezése)

120,8

120,8

PM- Magyar Államkincstár -BM közötti
megállapodás
(MÁK
informatikai
rendszereinek Kormányzati Adatközponti
környezetben történő fizikai elhelyezése és
géptermi üzemeltetési szolgáltatása)

151,0

151,0

1663/2021. (IX. 28.) Korm. hat. (Egységes
kormányzati
ügyiratkezelő
rendszer
érkeztető rendszerének megszüntetése)

-303,2

-303,2

829,2

829,2

1852/2020. (XI. 26. Korm. határozat (A
személyazonosító
igazolvány
biztonságának
megerősítése
és
az
elektronikus ügyintézéssel összefüggő
fejlesztések)

697,3

697,3

1006/2021. (I. 20.) Korm. határozat
(Közép-európai
Professzori
Hálózat,
valamint
a
Titkárság
informatikai
struktúrájának kialakítása, működtetése és a
hatékony
működést
segítő
infokommunikációs szolgáltatások ellátása)

5,0

5,0

Változások jogcímenként:
KKM-BM (KAK-ban üzemeltetett KKM
szakrendszerek
működtetésével
kapcsolatban felmerülő költségek)

Többletek:
Kormányzati
iratkezelés
feltételeinek fejlesztése

technikai
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1125/2021. (III. 12.) Korm. határozat (Az
adminisztratív
terhek
csökkentésével
összefüggő
anyakönyvi
eljárások
egyszerűsítésének és elektronizálásának
megvalósításához kapcsolódó informatikai
rendszerek üzemeltetése)

21,0

21,0

1321/2021. (V. 31.) Korm. határozat
(Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási
Keretrendszer üzemeltetése)

216,0

216,0

1344/2021. (VI. 2.) Korm. határozat
(Bűnügyi
nyilvántartási
rendszer
üzemeltetése)

138,9

138,9

A
kormányzati
elektronikus
információbiztonság növelése

1 705,0

1 705,0

323/2018. (XII. 28.) Kormányrendelet
Korm.
rendelet
szerinti
rendszer
üzemeltetése

465,4

465,4

Elektronikus
üzemeltetése

323,1

323,1

Adatváltozás-kezelési
Szolgáltatás
működtetésével összefüggő feladatok
ellátása

123,7

123,7

Földmegfigyelési Információs Rendszer,
valamint a Földmegfigyelési Operatív
Központ létrehozása

154,5

154,5

A hivatalos irat szolgáltatás díjának
változása miatt felmerülő többletköltség

1 808,1

1 808,1

Engedélyezett központosított álláshelyállományba
tartozó
álláshelyek
betöltéséhez szükséges dologi előirányzatra
kapott többletforrás a NISZ által ellátandó
alapfeladatok finanszírozására

11,7

11,7

76 509,5

76 509,5

ügyintézési

pontok

Egyéb többletek:

2023. évi javasolt előirányzat

20/1/30 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
A 2005. évi költségvetési törvény felhatalmazása alapján a Művészetek Palotája
megvalósulásával és működésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1026/2005. (III. 11.)
Korm. határozat hozzájárult, hogy a nemzeti kulturális örökség minisztere a Művészetek
Palotája megvalósulásával és működésével kapcsolatban 30 éves futamidejű rendelkezésre
állási szerződést kössön.
Az előirányzat a nettó 56 287 m2 hasznos alapterülettel rendelkező, többfunkciós kulturális
létesítmény rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő üzemeltetését és fenntartását
szolgálja. A megkötött szerződés alapján a Miniszterelnöki Kormányiroda a szolgáltató, a
Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft. részére – részben devizában meghatározott –
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rendelkezésre állási díjat fizet, valamint finanszírozza az épület üzemeltetésével kapcsolatos
közüzemi díjakat (víz, csatorna, fűtés, villamos energia). Az egyéb üzemeltetési, fenntartási és
pénzügyi szolgáltatási díjak is – beleértve a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB
díjakat is – az előirányzat terhére kerülnek kiegyenlítésre.
A Művészetek Palotája projekt esetén a hatályos szerződésből eredő pénzügyi kötelezettségek
2035-ig terhelik a központi költségvetést.

millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

12 269,2

12 269,2

567,7

567,7

12 836,9

12 836,9

Változások jogcímenként:
egyéb változások:
Árfolyamváltozás hatása
2023. évi javasolt előirányzat

20/1/31 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához
A sportlétesítmények fejlesztési és működtetési rendszerének átalakításáról szóló 1055/2004.
(VI. 8.) Korm. határozat írta elő a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretén belül az
alábbi Sport PPP beruházások megvalósulását: Kiskunfélegyházi Sportcsarnok Projekt,
Debreceni Tornaterem Projekt, Kozármislenyi Tornaterem Projekt, Salgótarjáni Tornaterem
Projekt, Acsai Tanuszoda Projekt, Bácsalmási Tanuszoda Projekt, Gönci Tanuszoda Projekt,
Ózdi Tanuszoda Projekt, Újfehértói Tanuszoda Projekt.
Az előirányzat a még kiváltásra nem került sportprojektek (Debreceni Tornaterem Projekt,
Salgótarjáni Tornaterem Projekt) magántőke bevonásával történő fenntartását szolgálja. Az
előirányzat terhére kerül teljesítésre a két tornaterem projekt üzemeltetési díjaihoz történő
hozzájárulás, illetve egyéb, a megkötött szerződésekből eredő kötelezettségek, valamint a
szerződésmenedzsmenthez, szerződésmódosításokhoz, illetve jogvitákhoz kapcsolódó
pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói, perviteli költségek.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2022. évi törvényi előirányzat

62,2

62,2

2023. évi javasolt előirányzat

62,2

62,2

III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
21. cím Központi kezelésű előirányzatok
21/1/1/1. Osztalékbevétel
Az osztalékbevétel előirányzat 2023. évre tervezett 16 000,0 millió forintos összege a magyar
állam tulajdonában lévő, az MK tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Szerencsejáték Zrt.-től
várt 2023. évi osztalékot tartalmazza. Az összeg meghatározásánál figyelembevételre kerültek
a társaság ez évi üzleti tervei, valamint várható gazdasági és finanszírozási helyzete.
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21/2. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások
A NÚSZ Zrt. – jogszabályi kijelölés alapján – 2026. október 31. napjáig gyakorolja az államot
megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az országos közutak használatáért fizetendő,
megtett távolsággal arányos útdíjak beszedésére alkalmas, az ellenőrzést is magában foglaló
integrált elektronikus díjszedési rendszer (a továbbiakban: HU-GO rendszer), a Nemzeti
Tengelysúlymérő Rendszer (a továbbiakban: TSM-rendszer), valamint az Elektronikus Közúti
Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKÁER-rendszer) állami tulajdonú
vagyonelemei felett.
A HU-GO rendszer, valamint a TSM- és az EKÁER-rendszer megfelelő működése és az
útdíjbevételek szintjének tarthatósága érdekében a 2023. évben a fenti vagyonelemek
fejlesztése, állagmegóvása szükséges. E feladatok az útdíj-értékesítési és ellenőrzési szoftver
fejlesztését, a fix útdíjellenőrző portálok és szoftverek ütemezett cseréjét, a rendszerek
működtetését biztosító eszközpark avulás miatti cseréjét, a díjellenőr-járművek cseréjét,
pótlását, valamint az új eszközök és licenceinek biztosítását és további egyéb tevékenységet
foglalnak magukban.
A NÚSZ Zrt. számára a tervezet a 2023. évre 5000,0 millió forint összegű kiadási előirányzatot
tartalmaz.

22. cím Gazdaságfejlesztési célú központi kezelésű előirányzatok
22/1. Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 21/A. §-a
értelmében az egyetemes postai szolgáltató jogosult méltánytalan többletterhének
megtéríttetésére, az előirányzat e megtérítés fedezetét biztosítja.
A Postatv. szerint az egyetemes postai szolgáltató az Európai Bizottság e tárgykörben hozott
jóváhagyó határozata meghozataláig a méltánytalan többletterhének évi 15,0 millió eurót meg
nem haladó részének a központi költségvetés terhére történő megtérítésére jogosult. A 2023.
évi javasolt előirányzat a méltánytalan többletteher 15,0 millió eurót meg nem haladó rész
összegét tartalmazza, az eltérés oka az árfolyamváltozás.
A központi kezelésű sor 2023. évre 5656,5 millió forint összegű kiadási előirányzatot tartalmaz.
22/2. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése
Az Eximbank kamatkiegyenlítési rendszere kedvezményes kamatozású, versenyképességet
javító és exportösztönző hitelek nyújtásának lehetőségét biztosítja a Magyar Export-Import
Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) számú Korm.
rendelet alapján.
Az alapul vett állományi és folyósítási tervszámok azt feltételezik, hogy az orosz-ukrán háború
magyarországi gazdasági hatásainak enyhítésére indítandó programokban az Eximbank is részt
vállal a forgóeszköz és beruházási hitelprogramokkal. Az Eximbank hitelállományának 2021.
évi ugrásszerű növekedése kisebb ütemben ugyan, de 2022. évben is folytatódik, ezzel
egyidejűleg azonban várható a piaci kamatok (elsősorban a forint, de 2022. második félévétől
az euro esetében is) további növekedése.
A kamatkiegyenlítés 2023. évre tervezett összege 31 200,0 millió forint. Az előirányzat a
Kormány jóváhagyásával túlléphető.
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22/3. Peres ügyek
Az előirányzat célja a jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével
jóváhagyott egyezségen alapuló, a magyar államot terhelő kifizetések finanszírozása, a stabil
vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő
állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozatból
eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység költségeinek
teljesítése. Polgári jogviszonyokban a gazdaságfejlesztési miniszter által képviselt magyar
állam jogi képviseletét ellátó ügyvédek megbízási díjának, költségeinek biztosítása a vonatkozó
érvényes szerződések, jogerős bírósági határozatok alapján, és forrás biztosítása a magyar
állammal szemben kezdeményezett valamennyi választott bírósági eljárás költségeire, illetve a
magyar államot bármely nemzetközi választott bíróság kötelező erejű határozatából eredően
terhelő kifizetési kötelezettségre.
A központi kezelésű sor 2023. évre 2000,0 millió forint összegű kiadási előirányzatot tartalmaz.
22/4. alcím Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások
Az alcím a magyar állam részvételével működő nemzetközi pénzügyi intézmények közül a
gazdaságfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szervezetek felé történő befizetéseket, illetve
az azokkal kapcsolatos egyéb költségeket tartalmazza.
22/4/1. alcím CEB tagdíj
Az Európa Tanács Fejlesztési Banknak (CEB) számára a 2023. évben 4,5 millió forint összegű
tagdíjat kell fizetni.
Az előirányzat külön szabályozás nélkül eltérhet az előirányzattól.
22/4/2. alcím Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő egyéb
kiadások
A 734,0 millió forint összegű kiadási előirányzat döntően az Ázsiai Infrastrukturális Befektetési
Bank (AIIB) adminisztrációja mellett létrehozott Multilaterális Fejlesztésfinanszírozási
Együttműködési Központhoz (MCDF) való magyar csatlakozási hozzájárulás 2023-ra tervezett
részlete, valamint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) országcsoportunk
képviseletét segítő horvát és szlovák tanácsadó költségeiből hazánkat érintő hányad.
Ezen túlmenően az Európai Beruházási Bank (EIB) saját forrásaiból az afrikai, karib-térségi és
csendes-óceáni országokban megvalósuló projektek finanszírozására biztosított tagállami
kötelezettségvállalásból felmerülő kiadások fedezésére szolgálhat a kedvezményezett esetleges
fizetésképtelensége esetén. Az összeg fedezi a letétőrzési díjakat, az utalások költségeit is.
Az előirányzat külön szabályozás nélkül eltérhet az előirányzattól.
22/5. alcím M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak
Az előirányzat a következő részfeladatok pénzügyi fedezetét biztosítja:
–

–

Az M5 autópálya (tovább) építése, üzemeltetése és fenntartása kapcsán az AKA Alföld
Koncessziós Autópálya Zrt. részére 2022. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak
kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, melyek jogalapja
az állam és a koncesszor között 1994. május 2-án létrejött és többször módosított
koncessziós szerződés 2005. március 30-án kelt, sorrendben 6. számú módosításának
számító, egységes szerkezetbe foglalt koncessziós szerződés.
Az M6 autópálya érdi tető–Dunaújváros közötti szakaszának megépítése, üzemeltetése
és fenntartása kapcsán az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. részére 2022. évben
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–

–

–

fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő
kötelezettségek teljesítése, melyek jogalapja az állam és a koncesszor között 2004.
október 2-án létrejött, majd 2004. december 15-én és 2006. március 31-én módosított
koncessziós szerződés.
Az M6 autópálya Dunaújváros–Szekszárd közötti szakaszának tervezése, építése,
felújítása, üzemeltetése és karbantartása során az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt.
részére 2022. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb,
szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, az állam és koncesszor által 2008. július
16-án megkötött koncessziós szerződés alapján.
Az M6-os gyorsforgalmi út Szekszárd–Bóly és az M60-as gyorsforgalmi út Bóly–Pécs
közötti szakaszának koncessziós szerződés keretében történő tervezéssel, építéssel,
felújítással, üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatosan a MAK Mecsek Autópálya
Koncessziós Zrt. részére 2022. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése
és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, a koncessziós társaság és az
állam között 2007. november 21-én megkötött koncessziós szerződés alapján.
Az előirányzat forrást biztosít a pénzügyi szolgáltatási díjak – beleértve a devizafizetési
műveletekhez kapcsolódó MNB díjak – fedezetére.

A központi kezelésű sor 2023. évre 151 300,0 millió forint összegű kiadási előirányzatot
tartalmaz.
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III.4. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
20/1/11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
millió forintban, egy tizedessel
Program/
Beruházás/
Fejlesztés rövid
leírása

Kisfaludy
Szállásfejlesztési
Program, Egyes
kiemelt turisztikai
fejlesztések,
szálláshelyfejleszt
és, a Magyar
Turisztikai
Ügynökség Zrt.
61/2017. (III. 20.)
Korm.
rendelet
szerinti feladatai
(20/1/11)

Tartalom

A
program/
beruházás/
fejlesztés
ütemezése

Kisfaludy
Turisztikai
Fejlesztési
Program 202330.
közötti
ütemei

2024- 2030.

Költségvetési hatások
Teljes
forrásigény

321 300,0

[1099/2020.
Korm.
határozat (III.
12.) 1. pont]

Forrás
-igény
éve

Forrásigény
mértéke
adott évben

2024.

45 900,0

2025.

45 900,0

2026.

45 900,0

2027.

45 900,0

2028.

45 900,0

2029.

45 900,0

2030.

45 900,0

Magyarországot
népszerűsítő
nemzetközi
marketing
kampány
lefolytatása

Magyarország
ot népszerűsítő
nemzetközi
marketing
kampány
lefolytatása

2022-2024.

3 243,1

2024.

566,9

A
Tour
de
Hongrie nemzeti
kerékpáros
körverseny
évenkénti
megrendezése

A Tour de
Hongrie
nemzeti
kerékpáros
körverseny
megrendezése
2024-ben

2022-2026.

1 600,8

2024.

320,2

A balatonfüredi
konferenciaközpo
nt
megvalósításához
szükséges
többletforrás
biztosítása

A
balatonfüredi
konferenciaköz
pont
megvalósításáh
oz szükséges
többletforrás
biztosítása

2022-2024.

1 070,5

2024.

370,2
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22/5. M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak
Az M5, M6 (3 szakasz) autópálya projektek koncessziós szerződéseinek fenntartása
(szerződéskötések évei: 1994, 2004, 2007, 2008) éves szinten nagyságrendileg 151 300,0 millió
forint összegben terhelik a központi költségvetést. A koncessziós szerződések lejárata:
2026.10.02; 2031.01.04; 2037.11.20; 2038.07.15. A szerződések megszüntetése ugyanakkor –
akár csak egy projekt kiváltása esetén is – jelentős, egy időben jelentkező forrásigénnyel járna,
ami komoly hatással lenne az államadósságra és a költségvetési hiányra.
20/01/30 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
A Művészetek Palotája projekt esetén a hatályos szerződésből (szerződéskötés éve: 2001.)
eredő pénzügyi kötelezettségek 2035-ig terhelik a központi költségvetést, éves szinten
nagyságrendileg 11 000,0 millió forint összegben. A 2013-ban megvalósult
szerződésmódosítással az állami oldalon jelentősen csökkent az árfolyamkockázat, az
üzemeltetési monitoring kialakításra került, továbbá a Felújítási Alapok felhasználása is
racionalizálva lett. A megközelítőleg 100 000,0 millió forintos kiváltási forrásigény jelentős
költségvetési terhet jelentene.
20/01/31 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához
Az előirányzat terhére támogatott, 2006-ban, illetve 2007-ben megkötött két hosszú távú sport
PPP projekt futamideje 2021.december 31-én, valamint 2024. január 31-én jár le. A futamidő
végéig kifizetendő szolgáltatási díjhozzájárulás nagyságrendileg 300,0 millió forint. A
szerződések idő előtti megszüntetése esetén a létesítmények nem gyarapítanák a nemzeti
vagyont.
III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
Az MK, mint kedvezményezett 2023. évben a 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.

Az MK a 2023. évben az alábbi projekt végrehajtásában érintett:
–

a KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment
feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Közigazgatás- és Közszolgáltatásfejlesztés Operatív Program végrehajtásánál” elnevezésű projekt, amely a Közigazgatásés Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2014-2020 programozási időszak
végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátását, az irányító hatósági és a közreműködő
szervezeti tevékenységeket biztosítja.

–

A 2021-2027-es programozási időszakban a technikai segítségnyújtás finanszírozása a
területfejlesztési miniszter által kezelt Végrehajtás Operatív Program Plusz keretében fog
történni.

Turisztikai ágazat
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A 2021-2027-es európai uniós programozási időszak ágazatot érintő tervezése jelenleg is
folyamatban van, ezért az ebben a ciklusban turizmus fejlesztésre rendelkezésre álló európai
uniós források végleges összege még nem ismert.
2022. évtől várhatóan két operatív program, a GINOP Plusz és a TOP Plusz biztosít forrást
turisztikai fejlesztésekre, azonban 2022. június elejéig az Európai Bizottsággal még nem került
aláírásra a Partnerségi Megállapodás, illetve elfogadott operatív program sem áll rendelkezésre.
2022. június eleji információk alapján a GINOP Pluszból várhatóan 50 000,0 millió forint áll
majd rendelkezésre országos és nemzetközi jelentőségű gyógyfürdőfejlesztésre (ebből 5 000,0
millió forint a gyógyfürdők fejlesztésének előkészítésre önálló pályázati felhívásként), 89 000,0
millió forint örökségvédelmi fejlesztésre, melyből 7 000,0 millió forint tervezett a Desztináció
Menedzsment Szervezetek tevékenységeire. A TOP Pluszból várhatóan aktív- és ökoturisztikai
fejlesztésekre 63 000,0 millió forint, helyi jelentőségű turizmusfejlesztésre 93 000,0 millió
forint, a helyi és térségi jelentőségű gyógyfürdők energetikai fejlesztésre 50 000,0 millió forint
áll majd rendelkezésre.
Polgári nemzetbiztonsági ágazat
Az NBSZ jogszabályban rögzített feladat- és hatásköre jelentős hatással van a társadalmi
működés és közigazgatási folyamatok digitalizációjára, valamint az ország belső biztonságának
fenntartására. Ezen kiemelt prioritások erősítése vonatkozásában az Európai Unió az új 20212027. évekre szóló pénzügyi ciklusban is biztosít pénzügyi eszközöket.
Nevezett pénzügyi időszakban Magyarország belső biztonságát finanszírozó Biztonsági
Alapból az NBSZ az előző pénzügyi időszakban megkezdődött (főként kiberbiztonsági célú)
projekteket tervez megvalósítani. A tervezett fejlesztések összhangban állnak Magyarország
Nemzeti Biztonsági Stratégiájával, amely alapvető stratégiai érdekként kezeli a forradalmi
technológiák kutatás-fejlesztését, többek között olyan kulcsfontosságú területeken, mint a
kibervédelem és a mesterséges intelligencia, illetve elköteleződik olyan kapacitások fejlesztése
mellett, amelyek a határon átnyúló bűnözés felszámolását, a radikalizmus és
terrorcselekmények megelőzését szolgálják.
Ugyanezen pénzügyi eszköz keretében forenzikus (bűnügyi és IT) fejlesztést, a technikai
eszközökkel folytatott földi (nyomkövetés, arcfelismerés) és légi (pilóta nélküli légi járművek)
felderítési, irányítási képességet kialakító fejlesztést, valamint a hazai kiberkitettség
csökkentéséhez és az ellenálló képesség növeléséhez szükséges fejlesztést tervez az NBSZ
megfinanszírozni.
A társadalmi és közigazgatási digitalizációt célzó pénzügyi eszközök (RRF, DIMOP) kapcsán
az NBSZ két irányból érintett. Egyrészről, mint kedvezményezett, aki a fejlesztésével
közvetlenül hozzájárul a kiberkitettség csökkentéséhez, másrészről az NBSZ kiemelten fontos
szerepet tölt be a nemzeti szinten végrehajtásra kerülő IT és kiberfejlesztések biztonságának
megteremtésében. Ez utóbbi szerepkör szükségessé teszi a hazai fejlesztéspolitikai rendszer
számára az NBSZ több területen (hatóság, megelőzés, elemzés) történő bevonását.
Kiemelendő továbbá az NBSZ hosszú távú célkitűzése, miszerint a szervezet
karbonsemlegessége megteremthető lehessen. Ennek érdekében a környezet és energetikai
tevékenységeket célzó finanszírozó eszközök elérése is fontos feladatának tekinthető.
Előkészítés alatt lévő, még el nem bírált pályázat a BBA-5.2.2/23-2022-00002 számú „A
TIBEK találatkezelő Központi informatikai és interoperabilitási képességének fejlesztésére”
című pályázat, melynek - pozitív elbírás esetén – várható befejezési határideje 2023.12.31.
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III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében
millió forintban egy tizedessel
Fejezeti kezelésű
Fejezeti kezelésű
előirányzat/intézmény előirányzat/intézmény
címrendi besorolása
megnevezése
XXI/20/1/11

Finanszírozott
feladat megnevezése

Turisztikai fejlesztési Nemzetpolitikai célú
célelőirányzat
turizmusfejlesztés
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2023. évi
tervezett
kiadás
2 000,0
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a szerint az
államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal
történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása.
Az államháztartás kormányzati szintű ellenőrzése – az Áht. 61. § (3) bekezdése szerint – a
kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat auditáló szerv és a kincstár által
valósul meg.
A Kormány a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-ában – az Áht. 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – kormányzati ellenőrzési szervként a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt
(a továbbiakban: Hivatal) jelölte ki, amelynek feladata az ellenőrzött szerv szervezetétől
független – elsősorban a közpénzek felhasználását, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodást,
annak megóvását, a közfeladatok hatékony, gazdaságos és eredményes ellátását vizsgáló –
tárgyilagos, tényfeltáró, következtetéseket levonó és javaslatokat megfogalmazó ellenőrzési
vagy tanácsadó tevékenység ellátása.
A Hivatal a Korm. rendelet 2. §-a alapján központi hivatalként működő központi költségvetési
szerv, továbbá – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 6. §-a és 1. melléklete 21. pontjának a) alpontja alapján – fejezeti
jogosítványokkal felhatalmazott központi költségvetési szerv.
A Hivatal a kormányzati ellenőrzési tevékenységét a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján
a Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. Az ellenőrzési tervben nem
szereplő, soron kívüli kormányzati ellenőrzések lefolytatására a Korm. rendelet 11. § (3)
bekezdése alapján a Kormány vagy a miniszterelnök adhat utasítást.
A Hivatal kormányzati ellenőrzési jogköre az Áht. 63. § (1) bekezdése értelmében az alábbiakra
terjed ki:
− a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzése,
− az európai uniós forrásból, illetve az állam nevében kötött nemzetközi szerződés alapján
finanszírozott egyéb programból nyújtott támogatás felhasználásának, a Kormány irányítása
alá tartozó fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat,
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzata, elkülönített állami pénzalapok
előirányzata felhasználásának, valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek kormányzati ellenőrzése,
− a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az alapítványoknak
és az egyesületeknek nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás központi
alrendszeréből nyújtott más támogatások – ideértve a nemzetközi szerződések alapján kapott
támogatásokat és segélyeket is –, és az említett szervezetek részére meghatározott célra
ingyenesen juttatott állami vagyon felhasználásának ellenőrzése,
− a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó és állami
tulajdonban álló, valamint az olyan gazdasági társaságok – ide nem értve a Magyar Nemzeti
Bankot – ellenőrzése, amelyekben az állam többségi befolyással rendelkezik,
− azon alapítványok, közalapítványok ellenőrzése, amelyek felett az alapítói jogokat a
Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv gyakorolja, vagy az
államháztartás központi alrendszeréből támogatásban részesülnek,
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− az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenőrzése, ideértve a központi
költségvetés, valamint a tartozás eredeti kötelezettjénél és jogosultjánál a kezességi
szerződés feltételei betartásának ellenőrzését,
− az előzőekben foglaltakkal összefüggésben létrejött jogviszonyok, valamint azon szerződő
felek, amelyek a jogviszony teljesítésében közvetlen vagy közvetett módon közreműködnek,
és
− működési célú költségvetési támogatás nyújtása esetén a kedvezményezett működésének és
gazdálkodásának ellenőrzése.
A Hivatal a kormányzati ellenőrzésekről ellenőrzési jelentést készít, amelyet:
− az ellenőrzési tervben szereplő vagy kormánydöntéssel elrendelt kormányzati ellenőrzés
esetén a Kormány elé,
− a miniszterelnök által elrendelt kormányzati ellenőrzés esetén a miniszterelnök elé
terjeszt.
A Hivatal a Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak megfelelően – megállapodás alapján – közös
ellenőrzést végezhet a felügyeleti és a hatósági ellenőrző szervekkel.
A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a Hivatal a Kormány számára benyújtandó
előterjesztésekhez és jelentésekhez kapcsolódóan, illetve a jogszabályok hatályosulásával
összefüggő tevékenységhez, továbbá egyéb ügyekben a Kormány és a miniszterelnök részére,
azok megbízása alapján, tanácsadó tevékenységet végez.
A Hivatal a Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése szerint az államháztartás pénzeszközeivel és
a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás,
valamint a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének
kormányzati szintű biztosítása érdekében kapcsolatot tart és együttműködik az államháztartás
kontrollját ellátó más szervekkel és az államháztartásért felelős miniszterrel. Előbbiek
teljesülése érdekében a Hivatal támogatja és összehangolja a törvényben meghatározott
ellenőrzési jogkörébe tartozó szervek kapcsolattartási tevékenységét az államháztartás
kontrollját végző más szervekkel.
A Hivatal elnökhelyettese látja el a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatainak bővítéséről,
valamint az Állami Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi
Bizottság létrehozásáról szóló 1514/2019. (VIII. 30.) Korm. határozattal létrehozott Állami
Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi Bizottság elnöki
teendőit. A Bizottság feladata az Állami Számvevőszékkel történő összehangolt kormányzati
kapcsolattartás biztosítása, az Állami Számvevőszék megállapításainak nyomon követése és a
javaslatok hasznosulásának figyelemmel kísérése, illetve az ellenőrzési tapasztalatok alapján a
Kormány számára javaslatok megfogalmazása.
A Hivatal további feladata, a kormányhatározatban rögzített kormánydöntések nyilvántartása
és azok végrehajtása folyamatának, előrehaladásának folyamatos nyomon követése. A Hivatal
e feladata keretében nyilvántartást vezet a kormánydöntésekről és azok végrehajtásának
állásáról, továbbá a kormánydöntések végrehajtásáról rendszeresen beszámol a
miniszterelnöknek.
A fenti feladatok ellátása mellett a Hivatal a Korm. rendelet 10/A. §-ában, valamint a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, a minisztériumok belső
ellenőrzésének támogatásával kapcsolatos feladatokat is végez.
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A Hivatal elnöke a Korm. rendelet 8. §-a értelmében a Hivatal tevékenységéről évente, a
tárgyévet követő év június 30-áig beszámol a Kormánynak.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2023-ban

Megnevezés
Intézmények
XXI/23/1. Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal

Kiadás

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
3,2

1 195,9

1 192,7

123

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
23.1. Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal alcím
2022. évi törvényi előirányzat
2022. évi szocho csökkentés
bázisba építése
Csökkenések összesen
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

1 218,9
-23,0

3,2

-23,0
1 195,9

0,0
3,2

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi
létszám (fő)
1 215,7
123
-23,0
-23,0
1 192,7

123

A Hivatal 2023. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 123 fő.
A 2023. évi költségvetés tervezése során – az ellenőrzési és egyéb feladatok ellátásához,
valamint a tanácsadó tevékenységek végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi és
infrastrukturális háttér megteremtése érdekében – a következő szempontok kaptak prioritást:
–
–
–

A személyi juttatások előirányzata biztosítsa a jogszabályok szerinti kifizetések fedezetét.
A dologi kiadások előirányzata biztosítsa a Hivatal feladatainak zavartalan végrehajtását,
a mindennapi működéshez szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzését, valamint a
speciális tudást igénylő vizsgálatokhoz kapcsolódóan szakértők igénybevételét.
A felhalmozási kiadások nyújtsanak fedezetet az elavult, elhasználódott informatikai és
egyéb eszközök lecserélésére.

A Hivatal alaptevékenysége saját bevétel elérését nem teszi lehetővé, vállalkozási
tevékenységet nem folytat.
A Hivatal 2023. évi költségvetésében 0,8 millió forint működési bevétel került tervezésre,
amely összeg alapvetően egyszeri jellegű befizetésekből származik, a továbbszámlázott
szolgáltatásokon kívül az évközi különféle működési célú befizetésekből (pl. dolgozói
költségtérítések, stb.) keletkezik. Ezen felül a Hivatal alkalmazottainak nyújtott kamatmentes
lakáscélú munkáltatói kölcsönök 2023. évben esedékes visszatérülésére 2,4 millió forint
bevétel került tervezésre, felhalmozási célú átvett pénzeszközként.
A Hivatal kiadásainak fedezete 99,7%-ban költségvetési támogatásból biztosítható.
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I.

A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása

A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Versenyhivatal) státuszát és
jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény tartalmazza (a továbbiakban: Tpvt. vagy Versenytörvény). Tevékenysége
során ellátja a Tpvt. szerinti versenyfelügyeleti funkciókat, a versenypártolási feladatokat, ami
alapvetően versenyszempontú jogszabály véleményezést jelent, valamint a versenykultúra
fejlesztését.
A Versenyhivatalnak a piacgazdaság működésében betöltött – a verseny szabadságával
kapcsolatos – szerepe, hogy a köz érdekében, a hosszú távú fogyasztói jólétet és így a
versenyképességet is növelő módon érvényt szerezzen a hatáskörébe tartozó versenyjogi
rendelkezéseknek. Fontos szerepe van továbbá, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel
általában is támogassa a versenyt, vagy ahol verseny nem lehetséges, illetve nem a legjobb
eredményt adja, elősegítse a versenyt megteremteni vagy pótolni hivatott állami szabályozás
kialakítását.
A GVH autonóm államigazgatási szerv, amelyet az Országgyűlés kifejezetten a piaci verseny
fenntartásához fűződő közérdek fenntartása céljából a versenyjogi jogérvényesítésre, illetőleg
a verseny tisztaságának felügyeletére hozott létre. A GVH nincs alárendelve a kormánynak,
illetőleg más országos közigazgatási szervnek, az állami költségvetésben önálló fejezetet alkot,
elnökét, elnökhelyetteseit és a Versenytanács tagjait a köztársasági elnök nevezi ki. A
Versenyhivatal az Országgyűlés ellenőrzése mellett működik, így elnöke évente beszámol a
GVH tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett tapasztalatai alapján
arról, hogy a gazdasági verseny szabadsága és tisztasága miként érvényesül. A GVH
tevékenységét az Alaptörvény M. cikk (2) bekezdésében rögzítettekre figyelemmel,
összhangban Magyarország piacgazdasági berendezkedése és gazdasági rendje meghatározó
működési alapelvét jelentő tisztességes és szabad gazdasági verseny védelmére vonatkozó
állami funkció fő letéteményeseként látja el, miszerint „Magyarország biztosítja a tisztességes
gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben,
és védi a fogyasztók jogait”.
A GVH számára feladatot kizárólag törvény írhat elő, munkatársai közszolgálati jogviszonyban
állnak, jogviszonyukra a Tpvt.-ben foglalt kivételekkel a különleges jogállású szervekről és az
általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény irányadó. A GVH
jogalkalmazói tevékenysége során a Tpvt. mellett, illetve azzal összhangban európai uniós jogot
is alkalmaz, amennyiben az adott ügyben felmerül a tagállamok közötti kereskedelem
érintettsége, továbbá – elsősorban fogyasztóvédelmi hatáskörében – egyéb ágazati szabályokat
is alkalmaz.
A GVH antitröszt tevékenysége keretében fellép a tisztességtelen és versenykorlátozó piaci
magatartásokkal szemben, így a vállalkozások olyan magatartása, illetve megállapodása ellen,
amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen
hatást fejt ki. A GVH fellép továbbá az olyan vállalkozásokkal szemben is, amelyek visszaélnek
a gazdasági erőfölényükkel vagy jelentős piaci erejükkel. Ezen tilalmak lényege, hogy a piac
versenyző árakat és jó minőségű szolgáltatásokat nyújtson a fogyasztók számára, illetve annak
biztosítása, hogy a nemzetgazdaság valamennyi szereplője egyenlő versenyfeltételek mellett
működhessen.
A GVH az ún. antitröszt ügyeken kívül fogyasztóvédelmi feladatokat is ellát, amennyiben a
vizsgált kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas. A GVH
eljárási prioritásai a fogyasztóvédelmi ügyekben az alábbi kereskedelmi gyakorlatok
vizsgálatára terjednek ki:
−
−

gyermekeket célzó kereskedelmi gyakorlatok,
fenntarthatóságot hangsúlyozó kereskedelmi gyakorlatok,
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−
−
−
−

a digitális szolgáltatásokkal összefüggő magatartások,
szuperpanaszok vizsgálata,
az érzékelhető fogyasztói kárt okozó magatartások, valamint
a megnövekedett fogyasztói érdeklődésre tekintettel az olyan kereskedelmi gyakorlatok
vizsgálata, amelyeket az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) pandémiaként
azonosított a koronavírus járvánnyal összefüggésben.

Olyan esetekben, amikor rövid idő alatt, általános jellegű rálátást kíván szerezni a GVH az
alkalmazott kereskedelmi gyakorlatokra, amelyek szükség esetén megalapozhatják esetleges
versenyfelügyeleti eljárások megindítását, a GVH a jövőben is élni fog a sweep (gyors,
összehangolt és egyidejű online ellenőrzés) eszközével. A GVH tapasztalatai alapján a sweep
alkalmas eszköz az esetleges jogsértő gyakorlatok feltárására, lehetőséget ad további lépések
megalapozására. Összességében a GVH folyamatosan törekszik fogyasztóvédelmi eszköztára
alkalmazásának bővítésére, annak érdekében, hogy a fogyasztói érdekek védelme közvetlenül
kerüljön a versenyhatósági működés középpontjába.
A GVH antitröszt- és fogyasztóvédelmi tevékenysége egymást kiegészítve szolgálja a
fogyasztók érdekeit: a verseny teszi lehetővé, hogy a fogyasztók számára többlet javak
keletkezzenek, illetve számukra kedvezőbb feltételek közül választhassanak. A fogyasztók
azonban nem tudják a verseny kínálta előnyöket élvezni, ha – megfelelő információ és kellő
fogyasztói tudatosság hiányában – nem a számukra legkedvezőbbet választják ki a verseny által
nyújtott alternatívák közül. Ebből következik, hogy a verseny szabadságának és a fogyasztói
döntés szabadságának védelme kölcsönösen feltételezi egymást.
Egyes tranzakciók bizonyos árbevételi küszöbszámok esetében bejelentési kötelezettség alá
esnek. Az összefonódások ellenőrzésére irányuló tevékenysége, más néven a fúziókontroll
keretében a GVH engedélyezi az egymástól független vállalkozások összefonódását, más
vállalat feletti irányításszerzést.
Hasonló és egymást kölcsönösen feltételező viszony fedezhető fel a vállalkozások magatartását
érintő hatósági tevékenység és a verseny feltételeit befolyásoló jogi, gazdasági és társadalmi
környezet tekintetében is, ezért a GVH igen nagy hangsúlyt fektet a versenyfelügyeleti
tevékenysége mellett a versenypártolási és versenykultúra-fejlesztési tevékenységeire is.
A versenykultúra-fejlesztési tevékenység része a hazai versenypolitikai és piacszerkezeti
képzések és kutatások támogatása. Ennek jegyében kötött együttműködési megállapodást a
GVH a Budapesti Corvinus Egyetemmel. A hazai kutatások fejlődését támogatja továbbá a
Versenystatisztika adatbázis folytatása és frissítése, amely hosszú idősoros, strukturált és jól
feldolgozott adatokat fog biztosítani a hazai és nemzetközi kutatók számára a piaci
koncentráció, a piaci dinamikák, a termelékenység és a profitabilitás témaköreiben,
szakágazatonkénti bontásban. Az adatbázis segítségével a hazai piaci viszonyok átfogó
értékelése, a múltbeli folyamatok alakulása és ezek európai és világtrendekkel való
összefüggései is elemezhetővé válnak.
Továbbra is kiemelt cél a rendelkezésre álló erőforrások racionális felhasználása a hatósági
feladatok hatékony ellátása, versenypártolás keretén belül a hazai jogalkotás szakmai
támogatása, a GVH nemzeti arculatának hangsúlyosabb megjelenítése, ügyfélbarát- és
szolgáltató jellegének erősítése, a versenykultúra-fejlesztésével a jogsértések megelőzése,
szoros és aktív együttműködés a hazai partnerekkel, valamint az európai uniós és nemzetközi
szervezetekkel. A GVH az Európai Unió keretei között tagja az Európai Versenyhálózatnak
(ECN) és ezen belül ellátja az Együttműködési munkacsoport társelnöki feladatait. A
Nemzetközi Versenyhálózat (ICN) feladataiban a GVH kiemelkedő aktivitással vesz rész,
ellátja a Hatóságok hatékonyságával foglalkozó munkacsoport (AEWG) társelnöki feladatait,
nemzetközi eseményeket, képzéseket szervez, bekapcsolva Magyarországot a nemzetközi
versenyjogi közösség, szabályozási folyamatok aktív alakítói közé. A nemzetközi környezetbe
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történő erős beágyazódásnak kiemelten fontos eleme az OECD-vel való együttműködés is.
Ennek keretében a GVH részt vesz az OECD Competition Committee munkájában és
munkacsoportjaiban. A GVH e nemzetközi szervezetekben való vezető szerepvállalásából, ill.
tagságából fakadóan a magyar gazdaság- és versenypolitika eredményeit bemutató rendszeres
és aktuális javaslataival, hozzájárulásaival segíti e szervezetek tevékenységét.
Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) működtetése
keretében a GVH szakmai tudásbázisként a kelet-európai és a balkáni térség, valamint a középázsiai régió, egykori szovjet tagállamok - különös tekintettel az Európai Unióhoz csatlakozni
kívánó országok - versenyhatóságainak nyújt szakmai támogatást. A ROK keretében folytatott
tevékenység nemcsak a GVH, hanem Magyarország nemzetközi reputációját is növeli, ezért
továbbra is fontos cél a ROK feladatainak kiemelkedően magas színvonalú ellátásának
biztosítása és a GVH nemzetközi aktivitásának fenntartása, lehetőség szerint növelése.
A GVH eddig kétévente számszerűsítette a versenyt védő tevékenysége révén a fogyasztóknál
keletkező anyagi előnyt az úgynevezett ex-ante impact assessment módszerrel, melynek
felülvizsgálata folyamatban van annak érdekében, hogy évente legyen kimutatva a GVH
tevékenységének társadalmi haszna.
A kartellek elleni küzdelem - különös tekintettel a közbeszerzési kartellekre - továbbra is
prioritás. E tevékenységében támaszkodni tud a Kartell Chat néven bevezetett anonim
kapcsolatot biztosító online információs alkalmazás mellett az engedékenységi politika és az
informátori díj jogintézményeire is. A közbeszerzési kartellek hatékonyabb megelőzése és
feltárása érdekében a GVH szorosabban együttműködik a Közbeszerzési Hatósággal, a
Miniszterelnökséggel és az EUTAF-fal.
Az antitröszt jogsértések vonatkozásában a GVH kiemelt figyelmet fordít az árazást és az
értékesítési lehetőségeket korlátozó vertikális megállapodásokkal szembeni hatékony
fellépésre és az erőfölényes gazdasági szereplők kiszorító jellegű visszaéléseire.
A lakosság és a nemzetgazdaság számára jelentős terhet jelent az építőipari alapanyagok árának
jelentős emelkedése, az e termékek körében kialakuló áruhiány. A GVH ezért kiemelt
erőfeszítéseket tesz az építőipari alapanyagok piacain mutatkozó versenypiaci anomáliák
kezelése érdekében versenyfelügyeleti eljárásai és gyorsított ágazati vizsgálatai keretében.
A digitalizáció elterjedése és az e-kereskedelem általánossá válása jelentősen átalakítja az egyes
piacokon a verseny szerkezetét. Az ezzel kapcsolatban felmerülő antitröszt jellegű
jogsértésekkel (például viszonteladói árak rögzítése, árparitási kikötések) szembeni
versenyhatósági fellépés kiemelt jelentőségű, hiszen ezen magatartások magasabb árakat
eredményeznek a magyar fogyasztók számára, és elzárják őket attól, hogy innovatív
vállalkozások kedvezőbb árak mellett szolgálják ki őket. E jogsértések továbbá korlátozzák a
kiskereskedelemi szektorban működő hazai kis- és középvállalkozásokat árazási
szabadságukban. Ezért szükséges versenyfelügyeleti eszközökkel annak folyamatosan
biztosítása is, hogy a nagy digitális vállalkozások kiemelt piaci pozíciójukat ne használhassák
fel versenytársaik kiszorítására.
A GVH Felderítő Irodája a kartellek, így különösen a közbeszerzési kartellek elleni aktív
fellépés érdekében közvetlen partneri kapcsolatot tart fenn számos társhatósággal, szervezettel.
A megvalósult jogsértések tekintetében a vállalkozások rendelkezésére állnak további, a GVHval való együttműködés lehetőségét biztosító eszközök (így különösen az egyezségi eljárás),
melyek alkalmazását a GVH továbbra is ösztönözni kívánja a fogyasztói kompenzáció,
valamint az eljárások gyorsabb és kevesebb erőforrást igénylő lezárása érdekében.
A GVH jogalkalmazói munkájában továbbra is prioritásként fog megjelenni az
összefonódásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások minél gyorsabb és hatékonyabb
elintézése annak érdekében, hogy a tranzakciókban rejlő kockázatok csökkenjenek. Ezzel a
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céllal párhuzamosan ugyanakkor a GVH a részletesebb elemzéseket kívánó ügyekben növelni
kívánja a közgazdasági elemzések szerepét, az elemzésre fordítandó erőforrásokat.
A fogyasztóvédelmi eljárásaiban a GVH az online fogyasztók védelmére még nagyobb
hangsúlyt kíván fektetni. A feltételek fennállása esetén a Hivatal továbbra is élni fog az
ideiglenes intézkedés lehetőségével annak érdekében, hogy még eljárásai alatt lépéseket
tehessen további fogyasztói károk kialakulásának megakadályozása érdekében. Az eljárások
során kiszabott kötelezettségvállalásokkal és azok végrehajtása ellenőrzésével továbbra is
olyan, akár teljes piacokra ható változásokat szeretne elérni a Hivatal, melyek előremutató,
komplex jellegük folytán túlmutatnak az adott jogsértés kezelésén és elősegíthetik a fogyasztói
kompenzációt is.
A GVH a jövőben is élni fog a gyorsított ágazati vizsgálattal, ha a piaci problémák feltárása és
kezelése érdekében sürgős beavatkozás indokolt.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2023-ban
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
Intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Kiadás

Bevétel

Támogatás

3 258,8

60,0

3 198,8

234,5

11,2

223,3

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
140

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
A Hivatal látja el - a Tpvt. eltérő rendelkezése hiányában - a Tpvt.-ben, valamint más
jogszabályban a Hivatal, illetve elnöke számára meghatározott versenyfelügyeleti,
versenypártolási, versenykultúra fejlesztése iránti és egyéb feladatokat, így különösen:
−
versenyfelügyeleti eljárásokat indít és folytat le a versenyjogi előírások megsértésének
gyanúja esetén,
−
dönt a vállalkozások közötti, engedélyköteles összefonódásokról,
−
intézi és elbírálja a hozzá benyújtott bejelentéseket és kezeli a panaszokat,
−
(gyorsított) ágazati vizsgálatokat és piacelemzéseket folytat,
−
részt vesz a Hivatal feladatkörét érintő, tervezett intézkedések és jogszabály-koncepciók,
illetve tervezetek egyeztetésében,
−
a közigazgatási szerveknek a verseny szabadságát sértő határozataival szemben
felülvizsgálati kérelemmel bírósághoz fordulhat, amennyiben a közigazgatási szerv nem
tesz eleget a Hivatal módosításra vagy visszavonásra irányuló felszólításának,
−
közérdekű keresetet indíthat a fogyasztók széles körét érintő vagy jelentős hátrányt okozó
jogszabálysértés miatt,
−
együttműködik a felügyeleti hatóságokkal,
−
közgazdasági és jogi elemzést végez a versenypolitika körébe tartozó kérdések hazai és
nemzetközi alkalmazásáról,
−
az Országgyűlés, a kormány, a miniszterek vagy a nemzetközi szervezetek felkérésére a
Hivatal elnöke tájékoztatást ad – a gazdasági versenyt érintően – a működése során
szerzett tapasztalatairól és a gazdasági versennyel kapcsolatos kérdésekről.
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A Versenyhivatal ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyeket az európai uniós
versenyszabályok a tagállami versenyhatóság hatáskörébe utalnak.
A GVH látja el a magyarországi versenykultúra és a regionális versenyjogi intézményrendszer
fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat.
A Hivatal e téren folytatott tevékenysége magában foglalja a versennyel, versenypolitikával és
versenyjoggal kapcsolatos általános tájékozottság növelését, a tudatos fogyasztói döntéshozatal
elősegítését, a versenyhez való általános viszonyulás javítását, valamint a verseny és fogyasztói
döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai tevékenységek, képzések
támogatását. A versenykultúra fejlesztéshez kapcsolódó programok és kampányok, a
versenyjogi ismeretek oktatásának támogatása – ennek speciális volta miatt – az elmúlt években
egyre nagyobb igényként jelenik meg a Hivatal felé. Célunk, hogy a sérülékeny fogyasztók (pl.:
nyugdíjasok, fogyatékkal élők) számára célzott és közérthető tájékoztatást, míg a fennmaradó
csoportok (különös tekintettel a fiatalok) számára innovatív digitális megoldásokon alapuló
edukációt és ügysegítséget biztosítsunk.
Figyelemmel arra, hogy a versenyjogi szabályok alapvetően keretjellegűek és azt a
jogalkalmazói gyakorlat értelmezi és tölti meg tartalommal, a GVH az érdekeltek számára
továbbra is segítséget kíván nyújtani a jogkövető magatartás megvalósításához, a jogsértések
megelőzéséhez azzal, hogy az eljárásaival kapcsolatos tájékoztatásokat, közleményeket, „soft
law” típusú eszközöket bocsát ki és tesz elérhetővé a kommunikációs csatornáin.
Ezek között megtalálhatóak a fogyasztóvédelmi típusú ügyekben és antitröszt ügyekben
kiszabható bírságokról szóló közlemények, melyek módosításának köszönhetően a jövőben a
jogsértések gazdasági súlyát jobban kifejező és az elrettentést hatékonyabban szolgáló
bírságolási politika kialakítását és alkalmazását valósítja meg a GVH. Emellett a GVH
antitröszt ügyekben is – a fogyasztóvédelmi ügyekben már létező megoldáshoz hasonlóan,
nemzetközi példák alapján – bírságcsökkentéssel kívánja elismerni a megfelelési
erőfeszítéseket és a versenyjogi megfelelési programok alkalmazását. A GVH továbbá figyelemmel az OECD ajánlásaira és a versenyjogi kártérítési irányelv (2014/104/EU irányelv)
18. cikk (3) bekezdésében foglaltakra - már a versenyfelügyeleti eljárásokban ösztönözni
kívánja a tevőleges jóvátételt.
A GVH tovább kívánja folytatni a piaci szereplők megfelelésének biztosítása érdekében
kialakított azon gyakorlatát, hogy fogyasztóvédelmi ügyekben egy-egy piaci jelenségre
vonatkozó jogalkalmazói gyakorlatát iránymutatás formájában foglalja össze és széleskörű
társadalmi konzultációt követően teszi közzé.
A létszámkeret jelenleg 140 fő, amely létszám szükséges annak érdekében, hogy:
−
−
−
−
−
−
−

a Középtávú Digitális Fogyasztóvédelmi Stratégiában is megjelölt speciális, így például
adatelemzési, viselkedés-közgazdaságtani szaktudás is megjelenhessen a GVH-ban,
biztosítható legyen az újszerű ügyek vizsgálatának megalapozottsága,
a fúziós eljárások rövidebb (8 napos) ügyintézési határidő melletti lebonyolítása,
a bejelentések, panaszok hatékony elbírálása során végzett magas színvonalú vizsgálói
munka,
a Versenyhivatal képes legyen a továbbiakban is gyorsan reagálni a váratlan gazdasági
kihívásokra,
a magyar gazdaság- és versenypolitika eredményeinek a nemzetközi szakmai szintéren
való képviselete, nemzetközi képzési központunk fenntartása, valamint
proaktív közszolgálati kommunikációt valósíthasson meg a szervezet.

A GVH számos innovatív lépést tesz az elektronikus ügyintézés külső- és belső, hivatalon belüli
biztosítása érdekében, amelyek az ügyintézés gyorsítása mellett hozzájárulhatnak a zöld,
fenntartható hivatal erősítéséhez is. A megjelenő új fogyasztói generációk a digitalizáció
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kiterjedtebb alkalmazását várják a GVH gyakorlatában is, amely igények megvalósítása
céljából új online csatornák kialakításával, illetve a meglevők továbbfejlesztésével a hivatal
számos lépést tesz a fogyasztók piaci jelzéseinek elektronikus becsatornázása érdekében.
millió forintban, egy tizedessel
Gazdasági
igazgatása

Versenyhivatal

2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

2 923,4

60,0

Támogatás

2 863,4

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
140

Változások jogcímenként:
2022. évi szociális
hozzájárulás miatti
csökkentés

-44,6

-44,6

Fejezeten belüli
átcsoportosítás

-20,0

-20,0

A Gazdasági Versenyhivatal
elhelyezéséhez szükséges
kormányzati intézkedések
miatti növekedés (2654/2021.
Korm. hat)

400,0

400,0

2023. évi javasolt előirányzat

3 258,8

60,0

3 198,8

140

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok
1. alcím: OECD ROK
2005-ben, a magyar kormány anyagi támogatásával létrehozott OECD-GVH Budapesti
Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) alapító okirata szerint a ROK az OECD
Versenyrészlege és a GVH szakmai hátterére építve oktatási és szakmai programok szervezésén
keresztül nyújt segítséget elsősorban közép-, délkelet- és kelet-európai, valamint közép ázsiai
országok versenyhatóságai számára.
A ROK révén Magyarország és a GVH regionális tudásbázisként vezető szerepet kapott a
régión belül az átmeneti gazdaságok fejlesztésében való részvétel és technikai segítségnyújtás
terén. A ROK működése elismerteti a magyar versenyjog és annak alkalmazásának régión
belüli fejlettségét.
A ROK munkája többek között a következő területeket öleli fel: versenyjogi ügyek elemzése;
vizsgálati technikák; versenyjogi alapelvek a szabályozási reform során; bírák szakmai képzése,
jogérvényesítési prioritások; irányelvek, politikák, gyakorlatok és eljárások; a régió hatóságai
közötti együttműködés keretei; versenypártolás és kommunikációs eszköztár; a
versenyhatóságok és az ágazati szabályozó szervek kapcsolata; valamint a versenyjog és
versenypolitika általános kereteibe tartozó egyéb témák.
Fentiekben jelzett témákban rendszeres találkozókra, tréningprogramok, szemináriumok és
tanfolyamok keretében kerül sor, továbbá a tematikus Oktatóvideók és Hírlevelek
hozzájárulnak a versenyjogi ismeretek terjesztéséhez. A ROK folyamatosan kutatja a
célcsoportok elérésének és képzésének hatékony és a kornak megfelelő módszereit. A ROK
által szervezett szakmai szemináriumok témái a versennyel kapcsolatos kérdések széles skáláját

1084

ölelik fel, amelyek során a résztvevők a versenypolitikai- és közgazdasági elméletekről, a
versenyjog és versenypolitika területén alkalmazandó bevált nemzetközi gyakorlatokról és az
Európai Bizottság joggyakorlatáról szereznek bővebb ismereteket. A ROK a kedvezményezett
versenyhatóságok igényeit kiemelten szem előtt tartva, a hatóságok vezetőivel és a
résztvevőkkel folytatott rendszeres párbeszéd eredményeképpen egy folyamatosan változó,
fejlődő, a résztvevők képzési igényeinek megfelelő programstruktúrát alakít ki.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

169,4

10,8

Támogatás
158,6

Változások jogcímenként:
2022. évi szociális hozzájárulás
miatti csökkentés

-1,1

-1,1

Fejezeten belüli átcsoportosítás

20,0

20,0

Bevétel növekedése
2023. évi javasolt előirányzat

0,4

0,4

188,7

11,2

177,5

2. alcím: Fejezeti tartalék
2023. évben fejezeti tartalékként a 2022. évivel azonos összeg szerepel.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2022. évi eredeti előirányzat

45,8

45,8

2023. évi javasolt előirányzat

45,8

45,8
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1086

1087
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A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet 2023. évi költségvetési javaslata
a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet és a KSH fejezeti kezelésű
előirányzata kiadási és bevételi előirányzatait foglalja magába.
I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
A KSH küldetése, hogy hiteles és megbízható adatokkal és elemzésekkel támogassa a tényeken
alapuló döntéshozatalt, a tudományos kutatást és a társadalom szereplői közötti párbeszédet.
A KSH a következő években az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezi fejlesztési
programjai keretében:
-

a minőségszemlélet érvényesítése a működés valamennyi szintjén;

-

a statisztikai információk hozzáférhetőségének javulása, hasznosulása és a hivatalos
statisztika elismertségének növelése;

-

a proaktív és közérthető kommunikáció erősítése;

-

innovatív módszertani és technológiai megoldások kifejlesztése;

-

a működés hatékonyságának növelése, az erőforrások ideális elosztása és rugalmas
újracsoportosítása;

-

a rugalmas és hatékony működést szolgáló kompetenciák fejlesztése;

-

partneri kapcsolat kialakítása a hivatalos statisztika előállítóival, felhasználóival,
közvetítőivel és az adatszolgáltatókkal;

-

aktív szerepvállalás a nemzetközi statisztikai módszertan fejlesztésében.

A felsorolt stratégiai célok mellett, azokkal összhangban 2023. évben az alábbi ágazati
feladatok képeznek kiemelt prioritást:
-

a népszámlálás lezárása;

-

az Agrárium 2023 végrehajtása;

-

a felnőttképzési felvétel végrehajtása;

-

az Európai Unió gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE)
revíziójából eredő hazai statisztikát érintő feladatok végrehajtása;

-

a statisztikai adatátvételi rendszer modernizációja.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2023-ban
A KSH fejezet 2023. évre javasolt költségvetési kiadási előirányzata 19 137,4 millió forint.
A 2023. évi keretszám a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet és
a KSH fejezeti kezelésű előirányzata között az intézmények többletigényeinek, illetve
megtakarításainak és a 2023. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges
feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló Tájékoztató (továbbiakban:
Tájékoztató) előírásainak maximális figyelembevételével került felosztásra.
A KSH a 2023. évi költségvetési javaslat összeállítása során a Tájékoztatóban előírtaknak
megfelelően az optimális működés kialakítása céljából felülvizsgálta a szervezeti és
feladatellátási viszonyokat, módokat, és ennek alapján a feladatokból, illetve a
szervezetrendszerből adódó kötelezettségek úgy kerültek meghatározásra, hogy a 2023. évi
kiadások finanszírozhatóak legyenek.
A fentiekben leírtakkal összhangban a KSH fejezet 2023. évi előirányzatai az alábbiak szerint
kerültek meghatározásra:
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millió forintban, egy tizedessel
XXXI. fejezet
Központi Statisztikai Hivatal

2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)*

23 634,2

928,7

22 705,5

1 148

-7 544,1

0,0

-7 544,1

0

Változások jogcímenként
Egyszeri feladatok kivétele miatti
báziscsökkentés
-

Népszámlálás végrehajtása

-

FRIBS miatti megnövekedett
adatközzétételi kötelezettség

-29,5

0,0

-29,5

0

-

IESS miatti többletfeladatok

-16,2

0,0

-16,2

0

-

Brexit miatt szükséges változások
következtében a szektorszámlák
kötelező negyedéves megküldése
2022. évi szocho csökkentés
bázisba építése

-6,4

0,0

-6,4

0

-109,4

0,0

-109,4

0

-100,0

-100,0

0,0

-14

2 094,3

0,0

2 094,3

0

83,0

0,0

83,0

0

615,1

0,0

615,1

0

60,0

0,0

60,0

0

-

Saját bevételi előirányzatok változása
Többlet
-

2022. évi bérintézkedések bázisba
építése
Az Európai Unió gazdasági
tevékenységek statisztikai
osztályozásának (NACE)
revíziójából eredő feladatok
végrehajtására való felkészülés

-

Agrárium 2023 végrehajtása

-

Felnőttképzési felvétel

-

Statisztikai adatátvételi rendszer
modernizációja

187,0

0,0

187,0

0

-

Elektromos hálózat felújítása

200,0

0,0

200,0

0

-

Integrált könyvtári rendszer cseréje

5,0

0,0

5,0

0

-

Alapfeladatok ellátásához
kapcsolódó többletigények

28,0

0,0

28,0

0

-

Minimálbér, garantált bérminimum
2022. évi növekedése

36,4

0,0

36,4

0

19 137,4

828,7

18 308,7

1 134

2023. évi javasolt előirányzat

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.
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A 2023. évre tervezett bevételi előirányzatok összege – a 2022. évi eredeti előirányzathoz
képest – 100,0 millió forinttal (10,8%-kal) alacsonyabb, amelyet a KSH Népességtudományi
Kutató Intézet 2022. évi egyszeri (tárgyévre vonatkozó) bevételeinek kivezetése magyaráz.
A fejezet összesített 2023. évi költségvetési előirányzatai költségvetési címrend szerinti
megosztásban a következők:
millió forintban, egy tizedessel
Cím/

Kiadás

Bevétel

Intézmények

18 018,9

828,7

17 190,2

1 134

1. cím

Központi Statisztikai Hivatal

17 563,7

815,7

16 748,0

1 066

4. cím

KSH Könyvtár

302,0

5,0

297,0

43

5. cím

KSH Népességtudományi
Kutató Intézet

153,2

8,0

145,2

25

6. cím

Fejezeti kezelésű
előirányzatok

1 118,5

0,0

1 118,5

0

1. alcím

Statisztikai Elemző Központ
Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása

1 118,5

0,0

1 118,5

0

19 137,4

828,7

18 308,7

1 134

alcím

Megnevezés

Átlagos
statisztikai
Támogatás állományi
létszám
(fő)*

Fejezet összesen

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

A KSH fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratukkal összhangban
– és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – vállalkozási tevékenységet 2023. évben
továbbra sem folytatnak.
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban Stt.) 7. § (8) bekezdése
alapján a KSH Elnöke tulajdonosi jogokat lát el a Statisztikai Elemző Központ Kft.-ben.
III. A célok elérésének módja a KSH fejezetnél
III. 1. Intézményekkel történő feladatellátás
Központi Statisztikai Hivatal (XXXI. fejezet 1. cím)
A KSH a kormány irányítása, illetve a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
felügyelete alatt álló, szakmailag önálló kormányzati főhivatal. Az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a KSH fejezet, illetve
a KSH vonatkozásában az irányítási (felügyeleti) feladatokat a KSH elnöke látja el.
A KSH feladatait és hatáskörét az Stt., illetve az országos statisztikai adatfelvételi program
kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg,
amelyek alapján a KSH kötelezően ellátandó feladatai az alábbiak:
-

a gazdaság, a társadalom és a környezet állapotának és folyamatainak hivatalos
statisztikai adatokkal történő bemutatása, ennek érdekében hivatalos statisztikai
adatfelvételek teljes statisztikai adat-előállítási folyamatának elvégzése, így különösen
adatok felvétele, feldolgozása, közzététele és elemzése;
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-

az Alaptörvény 36. és 37. cikkében foglalt, a bruttó hazai termék számítási módjára
vonatkozó módszertan kialakítása, az államadósság alakulásával kapcsolatban rögzített
korlátok betartásának mérése, a bruttó hazai termék megállapítása az Európai Unió-beli
nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2013. május 21-i 549/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján;

-

a népmozgalmi statisztikák előállítása és közzététele;

-

a népesség adatainak összeírása céljából időszakonként törvényben meghatározott módon
népszámlálás, illetve mikrocenzus végrehajtása és az ezekből származó adatok
közzététele;

-

a hivatalos statisztikát érintő jogszabályok tervezetének véleményezése;

-

a törvényben elrendeltek kivételével az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai
adatgyűjtésekről szóló kormányrendelet tervezet szakmai tartalmának összeállítása,
előkészítésében történő részvétel és végrehajtásának figyelemmel kísérése;

-

a Hivatalos Statisztikai Szolgálat Országos Statisztikai Adatfelvételi Programjának
összeállítása és végrehajtásának ellenőrzése;

-

az Országgyűlés és a kormány évenkénti tájékoztatása Magyarország társadalmi,
gazdasági, környezeti és népesedési adatairól;

-

éves jelentés készítése az Országgyűlés részére a Hivatalos Statisztikai Szolgálat
működéséről és a jelentés közzététele;

-

a Hivatalos Statisztikai
felülvizsgálata;

-

a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjai hivatalos statisztikai tevékenységének szakmai
koordinációja, a hivatalos statisztikai tevékenységgel kapcsolatos iránymutatások
kiadása, ezek betartásának ellenőrzése és felülvizsgálata;

-

az egységes, a statisztikai adat-előállítási folyamatban használandó osztályozások
kialakítása, számjelek meghatározása és kiadás céljából miniszteri rendelet szakmai
tartalmának kialakítása, az előkészítésben való közreműködés és végrehajtásának
figyelemmel kísérése;

-

Magyarország
Közigazgatási
Helységnévtárának kiadása;

-

egy teljes kötelespéldánysorra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár
üzemeltetése;

-

népességtudományi kutató intézet üzemeltetése;

-

közreműködés a statisztikai szakképzés rendszerének kialakításában, működtetésében;

-

közreműködés a statisztikai kultúra terjesztésében és fejlesztésében.

Szolgálat

tagjainak

akkreditációja,

Helynévkönyvének

vezetése,

akkreditációjuk

Magyarország

Az I. pontban foglaltakkal összhangban a KSH számára 2023-ban a népszámlálás lezárása,
Agrárium 2023 végrehajtása, a felnőttképzési felvétel végrehajtása; az Európai Unió gazdasági
tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE) revíziójából eredő hazai statisztikát érintő
feladatok végrehajtása, valamint a statisztikai adatátvételi rendszer modernizációja képez
kiemelt prioritást.
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A 2023. évi előirányzatok levezetése:
millió forintban, egy tizedessel
1. cím
Központi Statisztikai Hivatal

2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)*

22 059,6

815,7

21 243,9

1 066

-7 544,1

0,0

-7 544,1

0

Változások jogcímenként
Egyszeri feladatok kivétele miatti
báziscsökkentés
-

Népszámlálás végrehajtása

-

FRIBS miatti megnövekedett
adatközzétételi kötelezettség

-29,5

0,0

-29,5

0

-

IESS miatti többletfeladatok

-16,2

0,0

-16,2

0

-

Brexit miatt szükséges
változások következtében a
szektorszámlák kötelező
negyedéves megküldése

-6,4

0,0

-6,4

0

-102,2

0,0

-102,2

0

2 057,4

0,0

2 057,4

0

83,0

0,0

83,0

0

615,1

0,0

615,1

0

60,0

0,0

60,0

0

-

2022. évi szocho csökkentés
bázisba építése

Többlet

-

2022. évi bérintézkedések
bázisba építése
Az Európai Unió gazdasági
tevékenységek statisztikai
osztályozásának (NACE)
revíziójából eredő feladatok
végrehajtására való felkészülés
Agrárium 2023 végrehajtása

-

Felnőttképzési felvétel

-

Statisztikai adatátvételi rendszer
modernizációja

187,0

0,0

187,0

0

-

Elektromos hálózat felújítása

200,0

0,0

200,0

0

17 563,7

815,7

16 748,0

1 066

-

2023. évi javasolt előirányzat

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

KSH Könyvtár (XXXI. fejezet 4. cím)
A KSH Könyvtár, mint a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisa, a KSH
kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalomnak teljes körű gyűjtője, továbbá – mint
köteles példányra jogosult és közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szerv – feladata
a legszélesebb olvasói igények kielégítése.
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Az intézmény országos tudományos szakkönyvtári, közművelődésügyi és dokumentációs,
valamint információszolgáltatási feladatokat lát el. Jogszabályban meghatározott közfeladatait
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény tartalmazza.
A 2023. évi előirányzatok levezetése:
millió forintban, egy tizedessel
4. cím
KSH Könyvtár

Kiadás

Bevétel

257,5

5,0

252,5

43

-4,6

0,0

-4,6

0

2022. évi törvényi előirányzat

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

Változások jogcímenként
Egyszeri feladatok kivétele miatti
báziscsökkentés
- 2022. évi szocho csökkentés
bázisba építése
Többlet
-

2022. évi bérintézkedések bázisba
építése

36,1

0,0

36,1

0

-

Integrált könyvtári rendszer cseréje

5,0

0,0

5,0

0

-

Alapfeladatok ellátásához
kapcsolódó többletigények

8,0

0,0

8,0

0

302,0

5,0

297,0

43

2023. évi javasolt előirányzat

KSH Népességtudományi Kutató Intézet (XXXI. fejezet 5. cím)
A KSH Népességtudományi Kutató Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások
bázisintézménye. Feladatköre a népességtudomány elméleti és gyakorlati művelése, illetve
fejlesztése, ennek keretében a következő feladatokat látja el:
-

alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén;

-

a népesség, a népesedési folyamatok és az azokra ható tényezők kutatása;

-

a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések
feltárása;

-

demográfiai előreszámítások készítése;

-

a népesedéspolitika tudományos megalapozása;

-

a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése.
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A 2023. évi előirányzatok levezetése:
millió forintban, egy tizedessel
5. cím
KSH Népességtudományi Kutató
Intézet
2022. évi törvényi előirányzat

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

Kiadás

Bevétel

235,0

108,0

127,0

39

-2,6

0,0

-2,6

0

-100,0

-100,0

0,0

-14

0,8

0,0

0,8

0

20,0

0,0

20,0

0

153,2

8,0

145,2

25

Változások jogcímenként
Egyszeri feladatok kivétele miatti
báziscsökkentés
- 2022. évi szocho csökkentés
bázisba építése
Saját bevételi előirányzatok változása
Többlet
-

2022. évi bérintézkedések bázisba
építése
Alapfeladatok ellátásához
kapcsolódó többletigények

2023. évi javasolt előirányzat

Az intézménynél a 2023. évre javasolt kiadási előirányzat a 2022. évi törvényi előirányzathoz
képest – 2022. évi egyszeri (tárgyévre vonatkozó) bevételeinek kivezetése hatására –
100,0 millió forinttal csökken.
III. 2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
KSH fejezeti kezelésű előirányzata (XXXI. fejezet 6. cím)
A cím egy alcímet tartalmaz, mely a Statisztikai Elemző Központ Kft. közfeladatainak
ellátásához szükséges támogatást foglalja magában.
Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása (6. cím 1. alcím)
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

1 082,1

0,0

1 082,1

36,4

0,0

36,4

1 118,5

0,0

1 118,5

Változások jogcímenként
Többlet
- minimálbér, garantált bérminimum 2022. évi
emelésének a hatása a KSH tulajdonosi
joggyakorlása alatt álló STATEK Kft.-nél
2023. évi javasolt előirányzat
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A fejezeti kezelésű előirányzat – az Stt. 7. §-ának (7) bekezdésével összhangban – a Statisztikai
Elemző Központ Kft. által végrehajtandó statisztikai közfeladatok fedezetét biztosítja.
III. 4. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
A KSH fejezet esetében az agrárium összeírás és a statisztikai adatátvételi rendszer
modernizációja indokol a következő években determinációt, mely a 2024. évben várhatóan
100,2 millió forint, illetve 65,0 millió forint kiadást eredményez.
III. 5. Az uniós források felhasználásának szerepe
A KSH (1. cím) több, közvetlenül az Európai Bizottságtól elnyert EU-s támogatás
kedvezményezettje. Ennek részeként a 2023. évi intézményi előirányzaton 292,5 millió forint
bevétel került betervezésre.
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA vagy Akadémia) – Széchenyi István
alapítói szándékával összhangban – közel 200 éve folyamatosan megújulva szolgálja a tudást,
a nemzetet és az egyetemes tudományt.
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (továbbiakban: MTA tv.)
21. §-ának (2) bekezdése szerint az akadémiai költségvetési szervek részt vesznek az Akadémia
törvényben foglalt közfeladatainak ellátásában. Ezek finanszírozásának forrásai a költségvetési
támogatás, más államháztartási források és saját bevételeik.
A 2022. és 2023. évi Akadémiai költségvetés irányelvei az MTA 194., rendkívüli Közgyűlésén
nagy többséggel elfogadott, az Akadémia megújult küldetését középpontba helyező
dokumentuma alapján készült (továbbiakban: Küldetés), amelyet a 195. Közgyűlés 2022. május
2-án megerősített.
1.

Az Akadémia a magyar tudományos közösséget egyesítő és megjelenítő köztestület.
A 2023. évi költségvetés előkészítésének hagyományosan kiemelkedő része az
Akadémia, mint köztestület működése feltételrendszerének biztosítása.

2.

Az Akadémia őrzi és ápolja a magyar nyelvet, gondozza a nemzet tudományos és
kulturális örökségét.
Az Akadémia a tudomány eszközeivel feltárja és gondozza, ápolja a magyar kulturális
örökséget és nemzeti identitást. Az MTA feladata a magyar tudományos szaknyelv
kialakításának segítése és gondozása. Az Akadémia feladata – az egyetemes, globális
jelenségek kutatásán túl – a régió, Magyarország és a Kárpát-medence természeti,
történeti, társadalmi és gazdasági folyamatainak tanulmányozása. Az Akadémia 2006 óta
adja ki folyamatosan a Magyar nyelv nagyszótára köteteit, amelyek megjelenése egyben
tisztelgés is azok előtt, akik az eltelt évtizedek, évszázadok során létrejöttét
előmozdították.

3.

Az Akadémia hozzájárul a kutatás feltételeinek megteremtéséhez, és képviseli a magyar
tudományos kutatás érdekeit.
Az Akadémia rendszeresen áttekinti és elemzi a hazai tudományos kutatás helyzetét, részt
vesz a legfontosabb kutatási területek azonosításában és a nemzeti kutatási, fejlesztési és
innovációs stratégia megújításában. Együttműködést teremt az egyetemi, kutatóintézeti
és vállalati kutatások között.

4.

Az Akadémia a tudományos minőség és a tudományetika letéteményese.
Az Akadémia küldetése szellemében értékeli a tudományágak hazai helyzetét,
figyelembe véve a tudomány nemzetközi fejlődési irányait.
Az MTA doktora cím független, országosan egységes, magasan kvalifikált szakértők által
végzett, nemzetközi követelményeket integráló minőségbiztosítást nyújt. Jelentőségének
és presztízsének erősítése az Akadémia fontos feladata.

5.

Az Akadémia feladata a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainak bővítése,
eredményeinek megjelenítése és érdekeinek képviselete.
Az Akadémia támogatja a nemzetközi együttműködést a tudományos kutatásban és
tudománypolitikai kérdésekben, segíti a tudományos és tudománypolitikai eredmények

1099

közvetítését, valamint részt vesz a regionális és globális környezeti, társadalmi és
gazdasági kihívások megoldását célzó nemzetközi együttműködésekben, az Európai Unió
kutatáspolitikájának alakításában.
6.

Az Akadémia a nemzet tanácsadója.
Az Akadémia köztestületi tagjainak tudása a nemzet és a mindenkori kormányzat
rendelkezésére áll. Az MTA elnöke közreműködik a kormányzati tudománypolitika
kidolgozásában.

7.

Az Akadémia közvetíti a tudományos kutatások eredményeit a társadalom számára.
Az Akadémia kommunikációs csatornáin és rendezvényein bemutatja a tudomány
eredményeit és módszereit, ösztönzi a kritikai gondolkodást. Ezáltal biztos tájékozódási
pontokat kínál a szélesebb közönség és a döntéshozók számára, és vonzóvá teszi a kutatói
hivatást.
A tudományos módszertan és eredmények széles körű megismertetése révén harcol az
áltudományok és a tudománytalan nézetek ellen.

A Küldetés céljainak eléréséhez rendelt feladatok részletes forrásigényét az MTA Elnöksége
által elfogadott „Költségvetési Irányelvek 2022-2023.” című dokumentum tartalmazza.
Az MTA 2023. évi gazdálkodás célja a Küldetésben megfogalmazott feladatok fedezetének
költségvetési forrásokból és saját bevételéből való biztosítása.
Az MTA Küldetésben meghatározott feladatainak ellátását segíti az irányítása alá tartozó
köztestületi költségvetési szervek működésének biztosításához tervezett költségvetési
támogatás.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2023-ban
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám* (fő)

22 118,0

9 410,0

12 708,0

489

8 448,4

-

8 448,4

-

30 566,4

9 410,0

21 156,4

489

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

A XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet éves kiadási előirányzata az előző évi
tervhez képest 6 %-os mértékben, 1 800,7 millió forinttal nő. A bevételek növekedése 20%-os
mértékben prognosztizálható, jellemzően a közvetített szolgáltatások várható bevételével,
illetve kiadásával arányosan. A támogatás-növekedés 1%-os mértékű, 214,6 millió forint
összegű, amely döntően a Bolyai programra fordítandó többletfinanszírozásból, a kulturális
ágazat béremeléséből és a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódik.
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

Az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid összefoglaló bemutatása
−

A fejezet intézményrendszerében az alábbi főbb költségvetési változások történtek:
=
=
=
=
=
=
=
=

−

Minimálbér és garantált bérminimum 2022. évi emelésének többlete (90 millió
forint);
Kulturális ágazat 20%-os béremelésének beépülése (103,4 millió forint);
Diabétesz pótlék miatti béremelés többlete (0,5 millió forint);
Köznevelési intézményben foglalkoztatottak illetményemelésének beépülése
(4 millió forint);
Bölcsődei pótlék beépülése (8,8 millió forint);
Bolyai program támogatás emelkedéséből adódó beépülés (256 millió forint)
2022. évi szociális hozzájárulási adó csökkentés bázisba építése (-248,1 millió
forint);
Intézményi saját bevételek növekedése (1 586,1 millió forint)

A fejezeten belül szerkezeti változások:
=
=
=

2022. évi illetményemelés végleges átcsoportosítása a köztestületi szervekhez 1.
címről az 2. és 5 címre (485,9 millió forint)
Fejezeti kezelésű előirányzatról (6.3) intézményhez (1.cím) átcsoportosított feladat,
Lendület adminisztráció (51,4 millió forint)
Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti feladatátcsoportosítás (584,6 millió forint)

1. cím: MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

MTA Titkárság Igazgatása
Az MTA Titkársága az MTA tv. 19. §-ában foglaltak szerint az Akadémia köztestületi feladatait
szervező, az Akadémia intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és
ellenőrzési feladatait ellátó, gazdasági szervezettel rendelkező köztestületi költségvetési szerv,
mely az Alapító okiratában meghatározott közfeladatokat lát el.
Főbb feladatai a következők:
−

A Titkárság feladata, hogy az Akadémia választott vezetőinek és köztestületi szerveinek
munkáját támogatva elősegítse az MTA tv.-ben megfogalmazott akadémiai feladatok
megvalósítását;

−

A Titkárság az MTA testületeinek működéséhez szükséges döntéseket előkészítő,
szervező, összehangoló, végrehajtó és ellenőrző tevékenységet lát el. Biztosítja a
köztestületi tagok részére tagságukból eredő jogaik gyakorlásának feltételeit;

−

A Titkárság hajtja végre a Közgyűlés, a közgyűlési bizottságok, az Elnökség, a Vezetői
Kollégium, annak állandó bizottságai, a Doktori Tanács, a tudományos osztályok és
bizottságok, valamint a Bolyai Kuratórium működésével kapcsolatos feladatokat;
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−

A Titkárság végzi el az akadémiai költségvetés operatív pénzügyi, gazdasági feladatait;
ellátja a fejezeti gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Átruházott hatáskörben ellátja
az MTA vagyonának kezeléséből adódó gazdálkodási és képviseleti feladatokat.

A köztestülettel kapcsolatos szakmai feladatok közül a legfontosabbak:
−

Közgyűlések megszervezése, lebonyolítása;

−

Határon túli magyarok titkárságának - Kapcsolatok Program - teljes körű szakmai és
pénzügyi megszervezése, ellátása;

−

Határon túli magyar tudományosság ösztöndíj támogatása;

−

Különböző kiadványok megjelentetési feladatai;

−

Kegyeleti kiadások és tudóssegélyek kifizetése;

−

Különböző díjak számfejtése, kifizetése, ezek közül a legfontosabbak:
= Akadémiai Aranyérem
= Akadémiai Díjak
= Akadémiai Ifjúsági Díj
= Akadémiai Újságírói Díj
= Pedagógus Pályadíj

MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak
Az MTA doktori címmel rendelkezőknek a tiszteletdíj folyósítása a többször módosított, a
Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora
címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén
megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban:
MTA tiszteletdíj Korm. rend.) és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik.
A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kifizetése a többször módosított, a posztdoktorként való
foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm.
rendelet, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata és a tárgyévi költségvetésről szóló
törvény alapján történik.
Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak
Az akadémikusokat a hazai tagok választják az Akadémia tagjai közé. A 70 évesnél fiatalabb
akadémikusok száma nem haladhatja meg a 200 főt, a hazai akadémikusok teljes száma pedig
a 365 főt.
A Magyarországon élő hazai akadémikusok tudományos teljesítményét és köztestületi
munkáját az Akadémia havi tiszteletdíj folyósításával is elismeri. A tiszteletdíj a hazai
akadémikust élete végéig megilleti, elhalálozása esetén annak meghatározott hányadát
hozzátartozói ellátásként (özvegyi és árvaellátásként) kell folyósítani. Az akadémikusi és
hozzátartozói ellátások pénzügyi fedezetét az Akadémia költségvetési fejezetében
elkülönítetten kell megállapítani (MTA tv. 6. §).
A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások mértékét a többször módosított MTA tiszteletdíj
Korm. rend.) állapítja meg.
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Tudományos alkotói járadék
A Széchenyi-díjjal elismert személyek tudományos alkotói járadékban részesítésének
szabályairól szóló 19/2019. (II. 18.) Korm. rendelet célja szerint a Magyar Tudományos
Akadémia folyósítja a Széchenyi díjjal kitüntetett 65. életévüket betöltött személyek részére az
élethosszig tartó havi rendszeres juttatást munkájuk elismeréseképpen, a művészeti járadékhoz
hasonlóan.
A Domus Szülőföld ösztöndíj és a magyarországi ösztöndíj kiegészítés kifizetésével járó
feladatokat az MTA Titkársága végzi.
Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:
millió forintban, egy tizedessel

1. cím

2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

9 566,2

42,2

9 524,0

-485,9

0,0

-485,9

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám* (fő)
112

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat
2022. évi illetményemelés
végleges átcsoportosítása
köztestületi költségvetési
szervekhez
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat
Lendület Program
adminisztrációs feladatainak
ellátásával kapcsolatban
végleges átcsoportosítás belső
átvezetés
Egyéb változások
Többlet/egyéb változás

-485,9

+51,4

-485,9

0,0

+51,4

+51,4

+51,4

0,0

0,0

0,0

+207,7

+100,0

+107,7

Bolyai pályázattal kapcsolatos
feladatok ellátása miatt

+256,0

+256,0

2,5 %-os szochó csökkenés
miatti befizetési kötelezettség

-148,3

-148,3

Létszámkorrekció
Saját bevételek változása
2023. évi javasolt előirányzat

0,0

0,0

0,0

+100,0

+100,0

0,0

9 339,4

142,2

9 197,2

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

1103

0
112

Az MTA Elnöke 2022. évi döntése alapján irányítószervi rendelkezés alapján az MTA Titkárságát
jelölte ki a Bolyai pályázat és a Lendület pályázat adminisztrációs feladatainak ellátására.

2. cím: MTA Könyvtár és Információs Központ
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának megalapítása gróf Teleki József, az MTA
első elnöke nevéhez fűződik, aki 1826-ban 30 000 kötetes családi könyvtárának felajánlásával
vetette meg az Akadémia első tudományos intézményének alapjait. Az MTA Könyvtár és
Információs Központ a tudományos ismeretek terjesztésének és a tudományos munka előmozdításának
feladatát látja el, történeti szempontból is országos jelentőségű nyomtatott, kéziratos, levéltári és egyéb
információhordozókon található anyagot gondozó nemzeti intézmény.

Az intézmény működését az MTA tv. 19. § (3) bekezdése és a kapcsolódó Alapszabály 59. §-a
szabályozza. A szakmai feladatokat a nyilvános könyvtári ellátásról szóló rendelkezéseket is
tartalmazó, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény írja elő.
Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:
millió forintban, egy tizedessel

2. cím

2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatá
s

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám* (fő)

7 798,4

6 126,5

1 671,9

109

+141,2

0,0

+141,2

0

+141,2

0,0

+141,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

+977,9

+889,0

+88,9

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott
feladat
2022. évi illetményemelés
végleges átcsoportosítása
köztestületi költségvetési
szervtől
Fejezeti kezelésű
előirányzatról átvett
feladat
Egyéb változások
Többlet/egyéb változás
2,5 %-os szochó
csökkenés miatti
befizetési kötelezettség

0
0

-14,5

-14,5

Kulturális ágazat 20%-os
béremelése

+103,4

0,0

+103,4

0

Saját bevételek változása

+889,0

+889,0

0,0

0

8 917,5

7 015,5

1 902,0

109

2023. évi javasolt előirányzat

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.
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Az elektronikus információs szolgáltatások és az igénylők körének bővülése indokolja a saját
bevételek növekedését.
5. cím: MTA egyéb intézmények
5. cím 1. alcím: MTA Létesítménygazdálkodási Központ
Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ önállóan működő és gazdálkodó köztestületi költségvetési
szerv, melynek fő feladata az Akadémia központi ingatlanjainak, továbbá az intézmények használati
körén kívüli ingatlanjainak az üzemeltetése és egyéb szolgáltatások nyújtása.
Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:
millió forintban, egy tizedessel

5/1. alcím

2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám* (fő)

1808,4

1 268,7

539,7

113

+197,9

0,0

+197,9

0

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat
2022. évi illetményemelés
végleges átcsoportosítása
köztestületi költségvetési
szervtől

+197,9

+197,9

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladat

0,0

0,0

0,0

0

Egyéb változások

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

+556,8

+535,6

+21,2

0

Létszámkorrekció
Többlet / egyéb változás
2,5 %-os szochó csökkenés
miatti befizetési kötelezettség
Minimálbér és garantált
bérminimum emelés többlete
Saját bevételek változása
2023. évi javasolt előirányzat

-13,2

-13,2

+34,4

0,0

+34,4

0

+535,6

+535,6

0,0

0

2 563,1

1 804,3

758,8

113

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

Jellemzően az infláció hatásaként a közvetített szolgáltatások várható bevételének növekedése várható
a 2022. évi adatokból kiindulva, illetve ugyanekkora kiadás mutatkozik különösen a
közműszolgáltatások növekedése miatt.
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5. cím 2. alcím: MTA Jóléti intézmények
Az Akadémia jóléti intézményei az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde, valamint az MTA Üdülési Központ.
A jóléti intézmények feladatköre
−

Akadémiai Óvoda és Bölcsőde
Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde az akadémiai dolgozók 18 hónapostól 3 éves korú, illetve 3-7
éves korú gyermekeinek gondozását, nevelését, valamint iskolára való felkészítését biztosítja.

−

MTA Üdülési Központ
Az Üdülési Központ alaptevékenységeként az akadémikusoknak és hozzátartozóiknak, továbbá
az intézetek és a Titkárság munkatársainak üdültetését, pihenését látja el, valamint üzemelteti az
Akadémia vári vendégházát és a Domus Collegium Hungaricumot.
Ezzel összefüggésben biztosítja az épületek fenntartását és üzemeltetését, konferenciákat,
tudományos és kulturális rendezvényeket szervez, illetve külső étkeztetést és vendéglátást
bonyolít.

Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:
millió forintban, egy tizedessel

5/2. alcím

2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám* (fő)

705,4

321,9

383,5

107

+101,7

0,0

+101,7

0

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat
2022. évi illetményemelés
végleges átcsoportosítása
köztestületi költségvetési
szervtől

+101,7

+101,7

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladat

0,0

0,0

0,0

0

Egyéb változások

0,0

0,,0

0,0

0

+119,0

+60,0

+59,0

0

Többlet/egyéb változás
2,5 %-os szochó csökkenés
miatti befizetési kötelezettség

-9,8

Minimálbér és garantált
bérminimum emelés többlete

+55,5

0,0

+55,5

0

Diabétesz pótlék miatt

+0,5

0,0

+0,5

0

Köznevelési intézményben
foglalkoztatottak
illetményemelésének
támogatása

+4,0

0,0

+4,0

0
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-9,8

Bölcsődei pótlék támogatása
Saját bevételek változása
2023. évi javasolt előirányzat

+8,8

0,0

+8,8

0

+60,0

+60,0

0,0

0

926,1

381,9

544,2

107

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

A szolgáltatások kiadásainak növekedéséből eredően a térítési díjak is emelkednek, amely
többletbevételt eredményez.

5. cím 3. alcím: MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
Az Akadémia a köztestület regionális működésének szervezése, a tudományos élet fejlesztése,
kiterjesztése érdekében területi bizottságokat hozott létre Szegeden, Pécsett, Veszprémben,
Debrecenben, Miskolcon és Kolozsváron.
Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:
millió forintban, egy tizedessel

5/3. alcím

2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám* (fő)

308,8

64,1

244,7

46

+33,9

0,0

+33,9

0

+33, 9

0,0

+33,9

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladat

0,0

0,0

0,0

0

Egyéb változások

0,0

0,0

0,0

0

Többlet/egyéb változás

-3,3

0,0

-3,3

0

2,5 %-os szochó csökkenés miatti
befizetési kötelezettség

-3,3

0,0

-3,3

0

339,4

64,1

275,3

46

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat
2022. évi illetményemelés
végleges átcsoportosítása
köztestületi költségvetési
szervtől

2023. évi javasolt előirányzat

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

5. cím 4. alcím: Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága
Az Akadémia Alapszabályának 62. §-ában foglaltak szerint az Akadémia támogatja az Akadémiával
társult, külön alapszabállyal rendelkező önálló szervezetet, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti
Akadémiát (SZIMA), amelynek adminisztratív feladatait annak titkársága látja el.
A SZIMA-t az Akadémia közgyűlése a 1992. évben alapította meg.
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A SZIMA feladataihoz kapcsolódó gazdálkodási, pénzügyi feladatokat az MTA Titkársága munkatársai
látják el.

Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:
millió forintban, egy tizedessel

5/4. alcím

2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám* (fő)

20,0

0,5

19,5

2

+11,3

0,0

+11,3

0

+11,3

0,0

+11,3

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladat

0,0

0,0

0,0

0

Egyéb változások

0,0

0,0

0,0

0

+1,2

+1,5

-0,3

0

2,5 %-os szochó csökkenés
miatti befizetési kötelezettség

-0,3

0,0

-0,3

0

Saját bevételek változása

+1,5

+1,5

0,0

0

32,5

2,0

30,5

2

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat
2022. évi illetményemelés
végleges átcsoportosítása
köztestületi költségvetési
szervtől

Többlet/egyéb változás

2023. évi javasolt előirányzat

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

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
6. cím 1. alcím:

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)

A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza az alábbi társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásait:
−

tudományos társaságok támogatása: az Akadémiához kapcsolódó tudományos társaságok éves
működéséhez nyújtott, központilag kezelt költségvetési támogatás,

−

Nagy Imre Alapítvány: feladata a Nagy Imre Emlékház és Kutatóközpont, valamint a Nagy Imre
Társaság működtetése,

−

Bolyai Műhely Alapítvány: fő törekvése a középiskolákban és a felsőoktatásban valamilyen
területen kiváló eredményt nyújtó diákok számára havi rendszerességgel, három éven át önképzőtehetséggondozó program nyújtása.

A forrást az Akadémia támogatói okirattal biztosítja a Támogatott szervezetek részére.
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millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

80,9

0,0

80,9

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

80,9

0,0

80,9

Változások jogcímenként:

2023. évi javasolt előirányzat

6. cím 2. alcím:

Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok
támogatása

6. cím 2. alcím 1. részfeladat:

Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek
támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza a határainkon túli magyar tudományosságot támogató
akadémiai program forrását, valamint a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatását. Az Akadémia
fontos kérdésnek tekinti a határon túli magyarság és a hazai kisebbségek megmaradását, ennek
érdekében tudományos törekvéseik támogatását. A forrást az Akadémia támogatói okirattal biztosítja a
Támogatott szervezetek részére.
Ebbe a körbe tartozik a külhoni magyar tudományosság intézményesülésének támogatása
(Műhelytámogatás Program), valamint konferencia-, és kiadvány-támogatás, nemzetközi publikáció
támogatása). A határon túli magyar tudományosságért létrehozott úgynevezett Szülőföld program
jelentős részben átcsoportosításra került az 1. cím MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjakhoz, mivel
az ösztöndíj kifizetéseket a Titkárság végzi.

6. cím 2. alcím 2. részfeladat: Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak
A keret tartalmazza az Akadémia sajátos nemzetközi kapcsolataihoz kapcsolódó kiadásainak
támogatását, valamint a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi szervezetekben való részvétele
miatt fizetendő tagsági díjainak támogatási keretösszegét.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

420,3

0,0

420,3

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

420,3

0,0

420,3

Változások jogcímenként:

2023. évi javasolt előirányzat
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6. cím 3. alcím: Szakmai feladatok támogatása
6. cím 3. alcím 1. részfeladat: Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása
A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza az Akadémia tudományos könyv- és folyóirat-kiadási
tevékenységének az erre a célra elkülönített keretet, a központilag kiadásra kerülő kiadványok
megjelentetésére szolgáló keretet, valamint a Magyar Tudomány folyóirat megjelenéséhez adható
támogatási keretet.

Az MTA tv. szerint az Akadémia joga és kötelezettsége, hogy támogassa a tudományos könyvés folyóirat-kiadást. Ezt a kötelezettségét úgy teljesíti, hogy a Könyv- és Folyóirat-kiadó
Bizottsággal egyetértésben a tudományos osztály alakítja ki az Akadémia könyv- és folyóiratkiadási politikáját, illetve a rendelkezésre álló keretösszegen belül dönt a könyvek és a
folyóiratok támogatásáról. Az osztály az éves kiadványtervek rangsorolási javaslatát a
tudományos bizottságokkal egyetértésben alakítja ki.
A forrást az Akadémia támogatói okirattal biztosítja a Támogatott államháztartáson belüli és
kívüli szervezetek részére.
6. cím 3. alcím 2. részfeladat: Szakmai feladatok teljesítése
A fejezeti kezelésű előirányzat a fejezeti, központilag kezelt szakmai feladatok ellátásához biztosított
támogatást tartalmazza. A forrást az Akadémia támogatói okirattal biztosítja a Támogatott intézmények
részére.

millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

3 955,9

0,0

3 955,9

Fejezetek közötti átcsoportosítás

0,0

0,0

0,0

Fejezeten belüli átcsoportosítás

+50,0

0,0

+50,0

+50,0

0,0

+50,0

Egyéb változások

0,0

0,0

0,0

Többlet

0,0

0,0

0,0

4 005,9

0,0

4005,9

Változások jogcímenként:

Lendület programból a Vendégkutató
miatti átcsoportosítás

2023. évi javasolt előirányzat

A Lendület Programból, a Vendégkutatókkal kapcsolatos feladatok ellátása a Szakmai feladatokhoz
került átvezetésre.
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6. cím 6. alcím:

Lendület Program

A Lendület Program az Akadémia sikeres, a társadalom, a kormányzat és a gazdaság szereplőinek
támogatását egyaránt bíró, a kimagasló teljesítményű fiatal kutatók számára létrehozott program. A
program kivételes hazai és nemzetközi sikerét, dinamizmusát a teremtő tudós kiválóság, a
körültekintően kialakított, kiszámítható támogatást biztosító modell és a jól követhető és mérhető
eredményesség adja. A sikeres fiatal kutatók elvándorlásának visszaszorítására, a tehetség-utánpótlás
biztosítására, a fiatal kutatók előrelépési lehetőségeinek bővítésére, illetve a kutatóhelyek
versenyképességének növelésére elindított programot immár több mint egy évtizede évente hirdeti meg
a Magyar Tudományos Akadémia, amelyre a forrást támogatói okirattal biztosítja a kutatót foglalkoztató
Támogatott intézmények részére.

millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

3 566,8

0,0

3 566,8

Fejezetek közötti átcsoportosítás

0,0

0,0

0,0

Fejezeten belüli átcsoportosítás

+433,2

0,0

Változások jogcímenként:

+433,2
Posztdoktori támogatások átvezetése a
Poszt-Covid pályázatok fedezetének
biztosítására

+534,6

0,0

+534,6

Lendület Program adminisztrációs
feladatainak
ellátására
végleges
átcsoportosítás költségvetési szervhez

-51,4

0,0

-51,4

Szakmai feladatok teljesítésén belül
Vendégkutató feladatok ellátására
végleges átcsoportosítás

-50,0

0,0

-50,0

0,0

0,0

0,0

-58,7

0,0

-58,7

-58,7

0,0

-58,7

3 941,3

0,0

3 941,3

Egyéb változások
Többlet/egyéb változás
2,5 %-os szochó csökkenés miatti
befizetési kötelezettség
2023 évi javasolt előirányzat

A Posztdoktori támogatások célja a fiatal, tudományos fokozatot megszerzett kutatók számára
lehetőséget biztosítson kutatómunka végzésére a legjobb hazai tudományos műhelyekben, támogassa a
kutatói mobilitást, külföldi kutatóknak a hazai kutatásokba való bevonását, segítse a külföldről hazatérő
fiatal kutatók bekapcsolódását a hazai kutatóhelyek munkájába. A forrást az Akadémia támogatói
okirattal biztosítja a kutatót foglalkoztató Támogatott intézmények részére. A Posztdoktori Program
átcsoportosításra kerül a Lendület Programhoz, annak érdekében, hogy a Lendület Program új
kutatásokra kiírt pályázatai, különösen a Post-Covid pályázati kiírása alapján nyújtott támogatásokra
fedezetet biztosítson.
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Az elmúlt időszakban az MTA sikeres pályázati programokat indított és újított meg a kutatói kiválóság
minél teljesebb körű érvényesítésére alapozva.
A Szakmai Programra került átcsoportosításra a Lendület Pályázat adminisztrációs feladatainak
megvalósítására fordítandó támogatási keret.

6. cím 9. alcím:

Posztdoktori támogatások

A Posztdoktori támogatások átcsoportosításra kerültek a Lendület Programhoz annak érdekében, hogy
a támogatás megvalósítása és felhasználása során gyorsan tudjon reagálni a támogatás és az aktuális
járványhelyzettel kapcsolatos tudományos kutatómunka.
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

534,6

0,0

534,6

-534,6

0,0

-534,6

-534,6

0,0

-534,6

Fejezeten belüli átcsoportosítás

0,0

0,0

0,0

Egyéb változások

0,0

0,0

0,0

Többlet

0,0

0,0

0,0

2023 évi javasolt előirányzat

0,0

0,0

0,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Posztdoktori
támogatások
átvezetése a Poszt-Covid pályázatok
fedezetének biztosítására

III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
A költségvetési tervezés során nem számoltunk központi kezelésű előirányzatokkal.

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

A költségvetési tervezés során nem számoltunk beruházási, fejlesztési forrásokkal.
III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
A költségvetési tervezés során nem számoltunk uniós források igénybevételével.
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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*

1. cím

MTA Titkárság
Igazgatása, tiszteletdíjak

6. cím 2. alcím

Nemzetközi,
európai Határon túli magyar
uniós és határon túli tudósok és tudományos
feladatok,
programok szervezetek támogatása
támogatása
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Határon túli magyar
tudósok támogatása,
Szülőföld program

2023. évi
tervezett
kiadás
35,0

86,3
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I.

A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Magyarország Alaptörvénye és a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX.
törvény (a továbbiakban: MMA tv.) MMA tv. alapján a Magyar Művészeti Akadémia (a
továbbiakban: MMA) MMA 2023. évi költségvetést megalapozó céljai az alábbiakban
kerülnek bemutatásra.
Az MMA tv. a kulturális értékek védelme és gyarapítása, a művészeti és történeti
hagyományok megőrzése, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek
megerősítése és a művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó képviselőinek személyes
megbecsülése céljából hozta létre a köztestületként működő MMA-t, amely mára a magyar
művészeti élet legrangosabb testületévé, egyszersmind intézménycsaládjává vált. A 2021-ben
10 éves MMA az évfordulót nem csupán annak jubileumi jellege miatt tartotta alapvető
fontosságúnak, de abból a szempontból is kiemelt jelentőséggel bírt, hogy az eddigi egy
évtizedes köztestületi működés eredményei és tapasztalatai egyúttal a 2022-2023-as évek
köztestületi tevékenységét meghatározó új működési irányok kijelölését is szolgálják.
Az MMA tevékenységével a kulturális értékek védelmét és gyarapítását, a művészeti és
történeti hagyományok megőrzését, a magas színvonalú művészi alkotómunka közösségi
feltételeinek megerősítését, az alkotómunka szabadságának védelmét, a magyar művészeti
élet kimagasló teljesítményt nyújtó képviselőinek személyes megbecsülését kívánja tovább
erősíteni. Ennek keretében a művészettel – különösen az irodalommal, a zenével, a képző- és
az iparművészettel, a tervezőművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-,
a népművészettel –, továbbá a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és
nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével
összefüggő országos közfeladatokat lát el.
Az MMA tv. 4. § (3) bekezdése értelmében az MMA a közfeladatait éves programterv keretei
között valósítja meg. 2023-ban az intézménycsalád által – az adott naptári évhez kapcsolódó –
kötelezően ellátandó feladatokon túl hangsúlyozandók a kiemelt jelentőségű tervek és
programok.
2023-ban kerülhet sor az Akadémia – Budapesten kívüli erőteljesebb országos jelenlétének
biztosítását szolgáló – regionális elven is alapuló működésének megkezdésére. A regionalitás
elvét figyelembe véve az országban hét olyan új köztestületi-régiós központ alakulhat,
amelyek támogató tevékenysége révén a köztestületi kezdeményezések és programok
nagyobb mértékben válhatnak elérhetővé Magyarországnak a fővárosi agglomeráción kívüli
teljes területén, valamint a határon túli tömbmagyarság jelentős része számára. Mindezzel a
köztestület országos jellege a jelenleginél lényegesen hangsúlyosabbá válhat, amellyel
hozzájárulhat a helyi közösségek művészeti, kulturális „jólétének” biztosításához. Az
Akadémia hangsúlyosabb regionális jelenlétével kiváló lehetőség nyílik arra, hogy a kultúra
és kiemelten a különféle művészeti ágak képviselői egyre fontosabb szerepet töltsenek be a
társadalom alakításában és aktív szerepvállalásukkal járuljanak hozzá a kulturális érdekek
hatékony érvényesítéséhez. Ennek a fontos új feladatvállalásnak az ellátásához kiegészítő
költségvetési forrás biztosítására lesz szükség.
Az akadémiai rendes tagsággal nem rendelkező Nemzet Művészei először 2023-ban
akadémiai rendes taggá válhatnak egy speciális, meghívásos eljárás keretében.
A 2023. évi köztestületi programterv kialakításakor – az előző évekhez hasonlóan – fontos
szempont volt, hogy egységes, a köztestület minden (mindösszesen kilenc) tagozata által
elfogadott, a tagozatok szakmai programterveivel összhangban lévő, ugyanakkor a központi
szervezésirányítás útján meg is valósítható köztestületi munkaterv készüljön. A szakmai-
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művészeti közfeladat-ellátás megvalósítása során erősíteni szükséges a Pesti Vigadó és a
Műcsarnok művészeti központi szerepét, amellett, hogy a köztestület programjai
megvalósításába természetesen továbbra is bevon külső helyszíneket és szakmai partnereket.
A köztestületi programokat az egyes tagozatok szakmai-művészeti programelemei egészítik
ki; így alkotva egységes MMA eseménynaptárt a 2023. évre.
Az MMA – a 2018-ban indult átfogó művészeti ösztöndíjrendszere keretében – 2023-ban
immáron a 6. évfolyam háromévre szóló ösztöndíj-pályázati felhívását hirdetheti meg; a
támogatási időszakban az alkotás folyamatát segítő szakmai mentorálásra, valamint
utógondozásra, publikációra, bemutatkozásra is lehetőséget biztosítva. Az ösztöndíjak
összegét a 2022 szeptemberében kezdődő 2022-23-as ösztöndíjas évtől tervezi a köztestület
növelni oly módon, hogy a különböző évfolyamok ösztöndíjazása egységes maradjon, azaz,
hogy a 2022 szeptemberében kezdődő ösztöndíjak és a futó (folyamatban lévő) ösztöndíjak
havi összege egyaránt havi bruttó 225 000 forint legyen.
A köztestületi fejlesztés célja az országos médiumokban, valamint a közművelődés terén
erősödő jelenlét intézményi biztosítása. Az MMA – összművészeti szempontokat képviselve
– elkötelezett a művészeti felsőoktatás sajátos működését támogató folyamatok
elősegítésében, amelynek érdekében – az akadémián egy évre (2023. áprilisig) létrehozott
Művészeti Felsőoktatási Bizottság útján – javaslatokat készít elő a művészeti felsőoktatás
speciális problémáinak és kihívásainak megfelelő szabályozások módosítására.
A Magyar Művészeti Akadémia 2023-ban is építeni kíván a partnerségi együttműködések
keretében létrejövő projektekre, mindenekelőtt a köztestület nemzetközi és határon túli
kapcsolatainak erősítésére. E folyamatnak fontos alapját képezi az MMA és a külföldi magyar
kulturális intézeteket fenntartó Minisztérium között tervezett stratégiai megállapodás, amely
különös figyelmet szentel az intézetekben megvalósuló – akadémiai szellemiséget közvetítő, a
magyar identitást erősítő és a kulturális évadokhoz kapcsolódó – művészeti programok
tervezhetőségére. E megállapodás keretei között az MMA az eddiginél intenzívebben tervez
bekapcsolódni a magyar kulturális export magas színvonalú, sokoldalú kínálatának
biztosításába.
A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (a továbbiakban:
MÉM MDK) végleges elhelyezésére szolgáló, az építészettörténeti és a műemlékvédelmi
tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint ezzel
összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésének
biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség és a Magyar
Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1771/2017.
(XI. 7.) Korm. határozat (továbbiakban: 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat) alapján az
MMA tulajdonába kerülő Városligeti fasor 9-13. sz. ingatlanegyüttes rekonstrukciójának
megtervezése és kivitelezése kiemelt jelentőséggel bír. A MÉM MDK gyűjteményeinek és új
kiállítóhelyeinek elhelyezésére, valamint közintézményi funkcióinak ellátására szolgáló
épületegyüttes tervezésére kiírt építészeti tervpályázat ismételt kiírására várhatóan 2022
második felében kerül sor.
2023-ban a többlet forrás rendelkezésre állásától függően folytatódhat a Műcsarnok műemléki
épületének teljes körű rekonstrukciója. A Műcsarnok energetikai és építészeti rekonstrukciója
tárgyában az MMA 2021-ben részben a Kormány által, részben saját költségvetéséből
biztosított fedezettel írt ki közbeszerzési eljárást. A 2021-ben megkötött közbeszerzési
szerződés a későbbi teljes felújítás engedélyes és kiviteli terveinek elkészítését (amelynek
része a teljes rekonstrukció költségvetési igényének bemutatása), valamint néhány különösen
sürgető építési munka (külső homlokzat felújítása, alapszigetelés és a jövőbeni FŐTÁV
fogadó helyiségeinek kialakítása) 2022. évi elvégzését tartalmazza. Ennek a folyamatnak
szerves folytatása a Műcsarnok épületének teljes (a gépészet megújítására is kiterjedő)
rekonstrukciója, külön forrás rendelkezésre állása esetén. Amennyiben a Műcsarnok teljes
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körű felújításának kivitelezése 2023-ban megkezdődhet, akkor az várhatóan mintegy 14-18
hónapos időtartamot vehet majd igénybe. Az épület ideiglenes bezárásának idejére külső
helyszínen kell biztosítani a működést (fővárosi kiállító helyszín és irodák).
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2023-ban
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Központi kezelésű előirányzatok

Kiadás

Bevétel
-

10 908,7
2 307,1
-

Átlagos
statisztikai
Támogatás állományi
létszám
(fő)
10 908,7
174
2 307,1
-

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
stat.
állományi
létszám
(fő)

Bevé
-tel

Támogatás

11 257,3

-

11 257,3

… intézménytől átvett/átadott feladat

-

-

-

-

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat

-

-

-

-

egyéb változások

-

-

-

-

Egyszeri feladatok kivétele miatti és egyéb
bázis csökkentés

-200,4

-

-200,4

-

Csoóri Sándor életműve gondozásának és
gyűjteményes kiadásának támogatása
(1092/2020. (III.10.) Korm. határozat)

-100,0

-

-100,0

-

2022. évi szociális hozzájárulási adó
csökkentés bázisba építése

-100,4

-

-100,4

-

2 158,9

-

2 158,9

-

kultúrstratégiai intézmények működtetése
és feladatellátása (1501/2021. (VII. 26.)
Korm. határozat)

2 000,0

-

2 000,0

-

2022. évi bérintézkedések bázisba építése

158,9

-

158,9

-

13 215,8

-

13 215,8

Kiadás

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

2022. évi törvényi előirányzat

164

Változások jogcímenként:

Többlet (jogcímenként)

2023. évi javasolt előirányzat
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174

A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források
hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes
intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat 2. melléklete 2023. évre 85
millió forint egyszeri és 2 479,5 millió forint beépülő forrást biztosít az MMA részére. A
törvényjavaslat ebből jelenleg 2 000 millió forint többletet tartalmaz.
Intézményrendszer összetétele, címen belüli intézmények:
Cím/alcím
sorszáma

Cím/alcím megnevezése

alcím alá tartozó intézmény megnevezése

1. cím,
1. alcím

MMA Titkársága cím

2. cím

Magyar Építészeti Múzeum

Magyar Építészeti Múzeum és
Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ

3. cím

MMA Kutatóintézet

Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti
és Módszertani Kutatóintézet

1. cím:

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága

MMA Titkárság Igazgatása,
köztestületi feladatok

MMA Titkársága

1. alcím: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok
millió forintban, egy tizedessel
1. cím MMA Titkársága/ 1. alcím MMA
Titkárság Igazgatása, köztestületi
feladatok

Átlagos
stat.
állományi
TámogaBevétel
létszám
tás
(fő)

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

7 998,6

-

7 998,6

98

… intézménytől átvett/átadott feladat

-

-

-

-

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat

-

-

-

-

-88,3

-

-88,3

-

Egyszeri feladatok kivétele miatti és
egyéb bázis csökkentés

-88,3

-

-88,3

-

2022. évi szociális hozzájárulási adó
csökkentés bázisba építése

-88,3

-

-88,3

-

2 000,0

-

2 000,0

-

2 000,0

-

2 000,0

-

9 910,3

-

9 910,3

108

Változások jogcímenként:

egyéb változások

Többlet (jogcímenként)
kultúrstratégiai intézmények
működtetése és feladatellátása
(1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat)
2023. évi javasolt előirányzat
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Az MMA Titkársága 2012. január 1-jétől működő, az MMA tv. 28. §-a értelmében az MMA
köztestületi feladatait szervező, az MMA költségvetési fejezete és a köztestület által irányított
költségvetési szervekkel kapcsolatos, a köztestület közfeladata ellátásával összefüggő
igazgatási, gazdálkodási, a köztestületi vagyon hasznosításával összefüggő pénzügyi,
vagyonkezelési és ellenőrzési feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Az MMA Titkársága önálló jogi személy, amelyet az MMA főtitkára vezet.
A Titkárság költségvetésében jelentős tételt képvisel az MMA tv. alapján adományozható
Nemzet Művésze díjjal járó juttatás, a művészjáradék, a művészeti ösztöndíj, valamint az
akadémiai tagoknak folyósított életjáradék.
Nemzet Művésze díj
Az MMA magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, leginkább elismert –
megelőzőleg Kossuth-díjban részesített és 65. életévét, táncművész, valamint cirkuszművész
esetében 50. életévét betöltött – képviselőinek személyes megbecsülése, méltó
életkörülményeinek biztosítása céljából Nemzet Művésze díjat adományoz. A Nemzet
Művésze címet egyidejűleg legfeljebb 70 személy viselheti, az elismerés odaítéléséről a
Nemzet Művésze díj Bizottság dönt.
A díjazott az adományozást követő hónap első napjától élete végéig havi életjáradékban
részesül. Az életjáradék összege havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a huszonháromszorosa.
A 2023. évi költségvetésben rendelkezésre álló költségvetési támogatás:
öregségi nyugdíj legkisebb összege

28 500 forint/hó

1 főre jutó díj/hó (28 500 forint/hó*23)

655 500 forint/fő/hó

70 főre jutó díj/ év (655 500 forint/fő/hó*70fő*12hó)

550,6 millió forint

Művészjáradék
A művészjáradékot az MMA nyújtja az MMA Titkársága útján a kiemelkedő művészeti
teljesítmények és művészeti életút iránti tisztelet kifejezéseképpen azon 65. életévüket
betöltött személyeknek, akik az MMA tv. által előírt szakmai elismerések valamelyikében
részesültek.
A 2018-ban elindult művészjáradék rendszer kapcsán az Akadémia egyik kiemelt célja, hogy
a járadék összege törvénymódosítás révén a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj jelenlegi
425%-áról 2023-ban legalább 475%-ra emelkedjen.
A művészjáradék havi mértéke törvényi rendelkezés alapján az öregségi teljes nyugdíj
jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 425%-a. Az MMA 2022. II. félévében
kezdeményezni fogja a törvényi mérték legalább 475-%-ra történő emelését. Ez a
művészjáradék havi összegének nettó 121 125 forintról nettó 135 375 forintra emelését
jelentené, azaz 11,5%-os növekedést eredményezne. 1 550 fővel számolva (és feltételezve,
hogy az elhalálozások száma és az új jogosultak száma nagyságrendileg azonos) az emelt
összeg évente 265,1 millió forinttal nagyobb finanszírozási igényt jelenthet, mint a jelenlegi
összeg.
Művészeti ösztöndíj
Az MMA átfogó művésztámogatási rendszer kiépítésén dolgozik, amelynek részeként a
kormány együttműködésével új alapokra helyezte ösztöndíjprogramját is. A Magyar
Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról szóló 1696/2017.
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(IX. 22.) Korm. határozat alapján megvalósuló programban évente száz-száz alkotó nyerhet
három esztendőre havi bruttó 200 000 forint ösztöndíj támogatást.
Az MMA költségvetéséhez rendelt forrásból kerül sor ösztöndíjak nyújtására fiatal és
középgenerációs művészek számára, három év időtartamra, évi 300 fős létszámkeretig. A
300 fős létszámkeret 2018-tól felmenő rendszerben került feltöltésre és 2020 szeptemberétől
rögzült. Az MMA hároméves ösztöndíja kiemelkedik a művészeti ösztöndíjak sorából azzal,
hogy – a kormány támogatásával – programszerűen nyújt biztos és jelentős – az
alkotófolyamatot segítő szakmai mentorálással és a publikálás, kiállítás és egyéb
bemutatkozás lehetőségével összekötött – anyagi támogatást, és ezzel lehetőséget teremt arra,
hogy olyan művek szülessenek meg az ösztöndíjas időszakban, amelyek felpezsdülést hoznak
a kortárs magyar művészeti életbe.
Az MMA annak érdekében, hogy az arra érdemes ösztöndíjasok az ösztöndíjprogram lejártát
követően is részesüljenek ösztöndíjban 2021. őszén megalapította az MMA Ösztöndíj
Kiválóság Programját.
Az ösztöndíjak havi összegének 200 000 forintról 225 000 forintra történő emelésének
többletforrás igénye 129,9 millió forint.
Életjáradék
Az MMA az MMA tv. 11. §-a alapján a rendes és a levelező tagok magyar művészeti életben
nyújtott kimagasló szellemi, alkotói teljesítményét és köztestületi munkáját havi életjáradék
folyósításával is elismeri. A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint
életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói
ellátásokról szóló 208/2013. (VI.17.) Korm. rendelet 15. § (1)-(2) bekezdése szerint az
életjáradék és az akadémiai hozzátartozói ellátás fedezetét az MMA költségvetésében kell
megtervezni. Az életjáradék összege 2022. január 1-től elérte az MTA tagok tiszteletdíjának
összegét, azaz rendes tag esetében 455 000 forint/hó; levelező tag esetében 353 900 forint/hó.
Az MMA tv. 2022. november 5-től hatályos módosítása értelmében (7. §. (3) bekezdés) az
MMA rendes tagjainak maximális száma 250 főről 315 főre emelkedik. A létszámnövekedés
legkorábban 2023. áprilisától érvényesíthető, így kilenc hónapra a többletforrás igénye
300,8 millió forint.
Az életjáradékok alakulását az alábbi tábla szemlélteti:

Megnevezés

Fő

személyi juttatás

2023. évi
költségvetési
forrásigény*
millió forint/év

Rendes tag (12
hónap)

250 fő

455 000 forint/fő/hó

1 542,5

Levelező tag (12
hónap)

50 fő

353 900 forint/fő/hó

239,9

Összesen

300 fő

1 782,4

Többletforrás igény
+ 65 fő rendes tag

65 fő

455 000 forint/fő/hó

300,8

9 hónap
Mindösszesen

365 fő

2 083,2

* szociális hozzájárulási adót (13%) is tartalmazza
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2. cím: Magyar Építészeti Múzeum
millió forintban, egy tizedessel
2. cím

Kiadás

Magyar Építészeti Múzeum

Bevétel

Átl. stat.
áll.
létszám

Támogatás

(fő)
2022. évi törvényi előirányzat

665,4

-

665,4

44

… intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)

-

-

-

-

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat
(tételes felsorolás)

-

-

-

-

egyéb változások

-8,1

-

-8,1

-

Egyszeri feladatok kivétele miatti és egyéb
báziscsökkentés

-8,1

-

-8,1

-

2022. évi szociális hozzájárulási adó
csökkentés bázisba építése

-8,1

-

-8,1

-

58,2

-

58,2

-

58,2

-

58,2

-

715,5

-

715,5

44

Változások jogcímenként:

Többlet (jogcímenként)
2022. évi bérintézkedések bázisba építése
2023. évi javasolt előirányzat

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése értelmében a Forster
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Forster Központ) 2016.
december 31. napján jogutódlással megszűnt; ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti
Múzeum fenntartói feladatait – a megszűnt Forster Központtal és a Miniszterelnökséggel a
Korm. rendelet 35. § (8) bekezdése alapján kötött közfeladat-ellátási megállapodás szerint és
az MMA tv. 4. § (2) bekezdés r) pontjára figyelemmel – 2017. január 1-jétől az MMA látja el.
A MÉM fenntartói feladatainak ellátására a köztestület költségvetési szervet alapított, 2017.
november 1-jén megalakult és megkezdte működését a Magyar Építészeti Múzeum és
Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK), melynek legfontosabb
alapfeladatai:
Kutatási munkák
A MÉM MDK változatlan alapfeladata Magyarország műemlékeinek, épített örökségének,
építészettörténeti múltjának komplex kutatása. E kutatások jelentős része 2023-ban is a
különféle állami programokhoz fog kapcsolódni, amelyek az Építési és Beruházási
Minisztérium alá tartoznak 2022 májusától. Ilyen több éves – így 2023-ra is átnyúló –
programok a Nemzeti Kastély és Várprogram (NÖF Nonprofit Kft.), a Népi építészeti
program (Teleki Alapítvány), a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 keretében folyó
műemlék helyreállítás vagy az egyházi épületek felújítására kiírt állami pályázatok
eredményeképpen egyházi épületek helyreállítási folyamatába való bekapcsolódás. 2023-ban
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is épületkutatási munkákat tervez az intézmény elvállalni állami, önkormányzati vagy egyházi
kérésre.
2023-ban folytatódik az a sokrétű műemléki topográfiai munka is, amely egy település, járás,
vagy jellegzetes épületcsoport topográfiai módszerrel való számbavételét végzi. A munka
eredménye kutatható adatbázisok és turisztikailag is hasznosítható könyvek, kiadványok,
kiállítások, applikációk létrehozása. 2023-ban is folytatódik a Veszprém megye templomainak
adatbázisát építő OTKA pályázatban való részvétel.
Gyűjteménykezelés, gyűjteménygyarapítás, kutatószolgálat
Egy korszerű, nemzetközi standardoknak is megfelelő gyűjteménykezelési rendszer
bevezetésével a 2023-as évben elindulhat a különböző gyűjtemények szabályozott online
elérhetősége a nagyközönség számára is. A műemlékvédelmi gyűjteményi anyagok
feldolgozása közül kiemelkedik az úgynevezett MOB (1900-1949) iratok digitalizálása,
szerkesztése, és az online tartalomszolgáltatás előkészítése.
A MÉM MDK gyűjteményeinek gyarapítását alapvetően ajándékozások, szakmai
együttműködések útján kívánja a 2023-as évben is folytatni. Ugyanakkor három kiemelt, a
múzeum gyűjtőkörébe tartozó hagyaték kapcsán műtárgyvásárlást is tervez.
A MÉM MDK 2019 óta folyamatosan, állandó nyitvatartási idő mellett biztosítja a
kutatószolgálatot a szakmai érdeklődők számára.
A MÉM MDK kiemelt feladatai
A Walter Rózsi-villa szakszerű üzemeltetése a 2022. májusi megnyitástól számítva állandó
feladatként jelentkezik, ez megnövekedett személyi és pénzügyi jellegű kiadásokkal,
költségekkel jár. A Walter-villa beli kiállításhoz számos kísérő programot, eseményt kell
szervezni, és hatékony PR tevékenységet kell folytatni, annak érdekében, hogy minél
ismertebbé tegyük a magyar modernista építészet eme gyöngyszemét.
Fontos feladat a Magyar Építészet Múzeum leendő végső helyéül szolgáló projekt/beruházás,
az Építészet Ligete tervpályázat lebonyolítása és remélhetőleg a megkezdődő tervezési
munkálatok koordinálása, továbbá jövő évben – külső szakértők bevonása mellett –a MÉM
MDK állandó kiállítási programjának megtervezése.
Az Építészet Ligete beruházás befejezéséig optimista számítások szerint legalább 4 évre van
szükség, ezért fontos - Walter Rózsi-villa megnyitása mellett - a további ideiglenes
kiállítóhellyel történő bővülés a Városligeti Fasorban annak érdekében, hogy az intézmény
legfontosabb – évek, évtizedek óta raktárban álló – gyűjteményi kincseit ízelítőiül
bemutatásra kerülhessenek („romkiállítás” vagy „pop-art” kiállítótér).
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3. cím: MMA Kutatóintézet
millió forintban, egy tizedessel
3. cím
MMA Kutatóintézet

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
(fő)

2022. évi törvényi előirányzat

273,1

-

273,1

22

… intézménytől átvett/átadott feladat

-

-

-

-

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladat

-

-

-

-

egyéb változások

-4,0

-

-4,0

-

Egyszeri feladatok kivétele miatti és
egyéb bázis csökkentés

-4,0

-

-4,0

2022. évi szociális hozzájárulási
adó csökkentés bázisba építése

-4,0

-

-4,0

-

13,8

-

13,8

-

13,8

-

13,8

-

282,9

-

282,9

22

Változások jogcímenként:

Többlet (jogcímenként)
2022. évi bérintézkedések bázisba
építése
2023. évi javasolt előirányzat

Az MMA közfeladat-ellátási kötelezettségeinek eleget téve – különös tekintettel az MMA tv.
4. § (2) bekezdésének e) és h) pontjaiban foglaltakra – létrehozta az MMA Művészetelméleti
és Módszertani Kutatóintézetet (a továbbiakban: Kutatóintézet vagy MMKI), amely az MMA
Kutatóintézet cím alá tartozik.
A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi
CLVII. törvény alapján a Kutatóintézet működési feltételeinek biztosítása érdekében a
Budapest XII. kerület, Budakeszi út 38. szám alatti ingatlan, a Hild-villa az MMA tulajdonába
került.
A Kutatóintézet tényleges működését 2015. február 1. napján kezdte meg. Célkitűzései és
önmeghatározása szerint alapkutatások mentén kívánja vizsgálni a magyar művészeti élet
elméleti és gyakorlati eszköztárát, valamint azoknak a társadalmi folyamatokra gyakorolt
hatását.
Kutatási tevékenység és intézményi együttműködések
Az MMKI alapfeladatát a továbbiakban is egyrészt az állományban lévő kutatókkal, másrészt
szerződéssel foglalkoztatott, rövid- és középtávú projektek megvalósítására felkért
szakemberek megbízásával látja el. Az állományban lévő kutatók állandó szakmai irányítói,
szervezői és előadói a kutatóintézet rendezvényeinek, valamint aktív résztvevői az ezekhez
kapcsolódó műhelytanulmányok megjelenésének.
Az MMKI célul tűzi ki, hogy az állományban lévő kutatók nemzetközi kapcsolatait
kihasználva külföldi vendégkutatókat vonjon be konkrét, hosszabb távú kutatásaihoz.
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Az MMKI 2023-ban is – a korábbi évekhez hasonlóan – folytatja a művészeti felsőoktatásban
részt vevő szakmai intézményekkel való kapcsolattartást, valamint a kutatási programok
lebonyolítására irányuló együttműködések kialakítását. Mindemellett az MMKI célja új
intézményekkel való kapcsolatok kialakítása.
Kutatási tevékenység- szakmai rendezvények – nyilvános konferenciák, műhelyviták,
rendezvénysorozatok:
A Kutatóintézet rendezvénypalettája rendkívül változatos, az adott tematikához igazodó
rendszeres előadásestek és kis létszámú szakmai műhelybeszélgetések mellett széles
közönséget célzó ismeretterjesztő előadásokat, valamint konferenciákat, nemzetközi
programokat szervez. Az MMA-ösztöndíjasok számára rendszeresen tart ösztöndíjas
találkozókat,
valamint
bekapcsolódik
társadalmi
kezdeményezésű
országos
programsorozatokba.
Az MMKI a művészet elméleti összefüggéseinek folyamatos, tudományos igényű vizsgálata
mellett kutatási területeiről és eredményeiről számot adva konferenciák, tudományos
műhelytalálkozók és előadás-sorozatok formájában várja 2023-ban is a szakmai, illetve a
művészetek iránt érdeklődő laikus közönséget.
Kiadványok
Az MMKI konferencia-előadásainak tanulmányaiból, illetve a megbízott kutatók által
készített tanulmányokból egységes szerkezetbe szerkesztett kötetként a Műhelytanulmányok
című tanulmánysorozat elektronikus formában az MMKI honlapján és letölthető e-book
formátumban tervez számos kiadványt, saját kiadványt, illetve tudományos magazint
megjelentetni.
2018-tól az MMA elnökségének döntése értelmében a Kutatóintézet látja el az MMA új,
hároméves művészeti ösztöndíjprogramjával kapcsolatos szakmai feladatokat. A
Kutatóintézet rendkívül fontosnak tartja, hogy az ösztöndíjasok támogatását az
ösztöndíjszerződésben rögzített időtartama lejárta után is folytassa részben egyéni, részben
közösségi szinten. Ennek sikeres megvalósítása érdekében megfelelően kidolgozott alumni
program elindítását tűzi ki célul.
A Kutatóintézet 2017 óta gondoskodik a Makovecz Központ és Archívum működtetéséről,
melynek elsődleges feladata Makovecz Imre életművének, hagyatékának folyamatos
feldolgozása és bemutatása, ezen belül is kiemelten a 1025 Budapest, Városkúti út 2. szám
alatt található, Makovecz Imre által tervezett Emlékház és a Makovecz-archívum
működtetése, továbbá a Makovecz Imre életművéhez kapcsolódó szakmai programok és
rendezvények koordinálása, szervezése. Folytatva a korábbi évek hagyományait a 2023-as
évben is számos fejlesztés és új kezdeményezés valósul meg tematikus programsorozatok
formájában.
Az MMKI a könyvtár személyi állományának bővítésével 2023-ban kívánja fejleszteni a
folyóirat- és adatbázis-előfizetéseit, valamint a szakkönyv állományát. Stratégiai célja a
könyvtári oldalon a digitális szolgáltató szakkönyvtár megteremtése, digitalizációs központ
tekintetében az interdiszciplináris művészeti digitalizáció gyakorlatának kialakítása. Kiemelt
feladata lesz a kortárs magyar művészetre fókuszáló nyilvános digitális információs
gyűjtemény megteremtése, amely innovatív szolgáltatásaival megfelel a 21. századi
tudományos és információs elvárásoknak. Célunk az interdiszciplináris művészeti
digitalizáció gyakorlatának kialakítása, egy olyan társintézményekkel közösen kifejlesztett
know-how, amelyet későbbi ütemben országossá fejleszthető. Ebben a stratégiai jelentőségű
fejlesztésben is számítunk a Kulturális és Innovációs Minisztériummal való szoros
együttműködésre. Az MMKI kapcsolódó feladata a művészi hagyatékok feldolgozásának
figyelemmel kísérése, szakmai támogatása, a jó gyakorlatok összegyűjtése, a Kormány által is
támogatott „Hagyatékból örökség” program keretében.
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III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
A fejezeti kezelésű előirányzatokhoz az MMA tv. 4.§ (2) bekezdése alapján rendel forrásokat
az MMA.
4. cím:

Fejezeti kezelésű előirányzatok

4/1. Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

105,0

-

105,0

Fejezetek közötti átcsoportosítás

-

-

-

Fejezeten belüli átcsoportosítás

-

-

-

egyéb változások

-

-

-

Többlet (jogcímenként)

-

-

-

105,0

-

105,0

Változások jogcímenként:

2023. évi javasolt előirányzat

Az MMA az országos művészeti társaságok és szövetségek tevékenységét működési és
programtámogatás nyújtásával, az MMA tárgyévi céljaival összhangban támogatja. Az MMA
elősegíti a művészeket összefogó magyarországi székhelyű civil szervezetek szakmai és
közéleti tevékenységének fenntartását és fejlesztését.
4/2 Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

1 864,6

-

1 864,6

Fejezetek közötti átcsoportosítás

-

-

-

Fejezeten belüli átcsoportosítás

-

-

-

egyéb változások

-100,0

-

-100,0

Egyszeri feladatok kivétele miatti és
egyéb báziscsökkentés

-100,0

-

-100,0

Csoóri Sándor életműve
gondozásának és gyűjteményes
kiadásának támogatása (1092/2020.
(III.10.) Kh.)

-100,0

-

-100,0

86,9

-

86,9

Változások jogcímenként:

Többlet (jogcímenként)
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Megnevezés

Kiadás

2022. évi kulturális ágazatot
érintő 20%-os bérfejlesztés az
MMA tulajdonában lévő
gazdasági társaságokra
vonatkozóan
2023. évi javasolt előirányzat

Bevétel

Támogatás

86,9

-

86,9

1 851,5

-

1 851,5

Ezen fejezeti kezelésű előirányzaton keresztül látja el az MMA az MMA tv. 4. § (2)
bekezdése szerinti feladatokat, azaz felolvasó üléseket, kiállításokat, zenei rendezvényeket,
szakmai találkozókat, konferenciákat és vitákat stb. szervez; fórumot teremt a hazai művészeti
élet számára. Főként az MMA felügyelete alá tartozó művészeti intézményekben otthonra
találó, a köztestületi programokon felüli tagozati, szakmai és kulturális feladatok fedezetéül
szolgál.
Az MMA a tulajdonosi jogkörébe tartozó három gazdasági társaság működéséhez és szakmai
feladatellátásához biztosít támogatást e fejezeti kezelésű előirányzatról. A támogatást az
MMA a gazdasági társaságok egyedi támogatási igényei alapján a közgyűlés által elfogadott
szakmai programterv és az elnökség által elfogadott üzleti terv figyelembevételével nyújtja. A
2022. évi kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfejlesztés a Pesti Vigadó Nonprofit Kft.-re,
valamint a Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft.-re vonatkozóan beépült a költségvetési
javaslatba.
Az MMA 2015-ben létrehozta a különféle művészeti ágak Nemzeti Szalonját, a különböző
magyar kortárs művészeti területek keresztmetszetét bemutató reprezentatív kiállítás
sorozatot. A Nemzeti Szalon évente kerül megrendezésre. A Magyar Művészeti Akadémia
által finanszírozott Nemzeti Szalonok a vizuális művészeti ágak – építőművészet,
képzőművészet, fotóművészet, ipar- és tervezőművészet, népművészet – legfontosabb hazai
seregszemléi, alkalmanként több száz alkotónak a legutóbbi öt év során született műveit
mutatja be a szakma és a nagyközönség számára.
4/3 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

14,9

-

14,9

Fejezetek közötti átcsoportosítás

-

-

-

Fejezeten belüli átcsoportosítás

-

-

-

egyéb változások

-

-

-

Többlet (jogcímenként)

-

-

-

14,9

-

14,9

Változások jogcímenként:

2023. évi javasolt előirányzat

Az előirányzat az MMA tv. 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján biztosítja, hogy az MMA
figyelemmel kísérhesse a művészeti élet kérdéseit és meghatározó szellemi folyamatait,
illetve álláspontját, javaslatait a nyilvánosság elé tárhassa; az MMA tv. 4. § (2) bekezdés o)
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pontja szerint a köztestület feladata továbbá, hogy együttműködjön a határon túli magyar
művészeti szervezetekkel, és külföldi, hasonló rendeltetésű intézményekkel. Az előirányzat az
MMA által szervezett nemzetközi és határon túli programok, konferenciák megvalósítása, a
határon túli és nemzetközi programokon, konferenciákon történő részvétel fedezetére szolgál.
4/7 Pályázati alapok
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

200,0

-

200,0

Fejezetek közötti átcsoportosítás

-

-

-

Fejezeten belüli átcsoportosítás

-

-

-

egyéb változások

-

-

-

Többlet (jogcímenként)

-

-

-

200,0

-

200,0

Változások jogcímenként:

2023. évi javasolt előirányzat

A fejezeti kezelésű előirányzat az MMA tv. 4. §-ában megfogalmazott közfeladatok ellátását
biztosítja pályázatok kiírása útján. A köztestület 2023-ban is tervezi nyílt pályázat
meghirdetését a művészeti területen működő civil és egyéb szervezetek számára művészeti
szakmai programjuk megvalósítására.
Az MMA a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek
védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas
színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, művészeti szakmai
programok megvalósításához pályázat alapján nyújt támogatást államháztartáson belüli
szervezetek, államháztartáson kívüli civil és egyéb, jogi személyiséggel rendelkező
szervezetek, valamint természetes személyek részére.
4/14

MMA műemlékvédelmi beruházásai
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

30,0

-

30,0

Fejezetek közötti átcsoportosítás

-

-

-

Fejezeten belüli átcsoportosítás

-

-

-

egyéb változások

-

-

-

Többlet (jogcímenként)

-

-

-

30,0

-

30,0

Változások jogcímenként:

2023. évi javasolt előirányzat
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Az előirányzat a MÉM-MDK végleges elhelyezésére szolgáló a 1771/2017. (XI. 7.) Korm.
határozat alapján az MMA tulajdonába kerülő Városligeti fasor 9-13. sz. ingatlanegyüttes
tervpályázatának kiírásához szükséges forrás egy részét tartalmazza.
4/20

Makovecz Emlékközpont
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

105,7

-

105,7

Változások jogcímenként:

-

-

-

Fejezetek közötti átcsoportosítás

-

-

-

Fejezeten belüli átcsoportosítás

-

-

-

egyéb változások

-

-

-

Többlet (jogcímenként)

-

-

-

105,7

-

105,7

2023. évi javasolt előirányzat

Az előirányzat részben a Makovecz Emlékközpont fenntartása és működtetése, részben pedig
a Makovecz Imre Alapítvány működési támogatásának forrásául szolgál.
III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
A Magyar Művészeti Akadémia fejezete nem rendelkezik központi kezelésű előirányzatokkal.
III.4. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
Műcsarnok rekonstrukció:
A Műcsarnok energetikai és építészeti rekonstrukciója tárgyában az MMA 2021-ben részben
a Kormány által, részben saját költségvetéséből biztosított fedezettel írt ki közbeszerzési
eljárást. A 2021-ben megkötött közbeszerzési szerződés a későbbi teljes felújítás engedélyes
és kiviteli terveinek elkészítését (amelynek része a teljes rekonstrukció költségvetési
igényének bemutatása), valamint néhány különösen sürgető építési munka 2022. évi
elvégzését tartalmazza. Ennek a folyamatnak a szerves folytatása a Műcsarnok épületének
teljes (a gépészet megújítására is kiterjedő) rekonstrukciója. Amennyiben a Műcsarnok teljes
körű felújításának kivitelezése 2023-ban megkezdődhet, akkor az várhatóan mintegy 14-18
hónapos időtartamot vehet majd igénybe. A kivitelezés megvalósításához többlet forrásigény
jelentkezik.
Városligeti fasor:
A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (a továbbiakban:
MÉM) végleges elhelyezésére szolgáló, az építészettörténeti és a műemlékvédelmi
tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint ezzel
összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésének
biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség és a Magyar
Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1771/2017. (XI.
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7.) Korm. határozat (továbbiakban: 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat) alapján az MMA
tulajdonába kerülő Városligeti fasor 9-13. sz. ingatlanegyüttes rekonstrukciójának
megtervezése és kivitelezése kiemelt jelentőséggel bír. A MÉM gyűjteményeinek és új
kiállítóhelyeinek elhelyezésére, valamint közintézményi funkcióinak ellátására szolgáló
épületegyüttes tervezésére kiírt építészeti tervpályázat ismételt kiírására várhatóan 2022
második felében kerül sor. Sikeres tervpályázat lezárultát követően többlet forrás szükséges a
kivitelezés megkezdéséhez.
Az ingatlanegyüttesben megoldható továbbá az MMA Titkársága, a Pesti Vigadó, valamint a
Műcsarnok raktározási tevékenysége is.
III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
Uniós források igénybevételét a fejezet 2023. évi költségvetése nem tartalmaz.
III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a fejezet költségvetésében
millió forintban, egy tizedessel
Fejezeti kezelésű
előirányzat/intéz
mény címrendi
besorolása

Fejezeti kezelésű
előirányzat/intézmény
megnevezése

Finanszírozott feladat
megnevezése

2023. évi
tervezett
kiadás

1. cím, 1. alcím

MMA Titkárság
Igazgatása, köztestületi
feladatok

Határon túli és nemzetközi
feladatok

45,0

4. cím, 2. alcím

Művészeti programok és
gazdasági társaságok
kulturális feladatainak
támogatása

Határon túli művészeti
szakmai programok
támogatása

20,0

4. cím, 3. alcím

Nemzetközi programok,
konferenciák, nemzetközi
tagdíjak

Nemzetközi kulturális
programok támogatása,
részvétel nemzetközi
konferenciákon

14,9

Pályázati alapok

Határon túli kulturális
értékek védelmének és
gyarapításának, a
művészeti és történeti
hagyományok
megőrzésének, a magas
színvonalú művészi
alkotómunka feltételeinek
megerősítő támogatása

20,0

4. cím, 7. alcím
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Fejezet száma és megnevezése: XXXV. fejezet Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2023. évi költségvetésének
szöveges indokolása
I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a
tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a
továbbiakban: KFItv.), valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról,
valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről
szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján működő
központi hivatal. Az NKFI Hivatal a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter
felügyelete1 alatt közreműködik a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati
koordinációjában és az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban:
NKFI Alap) kezelő szerveként biztosítja az NKFI Alap rendelkezésre álló forrásának
hatékony és átlátható felhasználását.
Az NKFI Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító és kizárólag
ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerinti elkülönített állami pénzalap.
Az NKFI Hivatal létrehozása és az NKFI Alap forrásainak felhasználása Magyarország
tudományos és gazdasági versenyképességét, az Európai Kutatási Térbe való eredményes
bekapcsolódását és a gazdaság növekedését szolgálja.
Az NKFI Hivatal a magyar tudományos kutatás, fejlesztés és innováció (a továbbiakban: KFI)
szakpolitikai és finanszírozó intézménye. Az NKFI Hivatal a KFI szakpolitika tekintetében –
a Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM) felügyeletével és azon
keresztül – a Kormány részére javaslattevő, a KFI közfinanszírozású támogatásokkal
kapcsolatos közfeladatokat ellátó intézmény.
Küldetés
Az NKFI Hivatal küldetése, hogy a kiváló tudományos kutatások támogatásával és az
innováció ösztönzésével Magyarország versenyképességének növelése érdekében célszerűen
és hatékonyan használja fel a rendelkezésre álló KFI forrásokat. Ennek megfelelően vegyen
részt az ország KFI szakpolitikájának kialakításában, alakítsa ki a hazai források összehangolt
KFI pályázati portfólióját, a pályázatok értékelésének és a végrehajtás monitorozásának
átlátható rendszerét.
Fontos cél a KFI hatékony és eredményes szakmai munkájának biztosításához szükséges
támogatási rendszer kialakítása. A kutatás-fejlesztési források tekintetében elődleges
szempont a rendelkezésre álló pénzügyi keret szakmai kiválóságra építő célzott
forrásallokációjának biztosítása, kiszámítható és fenntartható finanszírozási rendszer
keretfeltételeinek kialakítása.
Fontos szakpolitikai cél továbbá a tudástermelés, tudásmegosztás és a tudás felhasználás
ösztönzése. Ehhez szükség van a kutatási tevékenységek nyitottságának növelésére, a KFI
szereplők közötti együttműködések elősegítésére, a kutatások eredményeinek társadalmi,
gazdasági, környezeti hasznosítását célzó kezdeményezések, intézkedések számának
növelésére, a kutatási kapacitások optimális kihasználására, a nemzetközi kutatói közösségbe
1

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet H)
2 alpontja alapján, 2022. május 25. napjától hatályos rendelkezések szerint
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történő beágyazottság erősítésére, a kiszámítható, versenyképes, vonzó kutatói életpálya
feltételeinek megteremtésére.
Az NKFI Hivatal szakmai programjai segítségével támogatja az innovációs ökoszisztéma
szereplőinek nemzetközi piacra lépését, ösztönzi a hazai és külföldi kutatásfejlesztési és
innovációs eredmények hasznosítását. Kiemelt cél a KFI együttműködések elősegítése az
innovációs tér szereplői között, a kiválóságok támogatása, a vállalkozási szektor kiaknázatlan
KFI lehetőségeinek ösztönzése, továbbá az egyetemek, a kutatóintézetek és a vállalatok KFI
tevékenységének összehangolása, lendületet adva mindezzel a hazai innovációnak.
Az NKFI Alap portfoliójának kiemelt eleme a felsőoktatási intézmények és más
kutatóintézetek kiválósági alapú támogatása. Az intézményi szintű, kiválósági alapú
támogatások azon egyetemek, kutatóintézetek számára szólnak, amelyek már eddig is kiváló
teljesítményt nyújtottak olyan kutatási tématerületeken, melyek vagy a tudomány, vagy a
társadalmi kihívások szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak. A korábbi, felsőoktatási
intézményi kiválóságra alapozó (kutatóegyetemi rendszer) programok helyett egy új,
fókuszáltabb, tématerületi kiválóságra építő kutatástámogatási rendszer került kiépítésre.
Megbízatás
A Korm. rendelet szerint az NKFI Hivatal kezeli az NKFI Alapot, javaslatot dolgoz ki az
NKFI Alapból finanszírozott pályázatok portfóliójára, előkészíti az NKFI Alap éves
programstratégiáját, működteti az NKFI Alap versenypályázati rendszerét, a KFI területén a
nemzetközi és európai szervezetekben képviseli Magyarország Kormányát.
Célkitűzés
Az NKFI Hivatal célja, hogy a legjobb nemzetközi normáknak megfelelő KFI finanszírozó
intézménnyé váljon, nemzetközi szinten is vonzó KFI környezetet hozzon létre hazánkban és
erős kapcsolatot teremtsen a KFI, a gazdaság és a társadalom között, ezzel segítve hazánk
versenyképességének fokozását, gazdasági növekedését és jólétét.
Közfeladatai ellátása során az NKFI Hivatal a kiválóságot, az együttműködést, az átlátható,
transzparens és elfogulatlan működést, a hitelességet, a közbizalom megteremtését tekinti a
legfontosabb szakmai értékeknek.
Az NKFI Hivatal 2023. évi kiemelt feladatai
1. Alapkezelői feladatok
A Korm. rendelet az NKFI Hivatal legfontosabb feladataként az NFKI Alapért való
felelősséget (az alap kezelését) határozza meg, amely az NKFI Alap éves programstratégiája
alapján az alapból finanszírozott pályázatok portfóliójának kialakítását, a pályázati felhívások
elkészítését, megjelentetését, értékelését, a pályázatok alapján létrejövő támogatási
szerződések megkötését és a programokhoz/pályázatokhoz/támogatásokhoz kapcsolódó
monitorozást foglalja magába.
A pályázati portfóliót a pályázatok lebonyolítása, a támogatás-felhasználás és a
programértékelés során szerzett tapasztalatok alapján folyamatosan megújítja az NKFI
Hivatal. Az alapkutatások támogatásával az egyetemi, akadémiai és vállalati kutatói
közösségek nemzetközi versenyképessége növekedhet, emellett az NKFI Alap az
értékteremtő innováció ösztönzésére is szolgál, amelynek pályázati rendszerét elsősorban a
gazdasági, társadalmi igényekhez alakítja a magyarországi adottságokat figyelembe véve,
ezáltal javítva a hazai versenyképességet. Az NKFI Hivatalnak az NKFI Alap működtetésével
kapcsolatos kiemelt célja azon pályázati konstrukciók eredményes megvalósítása, ahol a
piacorientált kutatás-fejlesztés eredménye nemzetközileg is értékesíthető termék vagy
szolgáltatás. Ezáltal a jelentős szellemi hozzáadott értékkel rendelkező termékek,
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technológiák meghatározó többlet-árbevételt generálnak és hozzájárulnak a tartós gazdasági
növekedéshez. A pályázati portfolió részeként az NKFI Hivatal folytatni kívánja azon
tematikus kutatás-fejlesztési pályázati programjait, amelyek napjaink legfontosabb
társadalmi-gazdasági-környezeti kihívásaira koncentrálnak.
Az NKFI Alap pályázatait az NKFI Hivatal – a tudománypolitika koordinációjáért felelős
miniszter irányítása mellett – az NKFI Alap éves programstratégiájához igazodó pályázati
ütemterv szerint hirdeti meg, ezáltal folyamatosan kiszámítható pályázati struktúrával
találkoznak a potenciális pályázók.
2. KFI monitoring és értékelési feladatok
−

Részvétel az Európai Uniós források KFI prioritásainak és az NKFI Alap értékelésében,
valamint a monitoring és értékelési eredmények visszacsatolása a tervezésbe és a
monitoring rendszerbe.

−

A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia és az Intelligens Szakosodási
Stratégia (a továbbiakban: S3) monitoringja, a megvalósítás nyomonkövetése,
értékelése.

−

Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiterv monitoring feladatai és az ellátásához szükséges
kutatási infrastruktúra regiszter fejlesztése.

−

Az értékelési feladatok alapját képező KFI adattár adatbázisának és módszertanának
továbbfejlesztése.

−

A Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve a KFI specifikus statisztikai adatok
nyomon követése, az adatok megbízhatóságának folyamatos növelése.

3. 2023. évi hazai és a 2023. év utáni Európai Uniós programozási időszakhoz kapcsolódó
tervezési feladatok
−

Részvétel a 2021-2027-es programozási időszak KFI területhez kapcsolódó tervezési
feladatainak ellátásában (pl. jogszabálytervezetek véleményezése, háttérelemzések
elkészítése, valamint a Partnerségi Megállapodás és operatív programok tervezéséhez
kapcsolódó feladatokban való részvétel, felhívások tervezésében való részvétel).

−

Az NKFI Alap 2023. évi éves programstratégiájának megvalósítása.

−

Az NKFI Alap 2024. évi éves programstratégiájának kidolgozása.

4. Innováció-politikai feladatok
−

Az NKFI Hivatal által nyújtott innovációs szolgáltatások (pl. nagyvállalati platform,
mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét növelő tevékenységek)
rendszerének kialakítása a KFI szektor szereplői innovációs teljesítményének erősítése
és a pályázói eredményesség növelése érdekében.

−

Az innováció társadalmi elfogadottságának, elismertségének növelését szolgáló akciók
végrehajtása, KFI szereplők közötti együttműködések ösztönzése és támogatása.

−

A 2021-2030 közötti időszakra szóló KFI Stratégia Intézkedési Tervének tervezésében
és végrehajtásának koordinációjában való részvétel.

−

A 2018-2022 között működő kormány innovációért felelős minisztere a
JEF/35870/2020-ITM számú „A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia irányításáért
felelős szerv kijelöléséről” című egyedi miniszteri utasítás értelmében az NKFI Hivatal
végzi a 2021-2027-es időszakra vonatkozó S3 megvalósításának koordinációját,
biztosítja a stratégia végrehajtásához szükséges projektmenedzsmentet és a monitoring
rendszer működtetését. Biztosítja a vállalati tényfeltárás folyamatának (Entrepreneurial
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Discovery Process, EDP) fenntartását, és ezen belül az S3 végrehajtásában érintett
felekkel való kapcsolattartást.
5. Nemzetközi feladatok
Az NKFI Hivatal egyik kiemelt feladata a nemzetközi KFI együttműködésekben és
programokban való hazai részvétel koordinációja. Az intézmény ellátja az európai uniós
tagságból fakadó tagállami működés szakmai feladatait a kutatás, a fejlesztés és az innováció
területén és koordinálja az Európai Unió 2021-2027. évek között zajló Horizont Európa
kutatási és innovációs keretprogram hazai kormányzati feladatait. A program 95,5 milliárd
euró közvetlen brüsszeli elérésű forrást jelent a kutatási, fejlesztési és innovációs projektek
támogatására 2021 2027 között, amelyet komoly nemzetközi versenyben kiválósági alapon
lehet elnyerni. Az NKFI Hivatal számára prioritást jelent a hazai felsőoktatási intézmények,
kutatóintézetek, vállalkozások támogatása a programban való minél sikeresebb részvételre,
így 2023. évben is számos promóciós eseményt és gyakorlatorientált tréninget tervez
megtartani országszerte a program részletes bemutatására. A hazai keretprogram részvétel
ösztönzése és erősítése érdekében az NKFI Hivatal működteti a Horizont Európa Nemzeti
Kapcsolattartók hálózatát, célzott rendezvényekkel, konzultációk szervezésével segítve a
hazai pályázók folyamatos tájékoztatását a pályázati lehetőségekről, valamint személyre
szabott pályázati tanácsadással, pályázatírói és pályázatmenedzsment tréningekkel, az
innovatív kis- és középvállalkozásoknak (a továbbiakban: KKV) szóló mentorprogrammal és
pályázatok előértékelésével támogatva a sikeres magyar részvételű pályázatok előkészítését.
Az NKFI Hivatal koordinálja a Horizont Európa program programbizottságaiban a hazai
képviselők munkáját, biztosítva a szakmailag megalapozott, a hazai KFI szakpolitikai
célokkal, ágazati stratégiákkal és a hazai kutatási közösségek és vállalkozások érdekeivel
összhangban lévő álláspontok képviseletét. Az új keretprogram elindulásával párhuzamosan
az NKFI Hivatal nemzetközi területe számára továbbra is feladat a korábbi Horizont 2020
program (2014-2020) keretéből finanszírozást nyert hazai pályázók támogatása a projektek
megvalósítása során. Az uniós keretprogramokból elnyert források kiegészítik a hazai
forrásokból, illetve a Strukturális Alapokból finanszírozott KFI támogatásokat, ezzel is javítva
a legkiválóbb hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és innovatív vállalkozások
lehetőségeit.
A hagyományos keretprogram pályázatok mellett, kiemelten szükséges kezelni a Horizont
Európa programhoz kapcsolódóan elinduló Európai Partnerségeket, amelyek egy-egy
technológiai, társadalmi kihívásra fókuszálva mobilizálják az Európai Bizottság, az érintett
tagállamok és a meghatározó ipari szereplők erőforrásait. Az Európai Partnerségek
49 programot foglalnak magukban. A 2021-2022. évben indult partnerségi kezdeményezések
közül 11-hez Magyarország is csatlakozott. Ilyen partnerség például a Digitális
Kulcstechnológiák és az Innovatív KKV-k (Eurostars) programja, amelyek hazai felelőse az
NKFI Hivatal. E programokban való jövőbeni részvétel hozzájárul a hazai vállalati szféra,
különösen a KKV-k nemzetközi versenyképességének erősítéséhez, a kutatás-fejlesztési
eredmények piaci hasznosításához.
Az NKFI Hivatal ellátja az európai uniós tagságból fakadó, a KFI szakterületéhez kapcsolódó
tagállami működési feladatokat, kialakítja a hazai álláspontot a szakterületre vonatkozó uniós
joganyagokkal kapcsolatban a tanácsi döntéshozatal megfelelő szintű testületei számára
(kutatási munkacsoport, COREPER I).
Az NKFI Hivatal jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján ellátja a kétoldalú
tudományos és technológiai (a továbbiakban: TéT) együttműködésből adódó feladatokat.
Magyarországnak 37 országgal van kormányközi TéT együttműködési megállapodása,
amelyek szakmai koordinációjáért és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az NKFI
Hivatal felel. Az együttműködések célja a tudományos kapcsolatok építésén túl a közös
kutatási-fejlesztési és innovációs projektek megvalósítása, hozzájárulva a magyar tudományos
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és technológiai kiválóság, illetve a gazdaság versenyképessége erősödéséhez. A NKFI Hivatal
a KIM-mel és a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve végzi a
legfontosabb partnerországokban működő tudományos és technológiai szakdiplomaták
szakmai irányítását.
Az NKFI Hivatal közreműködik az ESFRI (European Strategy Forum on Research
Infrastructures) Bizottságban a hazai képviseleti feladatok koordinálásában, valamint ellátja
az ESFRI-útitervben (ESFRI Roadmap) felsorolt európai kutatási infrastruktúrákhoz való
hazai csatlakozás feladatait.
Az NKFI Hivatal nemzetközi tagdíjak forrásainak biztosításával nemzetközileg kiemelkedő
jelentőségű kutatási infrastruktúrához (pl. CERN) teremt hozzáférést a hazai kutatók számára,
vagy épülő infrastruktúra-beruházások esetén (pl. XFEL, ESS) ennek jövőbeli lehetőségét
teremti meg. A hazai kutatók így a világon egyedülálló kutatási eszközökhöz, műszerekhez,
felfedezési lehetőségekhez jutnak hozzá, élvonalbeli nemzetközi együttműködésekbe tudnak
bekapcsolódni. A tudományos kiválóság erősítésén túl a legtöbb infrastruktúra esetén ipari
beszállításokra is van lehetőség, így ezek megfelelő kiaknázása révén a tagdíjfizetésből
származó költségek egy része megtérül.
Az NKFI Hivatal részt vesz a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
NESTI (Tudományos és Technikai Indikátorok Nemzeti Szakértői Csoportja) és a TIP
(Technológiai és Innovációpolitika) munkacsoportjában, a Magyar OECD Nemzeti Tanács és
a TAFTIE (Innovációs Ügynökségek Európai Hálózata) munkájában.
6. KFI szolgáltatási tevékenység
Az NKFI Hivatal KFI szolgáltatási portfóliója minőségre összpontosító támogató
szolgáltatásokat nyújt a KFI szektor szereplőinek. Az NKFI Hivatal szakmai programjaival és
a Területi Innovációs Platformokon keresztül elérhető szolgáltatások, események révén
segítséget nyújt a KKV-knak KFI projektek elindításában, innovációs eredmények
hasznosításában, továbbá innovációs készségeik fejlesztésében, amelyhez az NKFI Hivatal
egy szakértői team kialakítását, valamint készségfejlesztő tananyagok elkészítését, események
szervezését tervezi. Az NKFI Hivatal az egyetemi innovációs ökoszisztéma
eredményorientált, hatékony kiépítése, illetve működtetése szempontjából kiemelten
fontosnak tartja az egyetemek közötti tapasztalatok megosztását, melyre kiváló lehetőséget
biztosítanak a szóbeli prezentációk, számos példaértékű tevékenység kerül bemutatásra.
Az NKFI Hivatal által elindított Egyetemi Ökoszisztéma pályázat célja, hogy a tudásbázisként
működő felsőoktatási intézményeken belül létrejöjjön és eredményorientáltan működjön egy
olyan szervezeti egység, amely elősegíti az egyetemeken keletkező tudományos eredmények
piaci hasznosítását, támogatja az egyetemek és az üzleti szféra szereplői közötti kutatási,
fejlesztési, technológiai és innovációs együttműködéseket, valamint ösztönzi az egyetemek
uniós kutatási és innovációs keretprogramokban való aktív részvételét. Az Egyetemi
Ökoszisztéma keretén belül tervezett „road-show” programok támogatják az egyetemi
innovációs ökoszisztéma eredményorientált megvalósulását, valamint az egyetemek
tapasztalatainak megosztását kívánják elősegíteni a pályázatban résztvevők számára.
7. Belső ellenőrzés
Az éves ellenőrzési tervben rögzítésre kerültek az NKFI Hivatal stratégiai céljainak
megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek tárgya
−

a feladatok ellátásához igazodó, hatékonyan működő szervezet-fejlesztésre;

−

az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségére, az integritási kockázatok kezelésére;

−

a belső kontroll rendszer működtetésének további fejlesztésére

terjed ki.

1139

A kockázatelemzés során az NKFI Hivatal és az NKFI Alap tevékenységei közül
elsődlegesen azok a legfontosabb folyamatok kerülnek kiválasztásra, amelyek működési
zavara esetén a szervezet céljainak elérése nehézségekbe ütközhet. Belső ellenőrzési
fókuszként az NKFI Hivatal működési környezetének és célkitűzéseinek figyelembevételével
az alábbiak kerültek kijelölésre:
−

folyamatok szabályozottsága, szabályszerűség érvényesülése;

−

költséghatékony, eredményorientált működés;

−

belső kontrollok kiépítése, integritás érvényesülése.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2023-ban

Megnevezés
Intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Központi kezelésű előirányzatok

Kiadás
3 886,5
12 724,4
0

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
2 524,3
1 362,2
226
0
12 724,4
0
0
-

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményi feladatellátás
1. cím NKFI Hivatal
1.

Az NKFI Hivatal – NKFI Alapból finanszírozott KFI pályázatokkal kapcsolatos –
pályázatkezelői tevékenysége körében ellátandó legfontosabb feladatok 2023. évben:
−

a 2023. évi versenypályázati felhívások meghirdetése és lebonyolítása a kormány
által jóváhagyott programstratégia szerint,

−

az NKFI Hivatal által meghirdetett korábbi pályázatok nyertes projektjei szakmai
előrehaladásának,
pénzügyi-számviteli
szabályosságának
és
célszerű
forrásfelhasználásának folyamatos szakmai és pénzügyi ellenőrzése,

−

az NKFI Alapból törvény, kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi
szerződés és nem pályázati támogatási kérelmek alapján nyújtott
közfinanszírozású támogatások kezelése.

2.

Az NKFI Hivatal jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján 2023. évben is
ellátja a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokat,
valamint koordinálja Magyarország részvételét a nemzetközi tudományos
szervezetekben.

3.

Az NKFI Hivatal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium minisztere 2021.
szeptember hó 23. napján kelt kijelölése alapján, 2021. november 1-jétől ellátja a
Nemzeti Akkreditációs Hatóság gazdálkodási, pénzügyi, számviteli, illetve egyes
beszerzési, közbeszerzési, valamint belső ellenőrzési feladatait.
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Az intézményi előirányzatok bemutatása
Az NKFI Hivatal tervezett költségvetése 2023. évben a következők szerint változik:
−

a 2023. évi tervezett bevétel, alapkezelői feladatokra átvett pénzeszköz, összege
változatlanul 2524,3 millió forint;

−

a költségvetési támogatás összege az előző évhez képest csökkent 15,9 millió forinttal,
amely az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól átvett feladatokhoz kapcsolódó
növekedés és a 2023. évi járulékcsökkenés eredménye;

−

a Hivatal engedélyezett létszáma a 4159/2021. Korm. határozat alapján biztosított 30 fő
központosított álláshellyel növekedett.

1. cím
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
intézménytől átvett/átadott
feladat
Fejezeti kezelésű
előirányzatról átvett feladat
egyéb változások
- Járulék csökkenés miatti
intézkedés
Többlet (jogcímenként):
- 4159/2021. Korm.
határozat alapján
biztosított központosított
álláshely
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
3 902,4
- 15,9

millió forintban, egy tizedessel
Átlagos
statisztikai
Bevétel
Támogatás
állományi
létszám (fő)
2 524,3
1 378,1
192
0
- 15,9
4

38,5

0

38,50

4

0

0

0

- 54,4

0

- 54,4

- 54,4

0

- 54,4

0

0

0

0

-

-

-

30

3 886,5

2 524,3

1 362,2

226

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
2/1 Nemzetközi tagdíjak
Magyarország számos olyan nemzetközi kutatás-fejlesztési infrastruktúra, szervezet és
együttműködés részese, ahol a részvétel tagsági díjak megfizetéséhez kötött.
Bizonyos szakmai együttműködések, programok konkrét tudományterületekre, iparágakra
fókuszálva adnak kutatási, továbbképzési lehetőséget magyar kutatóknak (pl. biotechnológia:
ICGEB, EMBL), vagy fejlesztési kereteket, támogatást egy-egy piacképes innovatív ötlet
megvalósításához (EUREKA, AAL). A kutatási infrastruktúrákban (pl. CERN, XFEL, ESS)
való hazai részvétel jelentős tagdíjfizetési kötelezettséget jelent, ugyanakkor olyan
pótolhatatlan kutatási lehetőséget teremt a magyar szakemberek számára, amely
elengedhetetlen annak érdekében, hogy Magyarország ne maradjon le a kutatás-fejlesztés
nemzetközi élvonalától. Egyes szervezeti tagságok (pl. OECD, TAFTIE) a KFI területtel
kapcsolatos stratégiai tervezést segítik adatokkal, átfogó statisztikai jelentésekkel, a hazánkat
is érintő globális problémák és válaszlehetőségek elemzésével, a legjobb nemzetközi
gyakorlatok megismertetésével. A széles kitekintés elsősorban a szakpolitikai döntések
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előkészítőit segíti annak érdekében, hogy a nemzetközi trendek kontextusába helyezhessék a
hazai célkitűzéseket és feladatokat.
A szakmai képviseletet koordináló NKFI Hivatal a 2023. évben a 2. cím 1. alcím
„Nemzetközi tagdíjak” fejezeti kezelésű előirányzat terhére közvetlen kifizetés útján tesz
eleget az alábbi nemzetközi szervezetekben való tagságból, illetve kiemelkedő európai
kutatási infrastruktúrákhoz való csatlakozásból fakadó tagdíjfizetési kötelezettségeknek:
−

ELI Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (ELI ERIC)

−

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN)

−

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet LHC ALICE kísérlet (CERN ALICE)

−

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Nagy Hadron ütköztető CMS kísérlet (CERN
CMS)

−

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Nagy Hadron ütköztető CMS kísérlet (CERN
CMS Detector Upgrade II)

−

Európai Neutronkutató Központ (ESS)

−

Európai Röntgen-Szabadelektron lézer Létesítmény (European XFEL)

−

Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL)

−

Európai Társadalomtudományi Adattár Konzorciuma (CESSDA ERIC)

−

Európai Élettudományi Bioinformatikai Infrastruktúra (ELIXIR)

−

Közös Nyelvtechnológiai Infrastruktúra (CLARIN ERIC)

−

Európai Társadalmi Felmérés (ESS ERIC)

−

a Biológiai- és Orvosi Tudományok Képalkotó Technológiáinak Európai Kutatási
Infrastruktúrája (EUBI)

−

Európai Szinkrotonsugárzási Létesítmény (ESRF)

−

Egészség, Öregedés és Nyugdíjazás Felmérése Európában (SHARE ERIC)

−

Közép-európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (CERIC ERIC)

−

Integrált Szénmegfigyelő Rendszer (ICOS ERIC)

−

Biobank és Biomolekuláris Erőforrások Kutatási Infrastruktúra (BBMRI ERIC)

−

Európai Örökség-tudományi Kutatási Infrastruktúra (E-RIHS)

−

Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ (ICGEB)

−

Európai Piacorientált K+F Együttműködés (EUREKA)

−

von Karman Áramlástani Intézet (VKI)

−

ITER projekt EU-s finanszírozó ügynöksége (Fusion for Energy)

−

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet – Nemzetközi tudományos
együttműködés (OECD Global Science Forum)

−

Tevékeny és önálló életvitel program (AAL)

−

Innovációs Ügynökségek Európai Hálózata (TAFTIE)

−

Jelenlegi Kutatások Információs Rendszere (euroCRIS)
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−

Társulás az európai együttműködésért a tudományos és műszaki kutatások területén
(COST)

−

KFI Kapcsolattartó Irodák Informális Csoportja (IGLO)

−

Európai Nyílt Tudományos Együttműködés (EOSC)

−

Triple Helix Egyesület (THA)

Az ELI Extreme Light Infrastructure három Közép-Európai ország – Magyarország,
Csehország, Románia – területén létesített nagyteljesítményű integrált európai lézeres kutatási
infrastruktúra, amely az európai kutatási infrastruktúrák stratégiai tervének (European
Strategy Forum on Research Infrastructures) része. Az ELI-ALPS világszinten is
kiemelkedően nagyteljesítményű high-tech lézeres kutatási infrastruktúrák megépítését
célozza. Magyarország és a magyar tudomány, illetve a magyar tudományos közösség
számára egyedülálló lehetőséget jelent, hogy európai együttműködéssel egy ilyen kimagasló
nemzetközi kutatóközpont létrehozásában részt vesz, amely az innovációt, a technológiai és
tudástranszfert ösztönzi, és ezzel hozzájárul Magyarország versenyképességének növeléséhez.
A lézeres kutatási technológia gyorsléptű fejlődése miatt az eszközök és berendezések
folyamatos technológiai bővítése szükséges. Ezúton biztosítható, hogy a jelenleg
világszínvonalú szegedi kutatási infrastruktúra a jövőben is vonzó maradjon a nemzetközi
lézeres tudományos közösség, és közvetve a pénzügyi fenntarthatóság elérése érdekében a
jövőben létrejövő ELI Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (a továbbiakban: ELI ERIC) többi
tagja számára is.
Magyarország és Csehország közösen megállapodott, hogy a prágai és a szegedi lézeres
kutatóközpont alapító tagként vesz részt az ELI ERIC létrehozásában annak érdekében, hogy
a tudományos kutatásokban jobban kihasználhassák a két csúcsszintű kutatóközpont
kapacitásait, szinergiáit és lehetőségeit.
A 2023. évi feladat ellátásához a jelentős árfolyamváltozások, az éves tagdíjak összegének
növekedése és az új szervezetekhez történő csatlakozás okán 2398,3 millió forint
többlettámogatás biztosítása szükséges.
Megnevezés
2022. évi törvényi előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások
Többlet
- Árfolyamváltozások és tagsági
díjak változása
2023. évi javasolt előirányzat

Kiadás
10 326,1
0
0
0
0
2 398,3

millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0
10 326,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 398,3

2 398,3

0

2 398,3

12 724,4

0

12 724,4

III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
A fejezet tekintetében nem releváns.
III.4. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
A fejezet tekintetében nem releváns.
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III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
A fejezet tekintetében nem releváns.
III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében
A fejezet tekintetében nem releváns.
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Fejezeti indokolás
I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
A magyarországi kutatási rendszer kapacitásának és hatékonyságának megerősítése érdekében
kiemelt közpolitikai cél a kutatás-fejlesztési (K+F) állami finanszírozás GDP-hez viszonyított
arányának fokozatos növelése.
A kitűzött cél eléréséhez nélkülözhetetlenné vált a kutatás-fejlesztés és innováció új irányítási
és finanszírozási modelljének létrehozása, illetve Magyarország versenyképességének növelése
érdekében a korábbiaknál átláthatóbb, ösztönzőbb és rugalmasabb szervezeti és finanszírozási
keretek kialakítása.
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH) feladata és célkitűzése, hogy saját
kutatóhálózatának teljesítményét a kiválósági mutatók tekintetében jelentősen megnövelje.
További feladata, hogy a kutatás-fejlesztési ökoszisztéma szereplői közötti együttműködés
támogatásával ösztönözze a kutatási eredmények társadalmi és gazdasági hasznosulását.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2023-ban
Az ELKH az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságából (a továbbiakban: ELKH
Titkárság), az általa központi költségvetési szervként működtetett kutatóközpontokból,
kutatóintézetekből és kutatócsoportokból, valamint a fejezethez rendelt fejezeti kezelésű
előirányzatból (Kiválósági és szakmai feladatok támogatása) áll.
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

62 001,7

18 431,6

43 570,1

4 740

5 000,0

-

5 000,0

-

67 001,7

18 431,6

48 570,1

4 740
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
Az ELKH Titkárság gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, mely az
ELKH tagjaként központi költségvetési szervi formában működtetett kutatóközpontokkal,
kutatóintézetekkel és kutatócsoportokkal (a továbbiakban együttesen: kutatóhelyekkel) a
központi költségvetésről szóló törvényben önálló költségvetési fejezetet képez.
A kutatóhelyek központi költségvetési szerv formában működnek. A kutatóhelyek az alapító
okiratukban foglaltaknak megfelelően látják el közfeladataikat. Tevékenységüket az elnyert
pályázataik és megkötött szerződéseik, továbbá az alapító okiratuk keretei között maguk
határozzák meg. A kutatóhelyek a szakterületükön részt vesznek szakmai állásfoglalások és
vélemények megfogalmazásában, gondoskodnak kutatóik szakmai fejlődéséről és a szakmai
utánpótlás biztosításáról, továbbá a felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodások szerint
közreműködnek az oktatásban, az egyetemekkel folytatott közös kutatásokban és a doktori
képzésekben.
1. cím: ELKH Titkársága
Az ELKH Titkárság gyakorolja a fejezetbe sorolt központi költségvetési szervként működő
kutatóhelyek felett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a szerinti irányítási
hatásköröket, ideértve az alapítói jogokat is, valamint ellátja a kutatóhelyek igazgatási és
ellenőrzési feladatait.
Az ELKH Titkárság közfeladata a költségvetési szervek által folytatott kutatások
intézményrendszerének fenntartása, működtetése.
Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:
millió forintban, egy tizedessel

1. cím
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

1 459,0

-

1 459,0

83

+443,6

-

+443,6

-

+93,6

-

+93,6

-

+350,0

-

+350,0

4

-15,2

-

-15,2

-

-15,2

-

-15,2

-

-

-

-

-

1 887,4

-

1 887,4

87

Változások jogcímenként:
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladat
Tudományos Tanács tagjai
juttatásának fedezete
ELKH Titkárság szervezeti egységek
tevékenységének támogatása
Egyéb változások
Szociális
hozzájárulási
adó
csökkentéséből eredő megtakarítás
bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2023. évi javasolt előirányzat
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2. cím: ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek
A cím összevontan tartalmazza az ELKH kutatóhálózatához tartozó intézmények
előirányzatait.
Az ELKH kutatóhálózata az alábbiak szerint épül fel:
Agrártudományi Kutatóközpont
Az Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) kutatási portfóliója lefedi az agrártudomány, a
környezetgazdálkodás és környezetvédelem területeinek széles körét. Komplex tudományos
programjában szerves egység kialakítására törekszik az alap- és az alkalmazott kutatás,
valamint az innovációs tevékenység között. Kiterjedt együttműködést folytat hazai és külföldi
tudományos műhelyekkel, köztük felsőoktatási intézményekkel és kutatóintézetekkel. Az ATK
jelentős tudományos ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő tevékenységet is végez.
Atommagkutató Intézet
Az Atommagkutató Intézet (ATOMKI) 1954-ben jött létre Debrecenben. Az intézetben már
megalapítása óta interdiszciplináris kutatások folynak. Jelenleg a mag-, atom-, részecske-,
vákuum-, felület-, kvantumfizika területein kívül ezekhez kapcsolódó egyéb tudományokkal –
radiokémia, orvosi képalkotás, űrkutatás, vízkutatás, környezet- és örökségtudomány – is
foglalkoznak. Az ATOMKI rendelkezik hazánkban a legtöbb részecskegyorsító berendezéssel.
Állatorvostudományi Kutatóintézet
Az Állatorvostudományi Kutatóintézet (ÁTKI) az állatorvos-tudomány egyetlen hazai
főhivatású kutatóhelye, e terület molekuláris mikrobiológiai kutatási bázisa. Legfőbb feladata
alapkutatások végzése az állategészségügyi szempontból jelentős kórokozók (vírusok,
baktériumok, paraziták) jobb megismerése céljával. További feladata az eredmények
gyakorlatban való hasznosításának előkészítése, korszerű és hatékony diagnosztikai
módszerek, vakcinák és védekezési eljárások kidolgozása.
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
1926-ban Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter alapította meg az első Magyar
Biológiai Kutatóintézetet, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) elődjét Tihanyban. A
BLKI fő feladatai közé tartozik az édesvizek környezettani kutatása, a Balaton és vízgyűjtője
élővilágának feltárása, annak tér- és időbeli változásainak, életfolyamatainak, anyagforgalmi
sajátosságainak a vizsgálata, továbbá az ezekre hatással lévő környezeti és antropogén tényezők
feltárása.
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) nemzetközi színvonalú és beágyazottságú
alapkutatásokat folytat az archeogenomika, a filozófia, az irodalomtudomány, a klasszikafilológia, a művészettörténet, a néprajztudomány, a régészet, a történettudomány és a
zenetudomány területén. A BTK-t alkotó kilenc intézet a magyarság múltjának teljességét
kutatja és értelmezi, reflektálva a jelenkor kihívásaira is. Alapfeladatának tartja a magyar
kulturális örökség feltárását és gondozását, és ezáltal a magyar önazonosság erősítését.
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) alaptevékenysége csillagászati és
földtudományi (földrajzi, földtani, geokémiai és geofizikai) kutatások végzése, felfedező
kutatások (alapkutatások) folytatása, ezek eredményeinek előkészítése felhasználásra, illetőleg
közzététele, a felfedező kutatáshoz szükséges elméleti vizsgálatok, obszervatóriumi, terepi és
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laboratóriumi mérések megvalósítása, tudományos műszerek, módszerek kialakítása, valamint
a mérési adatok tudományos feldolgozása és publikálása.
Energiatudományi Kutatóközpont
Az Energiatudományi Kutatóközpont (EK) küldetése, hogy nemzetközi színvonalú
tudományos kutatásokat folytasson az anyagtudomány terén, különös tekintettel a magyar
nukleáris biztonsági szaktudás folyamatos elmélyítésére. Fő feladatai közé tartozik a
magyarországi atomerőműblokkok biztonságos üzemeltetésének műszaki-tudományos
támogatása, nukleáris analitikai eljárások fejlesztése és alkalmazása. Kutatásokat folytat a
sugárkémia, a sugárvédelem és a nukleáris védettség, illetve a magfúzión alapuló nukleáris
energiatermelési eljárások fejlesztése terén.
Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (FI) alapkutatásainak tárgya a Föld-rendszer
fizikai állapotának és folyamatainak megfigyelése, modellezése, értelmezése, valamint az
ezekhez kapcsolódó elméleti (matematikai, fizikai) és gyakorlati módszerek, vizsgálati
eszközök fejlesztése, létrehozása. Az alapfeladatok körébe tartozik a szilárd Föld és a Föld
körüli térség (geodinamika, geomágneses tér, aeronómia) folyamatos obszervatóriumi
megfigyelése, az országos szeizmológiai hálózat és szolgálat fenntartása, valamint időszakos
megfigyelőrendszerek működtetése.
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) tevékenységének középpontjában az
idegtudományi alapkutatások állnak, így az idegingerület-átvitel, a tanulás és emlékezés, a
viselkedés, az öregedéssel összefüggő és epilepsziás agyi károsodás, valamint a
hormonkiválasztás központi és környéki idegrendszeri szabályozásának kutatása. A
kutatócsoportok multidiszciplináris megközelítési módot alkalmaznak, a hagyományos,
megalapozott és bevált módszereket (anatómiai, elektrofiziológiai, neurokémiai és
farmakológiai metodológia) ötvözik a legújabb eljárásokkal.
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) a 21. századi magyar
közgazdasági és regionális kutatások élvonalbeli tudományos központja. Kutatói elméleti és
gyakorlati kutatásokat folytatnak a közgazdaságtudomány, a világgazdaság, a térbeli
folyamatok, illetve a társadalomtudományok terén. Fontosabb kutatási területek: a gazdasági
fejlődés makro- és mikroszintű tényezőinek vizsgálata, nemzetközi versenyképesség és
innováció, egészség és társadalom, a fenntarthatóság gazdasági, környezeti és társadalmi
feltételei.
Nyelvtudományi Kutatóközpont
A Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) működésének célja a magyar nyelvészet
valamennyi területének művelése, továbbá általános, kísérletes és alkalmazott nyelvészeti
kutatások végzése. Az NYTK kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik
nyelvelméleti, kísérletes és magyar nyelvészeti alapkutatásokkal, történeti-összehasonlító,
nyelvtipológiai, nyelvtörténeti alapkutatásokkal és uralisztikai kutatásokkal, szótártani,
korpusznyelvészeti, élőnyelvi és többnyelvűségi, továbbá nyelv- és beszédtechnológiai
kutatásokkal.
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Ökológiai Kutatóközpont
Az Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) fő feladata a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák
magas színvonalú kutatása, továbbá evolúciós alap- és alkalmazott kutatások folytatása a
szerveződés minden releváns szintjén. Az intézményben elsősorban ökológiai és
evolúcióbiológiai kutatásokat folytatnak, de számos vizsgálat kapcsolódik például a mező- és
erdőgazdálkodás biodiverzitásra kifejtett hatásához, a hagyományos ökológiai tudáshoz, a
vízhasznosításhoz, az újonnan kialakuló fertőző betegségek ökológiai és evolúciós kérdéseihez,
valamint más interdiszciplináris témákhoz.
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
Az Európai Unió Kiválósági Központja címet 2001 óta viselő Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet (Rényi Intézet) alaptevékenysége kiterjed a tervszerű kutatások folytatására a
matematika különböző területein, olyan elméleti vizsgálatokra összpontosítva, amelyek
egyfelől a matematika belső fejlődése, másrészt a matematikának más tudományokban, illetve
a társadalmi gyakorlatban való hatékony alkalmazása szempontjából jelentősek.
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
A Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) az ország legnagyobb és
legsikeresebb informatikai kutatóintézete. A SZTAKI a tágan értelmezett informatikatudomány
műhelye, az információtechnológia, számítástudomány és rokonterületeinek nemzeti
kutatóbázisa. Elsősorban az informatika műszaki-tudományos és matematikai kérdéseivel
foglalkozik, de a kutatások kiterjednek mindazon területekre, amelyek az alapkérdésekkel
kapcsolatban állnak.
Szegedi Biológiai Kutatóközpont
A Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) kutatott témái a molekuláris és sejtbiológia számos
területét felölelik, és a baktériumok ipari hasznosításától a termesztett növények irányított
nemesítésén át az emberi egészség és a környezetvédelem kérdéséig terjednek. Az SZBK
eredményes működését, a kutatások magas színvonalát az Európai Molekuláris Biológiai
Szervezet (EMBO) is elismerte.
Társadalomtudományi Kutatóközpont
A Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) alaptevékenysége elméleti, empirikus és
összehasonlító kutatások folytatása a jogtudomány, a kisebbségkutatás, a politikatudomány és
a szociológia területén. Missziója a társadalmi folyamatok elemzése, naprakész adatok
gyűjtése, feldolgozása és közzététele, az elemzési módszerek állandó fejlesztése és
alkalmazása, a társadalmi jelenségek értelmezésére új fogalmak, elméletek kidolgozása és
tesztelése a tudomány nemzetközi normái alapján.
Természettudományi Kutatóközpont
A Természettudományi Kutatóközpont (TTK) kutatói multidiszciplináris természettudományi
kutatásokat végeznek többek között a szerves kémia, az anyag- és környezetkémia, az
enzimológia, valamint a kognitív idegtudományok és a pszichológia terén. Kiemelt
jelentőségűek a környezetterhelést csökkentő eljárások kidolgozására irányuló kutatások is,
amelyek a szigorodó hazai és európai szabályozásnak is köszönhetően egyre fontosabb szerepet
kapnak a fenntartható gazdasági folyamatokban.
Wigner Fizikai Kutatóközpont
A Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) kiemelt kutatási területei: részecskefizika,
magfizika, általános relativitáselmélet és gravitáció, űrfizika, szilárdtestfizika, statisztikus
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fizika, atom- és molekulafizika, klasszikus és kvantumoptika, lézerfizika, lézerindukált fúzió,
kvantumtechnológia és kvantuminformatika, valamint a komputációs tudományok több
területe, köztük a számítógépes idegtudomány, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás.
Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:
millió forintban, egy tizedessel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

16 823,2

36 881,9

4 078

-

-

-

-

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladat (tételes felsorolás)

+1 106,4

-

+1 106,4

-

Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (szakmai feladatok
többlete a 4/2. címről)

+1 106,4

-

+1 106,4

-

Egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele stb.)

+897,3

+1 531,6

-634,3

-

+1 531,6

+1 531,6

-

+94

-629,6

-

-629,6

-

2. cím
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

53 705,1

Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat

Saját bevételek változása
Szociális
hozzájárulási
adó
csökkentéséből eredő megtakarítás
bázisba építése
Árpád-ház program támogatása
(1109/2018. Korm. határozat)
Többlet (jogcímenként)
Minimálbér és garantált bérminimum
emelés többlete
2023. évi javasolt előirányzat

-4,7

-4,7

+138,5

-

+138,5

-

+138,5

-

+138,5

-

55 847,3

18 354,8

37 492,5

4 172

A saját bevételek megtervezése az ismert, szerződések szerint várható adatok alapján történik,
ezért a bázisban lévő előirányzatok módosításra kerülnek.
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3. cím: ELKH Támogatott kutatóhelyek
A cím összevontan tartalmazza az ELKH támogatott kutatócsoportok működési feltételeinek
előirányzatait. A kutatóhálózathoz tartoznak az egyetemeken, illetve egyéb kutatóhelyeken
(közintézményekben) működő támogatott kutatócsoportok, amelyek adminisztrációs,
gazdálkodási feladatait a Támogatott Kutatócsoportok Irodája látja el.
Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:
millió forintban, egy tizedessel

3. cím
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)

4 358,1

76,7

4 281,4

656

Intézménytől átvett/átadott feladat

-

-

-

-

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladat (tételes felsorolás)

-

-

-

-

-79,0

-

-79,0

-175

-79,0

-

-79,0

-

-12,2

-

-12,2

-

-12,2

-

-12,2

-

4 266,9

76,7

4 190,2

481

Változások jogcímenként:

Egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele stb.)
Szociális hozzájárulási adó
csökkentéséből eredő megtakarítás
bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
Minimálbér és garantált bérminimum
emelés többlete
2023. évi javasolt előirányzat
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III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok:
4/2. Kiválósági és szakmai feladatok támogatása
A Kiválósági és szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2023. évi kiadási
előirányzata 5 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási
előirányzata 5 000,0 millió forint.
A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai célokat szolgáló programok, pályázatok támogatási
keretét tartalmazza, melyek a következők:
–

Fiatal kutatók támogatása: a 30 év alatti, a kutatói pálya elején lévő kutatók részére
szolgáló, 4 évre szóló fiatal kutatói álláshelyek támogatása, amelyek az ELKH
kutatóhálózatának kutatói utánpótlását biztosítják.

–

A teljes kutatóhálózat magas színvonalú kutatási informatikaiinfrastruktúraszolgáltatását nyújtó úgynevezett „ELKH Cloud” kutatási felhő megújításának és
fejlesztésének támogatása.

–

Az ELKH kutatóhelyein folyó innovációs tevékenység és a kutatási eredmények
hasznosítása elősegítésének támogatása.

–

Az ELKH kutatóközpontjaiban, önálló kutatóintézeteiben induló új, kihívásvezérelt,
társadalmi célok és eredmények eléréséhez kapcsolódó kutatások támogatása.

–

Egyéb szakmai feladatok támogatása.
millió forintban, egy tizedessel
4/2. alcím

Kiadás

2022. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

6 600,0

-

6 600,0

-

-

-

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)

-1 550,0

-

-1 550,0

Tudományos Tanács tagjai juttatásának
fedezete

-93,6

-

-93,6

-350,0

-

-350,0

-1 106,4

-

-1 106,4

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele stb.)

-50,0

-

-50,0

Szociális hozzájárulási adó csökkentéséből
eredő megtakarítás bázisba építése

-50,0

-

-50,0

-

-

-

5 000,0

-

5 000,0

Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)

ELKH Titkárság szervezeti egységek
tevékenységének támogatása
Kutatóhelyek szakmai feladatainak többlete

Többlet (jogcímenként)
2023. évi javasolt előirányzat
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III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
A fejezet tekintetében nem releváns.
III.4. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
Az ELKH kutatóhelyeinek feladatarányos finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
szóló 1430/2020. (VII. 23.) Korm. határozat 4. pontjában foglalt beruházások megvalósításának
függvényében értelmezendő.
III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
A költségvetési tervezés során nem számoltunk uniós források igénybevételével.
III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében
A fejezet tekintetében nem releváns.
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A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben
mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben
foglalt felhatalmazás alapján az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által kezelt
államadóssághoz kötődő adósságszolgálat 2023. évi folyó kiadásait és bevételeit.
A központi költségvetés adósságával kapcsolatos folyó kiadás 2023-ban 2 111 537,5 millió
forint, melyből 2 069 067,9 millió forint a kamat-, és 42 469,6 millió forint az egyéb kiadás.
A kamatbevételek együttes összege 2023-ban várhatóan 306 206,1 millió forint lesz.
Az adósságkezelés nettó kamatköltsége 2023-ban így 1 762 861,8 millió forintot tesz ki, ami a
2022. évi előirányzathoz képest 498 287,5 millió forint növekedést jelent. A nettó
kamatkiadások emelkedését a hiányt finanszírozó forint- és devizakötvényállomány
növekedése, a növekvő hozamok, a magasabb kamatozású lakossági állampapír-állomány
növekvő részaránya, illetve azon belül a hosszú futamidejű állomány arányának növekedése
indokolja.
Az államháztartás központi alrendszerének hiányát és az alrendszer adósságának esedékes
visszafizetéseit finanszírozó forint- és deviza-kibocsátásokat az államháztartásért felelős
miniszter által elfogadott középtávú államadósság-kezelési stratégia határozza meg. Az
adósságkezelés egyik fő feladata, hogy az adott évi költségvetés finanszírozási szükségletét
hosszú távon minimális költséggel, elfogadható kockázatok vállalása mellett finanszírozza.
Az államadósság-kezelés – figyelembe véve a gazdaságpolitikai célkitűzéseket – négy
alapvető stratégiai célt követ:
−

Az Alaptörvényben foglalt elvárás szerint az államadósság rátának a GDP 50%-a alatt
kell lennie. Amíg a tényleges ráta ezt meghaladja, addig csak olyan költségvetés
fogadható el, ami alapján minden évben csökken az államadósság GDP-hez viszonyított
rátája, azaz a fiskális politika támogatja az adósságcsökkenést. 2023-ban pozitív
gazdasági növekedés prognosztizálható, azaz továbbra is elvárás az adósságráta
csökkentése. Ezzel megegyezően az adósságkezelés első számú célja, hogy támogassa
az adósságráta csökkentését.

−

Magyarország korábbi évekbeli sérülékenységének egyik oka volt, hogy az
államadósság nagy hányadát külföldi megtakarítások finanszírozták. A makrogazdasági
stabilizációt hosszú távon a növekvő hazai megtakarítások és az államadósság belföldi
finanszírozása biztosíthatják. Az adósságkezelés célja ezért az államadósság hazai
befektetői körének bővítése, elsősorban a lakosság tulajdonában lévő állampapír
állomány növekedésével.

−

A csökkenő adósságráta és a hazai finanszírozás növelésével cél az államadósság
devizahányadának alacsony szinten tartása. Az erre a hányadra vonatkozó
céltartomány 10-25%, . 2023-ban a devizahányad ezen a sávon belül marad, annak felső
harmadában alakul. Középtávon cél ezen arány csökkentése az erre vonatkozó 10-25%os sávon belül.

−

(ATM, átlagos hátralévő futamidő) 2021-től a forintadósságra vonatkozóan az átlagos
hátralévő futamidő cél (ATM, átlagos hátralévő futamidő) minimum 4,5 évben került
meghatározásra. A futamidő 2021. évi növelésére tett intézkedések eredményeként a
forintadósság átlagos hátralévő futamideje 2021 végén meghaladta az 5 évet.

A 2023. évi finanszírozási terv kidolgozása és a kamatkiadási és -bevételi előirányzatok
tervezése e stratégiai célok figyelembevételével történt.
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Az államadósság-kezelési stratégia részét képező teljesítménymutatók (benchmarkok)
határozzák meg az adósságportfolió kívánatos szerkezetét. A nemzetközi tőkepiaci válság
hatására jelentősen átértékelődtek a kockázatok. A hagyományos piaci kockázatok, a kamatés devizaárfolyam-kockázaton túl nagy fontosságot kapott a megújítási és finanszírozási
kockázat kezelése.
A teljes államadósság szerkezetére 2022-re meghatározott – és a 2023-as tervezésnél is
alkalmazott – teljesítménymutatók a következők:
−

Az összes adósságon belül a devizaadósság arányának a 10-25%-os sávban tartása.

−

A devizaportfolió devizális összetétele: 100% euró az
(swapokat) követően (legfeljebb 5%-os eltéréssel),
mozgásából eredő kockázatok csökkentése érdekében.
központi alrendszer adóssága esetében nem kell számolni
CNY euróval szembeni deviza kockázatával.

−

A forintadósságon belül cél a fix kamatozású adósság meghatározott sávon belül tartása
a kiszámíthatóság érdekében. A forint adósságon belül a fix kamatozású adósságra
vonatkozóan 70-90%, a változó kamatozású adósságra 30-10% közötti ez a sáv.

−

A deviza kamatösszetétel-benchmark 70-90%-os arányban tartalmaz fix kamatozású
elemeket, a változó kamatozású elemek részesedése 30-10%.

−

Az adósság megújítási kockázatának csökkentése érdekében cél a forintadósságra
meghatározott, az átlagos átárazódásig hátralévő idő (average time to refixing, ATR)
mutatószám értékének növelése, amelynek minimum értéke 4,0 év lehet.

−

Az ATR mellett az átlagos hátralévő futamidőre vonatkozó (average term-to-maturity,
ATM) teljesítménymutató értékének növelése, amelynek elvárt értéke legalább 4,5 év.

árfolyam-fedezeti ügyleteket
a deviza-keresztárfolyamok
Ezzel biztosítható, hogy a
az USD, JPY vagy például a

Az államháztartás központi alrendszere hiányának finanszírozását és a lejáró adósság
megújítását tartalmazó éves finanszírozási terv a fenti benchmarkok és alapelvek figyelembe
vételével készült el.
A költségvetési törvényben szereplő kamatkiadási és -bevételi tervszámokat a 2022. évi
gazdaságpolitikai pálya, az említett stratégiai célok és a következő adósságkezelési elvekre
épülő finanszírozási terv határozták meg.
−

2023-ban a tervek szerint a forintkibocsátások szerepe meghatározó, azonban a
csökkenő, de még viszonylag magas finanszírozási igény miatt szerepet kap a külföldi
finanszírozás is.

−

A forintkibocsátáson belül a pozitív nettó kibocsátást az éven túli futamidejű piaci
államkötvények és a lakossági állampapír kibocsátások biztosítják.

−

A közvetlen lakossági értékesítés továbbra is kiemelt jelentőségű. A lakosság évről-évre
jelentős megtakarító és ennek a befektetői bázisnak az államadósság finanszírozásába
történő bevonásával alacsony szinten tartható a külföldi tulajdoni részarány az
államadósságon belül. A finanszírozási terv szerint 2023-ban a lakossági állampapírok
állománya tovább növekszik.

−

2023-ban továbbra is jelentős volumenű fejlesztési célú, kedvező kamatozású hitel
felvétele várható a nemzetközi fejlesztési intézményektől, elsősorban az Európai
Beruházási Banktól (EIB) és az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától (CEB). Ezen
lehívások a piaci kondíciók figyelembe vételével devizában vagy forintban történhetnek.
Lehívás várható a Paks 2 finanszírozását biztosító devizahitel-keretből és a BudapestBelgrád vasútvonal finanszírozására szolgáló devizahitel-keretből.
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−

A deviza forrásbevonásban várhatóan 3000 millió euró összegű nemzetközi
devizakötvény kibocsátásra kerülhet sor 2023-ban, ami mellett a belföldi devizakötvény
program keretében több mint 200 millió euró Prémium Euró Magyar Államkötvény
(P€MÁP) értékesítését tartalmazza a terv.
1. Cím: A devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

A devizaadósság után fizetendő kamatkiadások 2023-ban 73,9%-kal növekednek a 2022. évi
előirányzathoz képest, és 249 751,8 millió forintot tesznek ki, amely az összes kamatkiadás
12,1%-át jelenti. A növekedést a jelentősen magasabb nominális állomány és a
devizahozamok emelkedése eredményezi. A devizában fennálló követelések várható
kamatbevétele 4091,8 millió forint, amely a devizaadósság kezelés során a belföldön
értékesített P€MÁP kötvények felhalmozott kamata után elszámolt kamatbevételekből és a
devizabetét műveletek után járó kamatbevételekből keletkezik.
Az elmúlt években megnövekedett finanszírozási igény jelentős részét az állam
devizakibocsátásokkal finanszírozta, így a devizaadósság állomány jelentősen emelkedett,
ennek következtében emelkedik a devizaadósság után fizetendő kamat is.
1. Alcím: Devizahitelek kamatelszámolásai
Az alcímen belül található az állam által nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hosszú
lejáratú devizahitelek külföld felé történő kamatfizetése. Itt szerepelnek továbbá az egyéb
devizahitelek között az átvállalt hitelek kamatai és máshova nem sorolható egyéb
devizahitelek kamatai is.
A nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hitelek közül az EIB és CEB hitel, a
koronavírus járvány miatti kiadások egy részét finanszírozó és munkahelyek megőrzését
támogató EU SURE hitel és a haderő fejlesztését szolgáló EKN norvég hitel után áll fenn
kamatfizetési kötelezettség 2023-ban. Az egyéb devizahitelek közül az önkormányzatoktól
2011-2014-ben átvállalt hitelek után, a Paks 2 és a Budapest–Belgrád vasútvonal beruházással
kapcsolatos hitel után keletkezik kamatkiadás az év során. Az előbb felsorolt címeken 2023ban várhatóan összesen 34 757,0 millió forint kamatkifizetés várható, ami 1140,4 millió forint
növekedést jelent a megelőző évhez képest. A növekedést a gyengébb tervezett árfolyam és az
emelkedő piaci kamatok eredményezik.
2023-ban 26 435,0 millió forint kamatfizetési kötelezettség áll fenn a nemzetközi pénzügyi
szervezetektől felvett hitelek után, amelynek döntő részét az EIB felé fennálló hitelek kamata
jelenti 20 521,3 millió forint összegben. A CEB felé fennálló devizahitelek után, mivel nulla
százalékos kamatozású hitel is van, így 31,7 millió forint kamatfizetés keletkezik. Az EU
SURE hitel várható kamata 853,1 millió forint, míg az EKN norvég hitel kamata 142,2 millió
forint. A nemzetközi pénzügyi szervezetektől (EIB, CEB, AIIB) újonnan lehívni tervezett
hitelek várható kamatkiadása 4886,7 millió forint lesz 2023-ban.
Az egyéb devizahiteleknél az önkormányzatoktól átvállalt hitelekre a költségvetés 2023-ban
1361,1 millió forint kamatot fizet. A Paks 2 és a Budapest–Belgrád vasútvonal
beruházásokkal összefüggő hitelek után 2023-ban 6960,9 millió forint kamat megfizetése
prognosztizálható.
2. Alcím: Devizakötvények kamatelszámolásai
A Magyar Állam által kibocsátott devizakötvények után fizetendő kamatkiadások alakulását a
nemzetközi devizakötvények kamatterhe határozza meg, ami a deviza államadósság döntő
többségét képezi. E devizakötvények várható kamatkiadása 2023-ban 200 360,7 millió forint,
amely a devizakamat kiadások 80,2%-át teszi ki. A belföldön értékesített devizakötvények
(P€MÁP) kamata 14 634,1 millió forint, 5,9%-os részt képvisel a teljes devizakamat kiadások
összegéből. A belföldön értékesített devizakötvények felhalmozott kamata után elszámolható

1161

tervezett kamatbevétel 2023-ban 2015,7 millió forint, amely 1510,4 millió forinttal magasabb
az előző évre tervezettnél.
A koronavírus járvány és az orosz-ukrán konfliktus kedvezőtlen költségvetési hatásai miatt
2020-tól jelentős deviza forrásbevonás szükséges, amelynek következtében 2023-ban is
emelkedik a nemzetközi devizakötvények állománya. Az új devizakötvény kibocsátások a
korábbiaknál magasabb kamatozása, a nagyobb állomány és a gyengébb árfolyam
eredményeként a devizakötvények kamatkiadása 2023-ban 105 158,1 millió forinttal lesz
magasabb a 2022. évi tervezett kiadásoknál.
3. Alcím: Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai
Ezen az alcímen kerülnek elszámolásra a máshová nem sorolható devizaműveletekhez
kapcsolódó kamatelszámolások, az FX swap műveletekkel, a mark-to-market betétekkel
kapcsolatos kamatelszámolások, a negatív kamatelszámolások, és a devizaszámla
kamatelszámolásai. A deviza-államadósság kockázatainak csökkentése érdekében a Magyar
Állam swap műveleteket köt. Az elmúlt években az egyéb devizák (főként az USD) jelentősen
felértékelődtek az euróhoz képest, az emiatt keletkező többletadósságot viszont a
swapkötéssel sikerült kizárni. 2023-ban ezen a címsoron a devizabetétre kapott kamatok
pozitívba fordulása következtében nem tervezünk kamatkiadást a 2022. évi 128,3 millió
forinttal szemben.
2. Cím: A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
A forintadósság kamata a Magyar Állam által felvett hitelekhez, kibocsátott
államkötvényekhez és kincstárjegyekhez, valamint a repóügyletekhez kapcsolódó folyó
kamatkiadásokat foglalja magában. A költségvetés forintban fennálló adóssága után fizetendő
kamatok összege 2023-ben várhatóan 1 819 316,1 millió forint lesz, amely az összes
kamatkiadás 87,9 %-át teszi ki.
A forint kamatkiadások 2023-ban 593 299,4 millió forinttal lesznek magasabbak a megelőző
évhez képest, ami a forint államadósság nominális növekedésének és a tervezett hozamok
emelkedésének az eredménye. Az adósságon belül a hosszabb futamidejű, magasabb
kamatozású lakossági állampapírok arányának fokozatos emelkedése szintén hozzájárul a
kamatkiadások növekedéséhez.
A forintbevételek előirányzat-összege 197 595,6 millió forinttal lesz nagyobb a 2022-ben
tervezett bevételhez képest, amely a hiányt finanszírozó államkötvények, és a lakossági
állampapírok értékesítése, illetve az államkötvény csereaukciók folyamán realizált
felhalmozott kamatok és árfolyamnyereség, valamint a KESZ kamatbevétel összegéből
adódik.
2023-ban összességében 302 114,3 millió forint forint-kamatbevételre lehet számítani, a 2022.
évi tervezett 104 518,7 millió forinttal szemben. A kamatbevételek között az államkötvények
aukciós- és cseraukciós értékesítése során felhalmozott kamatok és árfolyam nyereség
155 826,6 millió forintot tesz ki. A lakossági állampapírok értékesítése során realizált
felhalmozott kamat várhatóan 43 928,7 millió forint lesz. Az árfolyam nyereség pénzforgalmi
bevételként kerül elszámolásra a költségvetésben, amely eredményszemléletben leosztásra
kerül a kötvények teljes futamidejére, így az eredményszemléletű kamatkiadásokat csak
kismértékben érinti. A tervek szerint az államkötvények értékesítésekor felmerülő
felhalmozott kamatokból és árfolyamnyereségből eredő bevétel 2023-ban 199 755,3 millió
forintot, a repóügyletekből származó kamatbevétel 4647,6 millió forintot tesz ki.
A kincstári egységes számla egyenlege után a Magyar Nemzeti Bank 2023-ban a HUFONIA
és a jegybanki alapkamat közül az alacsonyabb kamat alapján számított kamatösszeget fizet.
A KESZ átlagos állománya és a KESZ-re fizetett kamatláb várható emelkedése következtében
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e bevétel várhatóan 88 177,4 millió forinttal növekedik 2023-ban, és 97 711,4 millió forintot
tesz ki.
A 2023. évi nettó forint kamatkiadások a megelőző évi tervezetthez képest a jelentős
mértékben növekvő kiadások és az emelkedő bevételek következtében 395 703,8 millió
forinttal növekednek és 1 517 201,8 millió forintot érnek el.
1. Alcím: Forinthitelek kamatelszámolásai
A központi költségvetés forinthiteleinek 54 214,8 millió forintos kamatkiadása az
infrastruktúra fejlesztésre, innovációs céllal, valamint a covid válság kezelésére az EIB-től
felvett kedvező kamatozású hosszú futamidejű forint hitelek 49 428,7 millió forintos, és a
CEB-től felvett hitelek 4786,1 millió forintos kamatából tevődik össze. A 2022. évi
tervezetthez képest a 35 889,5 millió forintos kamatkiadás növekedés az előző évi előirányzat
tervezésekor feltételezett állománynál kismértékben magasabb várható állomány és a
kamatlábak jelentős emelkedésének eredménye.
2. Alcím: Államkötvények kamatelszámolásai
Az államkötvények után fizetendő kamatok pénzforgalmilag 2022. évhez képest várhatóan
41,5%-kal növekednek.
Ennek hátterében az áll, hogy a megnövekedett hiány finanszírozása érdekében 2021-ben és
2022-ben is a tervezettet meghaladó mértékben nőtt a hiányfinanszírozó kötvények állománya,
ami 2023-ban is tovább fog emelkedni. Emellett a 2021-től emelkedő, majd 2022-ben
meredeken megemelkedett hosszú hozamok következtében a hiányfinanszírozó kötvények
kamatkiadása 384 298,4 millió forinttal növekszik a 2022-es előirányzathoz képest. A
lakossági állampapír-stratégia alapján a hosszú futamidejű lakossági állampapírok kerültek
előtérbe, míg a rövidebb futamidejű lakossági állampapírok –aminek kamata a kincstárjegyek
között van elszámolva – állománya 2023-ban várhatóan stagnál. A magasabb kamatozású,
hosszú futamidejű lakossági állampapír állomány arányának növekedése következtében a
lakossági kötvények kamata 101 472,4 millió forinttal magasabb, mint a 2022-es előirányzat.
2023-ban a piaci értékesítésű államkötvények után a központi költségvetésnek pénzforgalmi
szemléletben 1 655 612,3 millió forint kamatkiadást kell teljesítenie. Ebből a hiányt
finanszírozó és adósságmegújító államkötvények utáni kamatkiadás 1 154 418,2 millió
forintot, míg a lakossági kötvények után fizetett kamatok 501 194,1 millió forintot tesznek ki.
A központi kormányzat hiányának és a lejáró forintadósságnak a finanszírozását piaci
értékesítésű államkötvények és lakossági forintkötvény-kibocsátások biztosítják a tervek
szerint, ezért a kamatkiadások jelentős hányadát, 80,0%-át képezik e kiadások. A tervek
szerint a finanszírozás jelentős részét 2023-ban is a piaci forint államkötvények biztosítják,
így a piaci keresletnek megfelelően 5, 10, 15 és 20 éves kötvények, illetve 10 és 30 éves fix
zöldkötvények, valamint változó kamatozású kötvények kibocsátására kerül sor a tervek
szerint.
Az elmúlt években dinamikusan növekvő lakossági finanszírozás 2020 tavaszán a
koronavírus-járvány következtében megtorpant, ezt követően azonban a kereslet ismét
emelkedni kezdett. 2022. márciusában az orosz-ukrán háború következményeképpen
kismértékben ismét visszaesett a lakosság állampapírvásárlási szándéka, de rövid időt
követően újra növekedés tapasztalható a lakosság részére értékesített állampapírok piacán. Ez
a tendencia várhatóan 2023-ban is folytatódik, ezzel a lakosság továbbra is jelentős részt
képvisel a lejáró adósság és a hiány finanszírozásában. Az elmúlt hónapok során a lakossági
befektetések jelentős része a fix kamatozású Magyar Állampapír Plusz termékről átterelődött
az inflációkövető, változó kamatozású Prémium Magyar Állampapír irányába. A nettó
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lakossági értékesítés döntő többsége 2023-ban is feltehetően a hosszú futamidejű lakossági
állampapírok esetében fog megvalósulni.
A központi költségvetés forintkötvényei után járó kamatbevételek meghatározó részét az
ugyanazon piaci államkötvények többszöri kibocsátásakor, illetve a visszavásárláskor
jelentkező felhalmozott kamat és árfolyamnyereség teszi ki. Ennek nagysága 2023-ban
199 755,4 millió forint lesz a tervek szerint, amely a 2022. évi tervezett bevételekhez képest
105 774,4 millió forint növekedést jelent. Ennek oka a 2023-ban várhatóan megvalósuló
aukciós és csereaukciós árfolyamnyereség, valamint felhalmozott kamatbevétel, a lakossági
kötvények értékesítéséből fakadóan.
3. Alcím: Kincstárjegyek kamatelszámolásai
A kincstárjegyek utáni kamatkiadások várható összege 106 972,2 millió forint, mely
összegből 55 536,1 millió forint a diszkont és 51 436,1 millió forint a lakossági kincstárjegyek
után fizetendő.
A diszkont kincstárjegyek kamatkiadása 2023-ban 49 883,0 millió forinttal növekszik, ami a
2022-re eredetileg tervezettet meghaladó diszkont kincstárjegy állomány mellett elsősorban a
jelentősen megnövekedett hozamok eredménye.
A lakossági kincstárjegyek pénzforgalmi kamatkiadása a stagnáló állomány mellett, a
kamatok nagymértékű növekedése következtében 20 087,3 millió forinttal fog növekedni a
tervek szerint 2023-ban. A stagnáló állomány hátterében az áll, hogy a lakosság a rövid
futamidejű kincstárjegyekkel szemben a hosszabb futamidejű lakossági állampapír
befektetéseket helyezi előtérbe.
4. Alcím: Repóügyletek kamatelszámolásai
A likviditáskezelési tevékenység keretében a napvégi KESZ sávban tartására szolgálnak a
repóügyletek. A felső célérték feletti állomány korrigálására aktív repóval (pénzkihelyezéssel,
állampapír-bevonással), az alsó határ alatti várható állomány esetében pedig passzív repó
művelettel (pénzbevonással, állampapír-kihelyezéssel) kerül sor. A repóügyletek így
irányuktól függően ténylegesen csökkentik vagy növelik az államadósságot és kamatbevételt
vagy kiadást eredményezhetnek. A repóügyletek azonban nemcsak a likviditáskezelés célját
szolgálják, hanem az állampapírok elsődleges forgalmazói körének árjegyzési
tevékenységének támogatását, az állampapírügyletek zavartalan lebonyolítását, valamint a
forgalom növelésének elősegítését is. 2023-ban ezen ügyletekből származó kamatkiadás
várhatóan 2516,8 millió forint lesz, míg a kamatbevétel 4647,6 millió forint.
5. Alcím: Kincstári Egységes Számla forintbetét kamatelszámolásai
A KESZ forintállománya után az MNB a központi költségvetésnek kamatot fizet, e
kamatbevétel nagyságát alapvetően a jegybank által fizetett kamat mértéke és a KESZ átlagos
állománya befolyásolja. 2020. májustól az MNB ezen a jogcímen a HUFONIA és a jegybanki
alapkamat közül az alacsonyabb kamatot fizeti. A korábbi év kamatelőirányzat tervezéséhez
képest a 2022-ben jelentősen megemelkedett és várhatóan 2023-ban is magas szinten maradó
hozamok következtében, a KESZ várható átlagos állományának figyelembevétel
97 711,4 millió forint kamatbevétel várható a tervek szerint.
3. Cím: Az adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásai
A címben szereplő nem kamatjellegű kiadások a költségvetés jutalékjellegű kifizetéseit és
adósságkezeléssel kapcsolatos egyéb költségeit tartalmazzák.
A devizajutalékok 2023. évi 8574,6 millió forintos összege elsősorban a devizakötvény
kibocsátásával kapcsolatos díjakat, továbbá a Budapest-Belgrád vasútvonal finanszírozására
szolgáló devizahitel, a Paks2 devizahitel, az EKN norvég hitel, a koronavírus okozta válság
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finanszírozására szolgáló AIIB devizahitel és a készenléti (standby) hitelek rendelkezésre
tartási díjait tartalmazza. Ezen a soron kerül figyelembevételre a devizaszámla árfolyamkülönbözet elszámolása és a nemzetközi hitelminősítő szervezeteknek fizetett díjak.
A forintjutalékok és –költségek 29 645,4 millió forintos összege 816,9 millió forinttal kisebb
a 2022. évre tervezett összes jutalék összegéhez képest. A forintjutalékok az államkötvények
értékesítése után fizetendő jutalékok, a lakossági állampapírok állománya után kifizetendő
jutalékok és az egyéb költségek (BÉT-, és KELER-díjak, az állampapírok előállításának
nyomdaköltségei stb.) összegét foglalja magába. A csökkenés hátterében a 2022. évi
tervekhez képest alacsonyabb forint kötvénykibocsátási összeg áll, mivel 2023-ban a
finanszírozási igény csökken a korábbi évekhez képest.
A forintjutalékok döntő részét a lakossági állampapírok, azaz a tervek szerint 2023-ban
forgalmazott Prémium Magyar Állampapír, Magyar Állampapír Plusz, Egyéves Magyar
Állampapír, Kincstári Takarékjegyek, Prémium Euró Magyar Állampapír és a Babakötvény
állomány után fizetett jutalékok teszik ki.
A forintjutalékok további részét képezi az államkötvények aukciós értékesítése után fizetett
értékesítési jutalék, amelynek célja, hogy megfelelő érdekeltséget biztosítson az elsődleges
forgalmazók számára az aukciókon való részvételre, az államkötvények terítésére, továbbá
hogy a hosszabb futamidejű forrást jelentő államkötvények értékesítése jobban növekedjen.
Az ÁKK szervezi a lakossági állampapírok kibocsátását, amelyhez kapcsolódóan az
állampapírok forgalmazásának támogatása érdekében kommunikációs feladatokat is ellát,
amelyhez az éves költségvetési törvényben külön költségvetési előirányzat biztosít forrást.
Az elmúlt években intenzíven emelkedő lakossági állampapír állománnyal összefüggésben
jelentős megújítási szükséglet jelentkezik. A finanszírozási tervben kitűzött forrásbevonási cél
azt jelenti, hogy a lejáró állomány megújításán felül többlet értékesítéseket kell megvalósítani
annak érdekében, hogy növekedjen az államadósságon belül a hazai tulajdoni részarány,
kiemelten a lakossági állampapír állomány aránya. Ez különösen a pandémiás helyzet és az
orosz-ukrán háború következtében a korábbinál intenzívebb marketing aktivitást tesz
szükségessé.
Ebben a helyzetben a lakossági állampapírok értékesítésének kommunikációs támogatása a
megújításhoz és az értékesítés volumenének növeléséhez alapvető fontosságú. Ennek
biztosítása érdekében a 2023. évben az előző évinél 100,0 millió forinttal magasabb,
2500,0 millió forintos előirányzat áll rendelkezésre az állampapírok értékesítését támogató
kommunikációs feladatok ellátásához.
Az adósságkezelés költségeire a 2023-ra tervezett összeg 1749,6 millió forint.
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A költségvetés közvetlen bevételeit és kiadásait tartalmazó fejezet azokat a központi kezelésű
bevételeket és kiadásokat foglalja össze, amelyek nem kötődnek kifejezetten egyetlen
ágazathoz sem, a bevételek az állam általános finanszírozását szolgálják, a kiadások jogszabályi
rendelkezések alapján teljesülnek.
E fejezetben jelennek meg a közvetlen állami bevételek döntő részét képező adóbevételek,
amelyek alakulása tekintetében fontos tényezőt jelentenek a gazdaság fehérítését célzó
intézkedések. Ugyancsak itt számolja el az állam az Európai Uniót megillető vámbevételekből
azokat, amik a beszedő tagállamot illetik meg. Továbbá itt számolja el a különböző pénzügyi
időszakok (pl. 2014-2020; 2021-2027) uniós programjaihoz kapcsolódó bevételeket is.
A közvetlen állami kiadások jelentős tételei támogatás jellegű kifizetések, e fejezet tartalmazza
többek között a közösségi közlekedés kedvezményes igénybevételéhez kapcsolódó, illetve a
diákhitelek kedvező kamatozását biztosító támogatásokat, továbbá a lakástámogatásokat. Ez
utóbbin belül továbbra is kiemelt szerep jut az otthonteremtési programnak, melynek keretében
változatlanul jelentős állami támogatás segíti a gyermekes, illetve gyermeket vállaló családokat
a saját otthon megteremtésében és felújításában. A közvetlen állami kiadások másik
meghatározó csoportját az Európai Unió felé teljesítendő befizetési kötelezettségek alkotják.
Itt jelennek meg továbbá az államháztartás központi alrendszerét alkotó elemek egymás közötti
befizetési és támogatási tranzakciói.
1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI
1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ
A központi költségvetés társasági adóból 2023-ban 792 000,0 millió forint bevételt tervez, mely
203 300,0 millió forinttal, 34,5%-kal haladja meg a 2022. évi költségvetési előirányzat
összegét. A társasági adóból 2023-ra tervezett bevételnek a bázisévi előirányzathoz viszonyított
növekménye részben a magasabb bázissal magyarázható, mivel a 2022. évben várható társasági
adóbevétel összege a 2023-as előirányzat tervezésekor 714 600,0 millió forint, amely
a 2022. évi előirányzatot 125 900,0 millió forinttal meghaladja. A 2023-as előirányzatnak a
bázisévi tervhez viszonyított emelkedéséhez ezen kívül a makrogazdasági pálya kedvező
növekedési előrejelzése is hozzájárul. Ennek során a versenyszféra bruttó hozzáadott értéke,
bruttó működési eredménye és vegyes jövedelme, a vállalatok bruttó állóeszköz-felhalmozása,
valamint a munkanélküliségi ráta kerül figyelembe vételre. Továbbá a 2023. évi költségvetési
előirányzat tervezése során a bevételi tervszám számol az OECD transzferárazási irányelvének
megfelelő szabálymódosítással, mely a transzferárazási szabályok szigorítása által várhatóan
mintegy 40 000,0 millió forint többletbevételt eredményez. A jogszabályváltozás előkészítés
alatt áll.
1/5. ALCÍM: CÉGAUTÓADÓ
A központi költségvetés cégautóadóból tervezett 2023. évi bevétele 6408,3 millió forint. A
tervezett bevétel 2022. évi előirányzathoz (39 300,0 millió forint) viszonyított csökkenésének
hátterében az adónem gépjárműadóba való beolvadása áll.
1/8. ALCÍM: JÁTÉKADÓ
A játékadó esetében a 2023. évi központi költségvetési előirányzat 38 800,0 millió forint, amely
4900,0 millió forinttal, 14,5%-kal haladja meg a 2022. évre előirányzott összeget. A
növekmény oka, hogy a legtöbb játéknem esetében folytatódik az elmúlt évek bővülő
tendenciája, mely növekményhez legnagyobb mértékben a kaszinók adókötelezettség
növekménye járul hozzá, melyet kis mértékben ellensúlyoz a sportról szóló törvény szerinti
vagyoni értékű jog szerződéses ellenértéke alapján igénybe vehető adókedvezmények bővülése.
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1/9. ALCÍM: ÖKOADÓ
1/9/2. KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján az a környezethasználó,
amely az engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött környezethasználata során a környezet
terhelésével járó anyagot bocsát ki, környezetterhelési (talajterhelési, vízterhelési,
levegőterhelési) díjat köteles fizetni. 50%-os díjkedvezményt vehetnek igénybe a
környezetkímélő beruházást végzők (levegőterhelési díj esetén legfeljebb 2 évig, vízterhelési
díj esetén legfeljebb 5 évig). A környezetterhelési díjbevételre a gazdasági növekedés pozitív
hatással van, míg a díj és a hozzá kapcsolódó díjkedvezmények a környezethasználókat a
kibocsátás csökkentésére, valamint a környezetvédelmi beruházások megvalósítására ösztönzi,
amely a bevételt mérsékeli. A környezetterhelési díj 2023. évi tervezett összege 5400,0 millió
forint.
1/10. ALCÍM: EGYÉB BEFIZETÉSEK
Az egyéb befizetések előirányzatának 2023. évre tervezett bevétele 12 000,0 millió forint,
amelynek meghatározása a 2021. és a 2022. évi teljesülési adatok figyelembevételével történt.
Ezen a mérlegsoron jelennek meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kivetett bírságés pótlékbevételek, valamint a korábbi évekről áthúzódó és kivezetésre került adónemek
bevételei.
1/12. ALCÍM: REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS
A rehabilitációs hozzájárulás 2023. évre tervezett bevételének 149 900,0 millió forintos összege
33 600,0 millió forinttal haladja meg a 2022. évi előirányzatot. A bevétel alakulását a 2022. évi
minimálbér változása és a további feltételezett dinamika határozza meg.
1/14. ALCÍM: KISADÓZÓK TÉTELES ADÓJA
A központi költségvetés kisadózók tételes adójából (kata) tervezett 2023. évi bevétele
226 800,0 millió forint. Ez 10 000,0 millió forinttal, 4,2%-kal marad el a 2022. évre előirányzott
236 800,0 millió forintos összegtől. 2022 első hónapjaiban a létszámban bővülés volt
tapasztalható, ami az év hátralévő részére is feltételezhető. A 2021 januárjától bevezetett azonos
kifizetőtől származó, 3 millió forintot meghaladó összegre kivetett 40%-os többletadó bevételei
2022-ben azonban elmaradnak az előirányzatban várttól. A 2023-as előirányzatot a további
létszámbővülés és a 2022-es előirányzathoz képest alacsonyabb szinten várt kifizetői
többletadó határozza meg.
1/15. ALCÍM: KISVÁLLALATI ADÓ
A központi költségvetés kisvállalati adóból (kiva) tervezett 2023. évi bevétele 165 900,0 millió
forint, amely 44 684,0 millió forinttal, 36,9%-kal haladja meg a 2022. évi előirányzatot. A
növekmény oka nagyrészt az adónemet választók számának bővülésével és a makrogazdasági
folyamatok kedvező alakulásával (a versenyszféra bruttó bér- és keresettömegében
bekövetkező növekedés) magyarázható.
1/16. ALCÍM: KÖZMŰADÓ
A központi költségvetés közművezetékek adójából a 2023. évre tervezett
bevétele 53 400,0 millió forint, amely megegyezik a 2022. évi költségvetési előirányzattal. Az
adónem esetében nem várható az adóalapok (a vezetékek hossza) érdemleges változása, és
jogszabályi változással sem lehet számolni 2023-tól.
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1/18. ALCÍM: REKLÁMADÓ
Mivel a reklámadó fizetési kötelezettség átmenetileg felfüggesztésre került (az adó mértéke
2019. július 1-jétől 2022. december 31-ig az adóalap 0%-ában került meghatározásra), ezért a
2022. évi költségvetés nem számolt ezen adónemből származó bevétellel. A 2022. év végén
azonban a felfüggesztés lejár, így 2023-tól a reklámadó ismét hozzájárul a központi
költségvetés bevételeihez, az előirányzat összege 15 000,0 millió forint.
1/19. ALCÍM: KISKERESKEDELMI ADÓ
A kiskereskedelmi adóból a 2023. évi előirányzat 172 700,0 millió forint, mely 96 400,0 millió
forinttal haladja meg a 2022. évi előirányzatot (76 300,0 millió forint). A növekmény oka a
vásárolt fogyasztás jelentős bővülése miatti adóalap növekedés, valamint, hogy – a 2022-ben
teljesítendő pótbefizetést követően – 2023. január 1-jétől növekednek az adókulcsok. Az alsó
kulcs 0,1 százalékról 0,15 százalékra, a középső kulcs 0,4 százalékról 1 százalékra, míg a felső
kulcs 2,7 százalékról 4,1 százalékra növekszik, jelentős bevételi többletet eredményezve.
2. CÍM: FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
2/1. ALCÍM: ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
A 2023. évre tervezett általános forgalmi adó (áfa) bevétel 7 099 683,7 millió forint, amely a
bruttó hazai össztermék (GDP) mintegy 10,4%-ára tehető. A tervszám a bázisévi előirányzatot
(5 487 133,8 millió forint) 1 612 549,9 millió forinttal (29,4%-kal) haladja meg. A növekményt
a bázisévi bevételek várható magasabb teljesülése, a tárgyévre tervezett makrogazdasági
folyamatok, valamint a bevételeket befolyásoló kormányzati intézkedések magyarázzák.
A makrogazdasági prognózis 2023-ra a gazdaság bővülését vetíti előre. A gazdasági növekedés
összetevői közül a lakossági fogyasztás és a háztartások beruházásának növekedése is várható.
Ugyanakkor figyelembevételre kerül, hogy a lakossági beruházásokból származó
áfa-bevételeket mind a tárgyévben, mint a bázisévben csökkenti az új építésű lakóingatlanok
értékesítésére vonatkozó 5%-ra mérsékelt áfakulcs (átmeneti szabályokkal a 2026. év végéig).
Az áfa-bevételek emelkedésére elsősorban a lakossági folyóáras vásárolt fogyasztás
emelkedése hat, melyben mind a volumen, mind az inflációs komponens szerepet játszik. Az
államháztartási szektor kiadásai után keletkező áfa-bevételek a tervek szerint a bázisévben
előirányzotthoz képest növekedést mutatnak.
2/2. ALCÍM: JÖVEDÉKI ADÓ
Jövedéki adóból a 2023. évre tervezett költségvetési bevétel összege 1 458 900,0 millió
forintnak, azaz a bruttó hazai össztermék (GDP) mintegy 2,1%-ának felel meg. A tervszám a
bázisévi eredeti előirányzathoz (1 296 200,0 millió forint) képest 162 700,0 millió forinttal
(12,6%-kal) magasabb. A növekedés egyrészt a tárgyévre prognosztizált fogyasztás- és GDPnövekedés miatti pozitív hatások, illetve a 2022. július 1-jétől, valamint 2023. január 1-jétől
bevezetett adómérték emelések eredményeként adódik. A dohánytermékek esetén a bevételeket
a dohánypiac trendje, valamint az adómértékek emelésének hatása határozza meg. Másrészt
2023-ban várhatóan a kőolaj (50 amerikai dollár/hordó árnál magasabb) világpiaci ára miatt az
üzemanyagokra vonatkozó alacsonyabb adómértékek lesznek érvényben, mely a tárgyévi
bevételekre csökkentőleg hat. Szintén a tárgyévi tervezett bevételeket csökkenti a 2022. évi
bevételek vártnál alacsonyabb teljesülése (negatív bázishatás), melynek hátterében elsősorban
az infláció mérséklése érdekében bevezetett hatósági rögzített üzemanyagárak miatti a jövedéki
adó csökkentése áll. A bázisévi várható bevételeket csökkentő hatásokat ellensúlyozza
a 2022- ben, valamint 2023-ban egyes jövedéki termékek megemelt adómértékeinek pozitív
bevételi hatása.
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Az összbevétel mintegy 53,7%-át teszi ki az üzemanyagok utáni jövedéki adó. Ezen belül a
gázolaj utáni bevételek részesedése 65,8%, mely a bázisévi előirányzathoz
képest 0,5 százalékpontos átrendeződést jelent a benzin javára. A bázisévben a benzin és a
gázolaj forgalom emelkedése tapasztalható, melynek hátterében az infláció mérséklésének
érdekében bevezetett hatósági rögzített üzemanyagár, és az így kialakult, elsősorban határmenti
térségeket érintő benzinturizmus áll. Az előirányzat 2023. évre vonatkozóan is a kőolaj
világpiaci árának alakulása miatt hatályossá vált alacsonyabb adómértékekkel számol.
Az egyéb termékek (döntően alkoholok) utáni jövedéki adóbevételek az összes bevétel mintegy
11,0%-át teszik ki. Az alkoholokon belül a bevételek több mint 95%-át a sör és a tömény
szeszek utáni befizetések teszik ki.
A dohánytermékek után a jövedékiadó-bevételek mintegy 33,5%-a keletkezik. A
dohánytermékeken belül a bevételek mintegy 62,3%-át a cigaretták utáni bevételek teszik ki.
A villamos energia, földgáz, szén energiatermékek utáni jövedéki adóból származó bevétel az
összbevétel mintegy 1,8%-a.
2/3. ALCÍM: REGISZTRÁCIÓS ADÓ
A költségvetés 2023. évre tervezett regisztrációs adóbevétele 18 700,0 millió forint. Ez az
összeg 24,6%-kal (6100,0 millió forinttal) alacsonyabb a 2022. évi költségvetésben szereplő
24 800,0 millió forintos előirányzatnál. A csökkenés az új járművek várhatóan alacsonyabb
mértékű importjára vezethető vissza.
2/7. ALCÍM: TURIZMUSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS
A költségvetés 2023. évre tervezett turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevétele
41 600,0 millió forint, mely a bázisévi eredeti előirányzathoz képest (33 500,0 millió forint)
8100,0 millió forinttal (24,2%-kal) magasabb. A növekedés hátterében elsősorban a
vendéglátó-forgalom koronavírus-járvány utáni várható helyreállása és növekedése áll.
3. CÍM: LAKOSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI
3/1. ALCÍM: SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
A központi költségvetés 2023. évi várható személyi jövedelemadó (szja)
bevétele 3 733 700,0 millió forint, amely a GDP 5,5%-ának felel meg. A
bevétel 867 200,0 millió forinttal, 30,3%-kal több a 2022. évi költségvetési törvény által
előirányzott bevételnél (2 866 500,0 millió forint). A bevétel növekedésében meghatározó a
bázis felülteljesülése, valamint a bruttó bértömeg tervezett növekedése.
Az összevont adóalap 2023. évre tervezett összege 25 629 000,0 millió forint, a 25 év alattiak,
a négygyermekes nők, a gyermeket nevelő családok és az első házasok kedvezményeivel
csökkentett összevont adóalap 2023. évre tervezett összege 22 242 333,3 millió forint. A
nemzetgazdasági szintű átlagos adóterhelés az összevontan adózó jövedelmek arányában
12,7%.
Az elkülönülten adózó jövedelmek után 2023-ban 381 000,0 millió forint bevallott adót tervez
a költségvetés. A társasházak és a kifizetők által – például a természetbeni juttatások után –
bevallott személyi jövedelemadó tervezett összege 136 700,0 millió forint.
3/4. ALCÍM: LAKOSSÁGI ILLETÉKEK
A költségvetés 2023. évre tervezett illetékbevétele 261 300,0 millió forint, ami a bázisévi
előirányzathoz (198 700,0 millió forint) képest 62 600,0 millió forinttal, 31,5%-kal magasabb.
A koronavírus-járvány gazdasági következményeiből a vártnál hamarabb kilábalt a gazdaság,
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ami pozitívan befolyásolta az illetékbevételeket is. Ennek köszönhetően a 2022-as év várható
bevételei meghaladják az előirányzatot. A 2023-as évre főként a visszterhes ingatlanátruházási
illeték terén további bővülés feltételezhető,
2023-ban a visszterhes ingatlanátruházási illetékből 184 700,0 millió forint, a visszterhes
gépjármű-átruházási
illetékből
38 300,0
millió
forint,
az
öröklést
terhelő
illetékből 8000,0 millió forint, az ajándékozást terhelő illetékből 1500,0 millió forint, míg az
eljárási illetékből 28 800,0 millió forint körüli bevétel várható.
3/7. ALCÍM: HÁZTARTÁSI ALKALMAZOTT UTÁNI REGISZTRÁCIÓS DÍJ
A költségvetés háztartási alkalmazottak utáni regisztrációs díj bevételből mintegy
30 millió forint teljesüléssel számol 2023-ban.
3/8. ALCÍM: GÉPJÁRMŰADÓ
Gépjárműadóból a központi költségvetés 2023. évre tervezett bevétele 173 191,7 millió forint,
mely a 2022. évi előirányzatot (90 500,0 millió forint) 82 691,7 millió forinttal haladja meg. Az
előirányzat tervezésekor figyelembe vételre került a bázisévi folyamatok alakulása, valamint a
személygépjárművek számának növekedése. A várható bevétel alakulását továbbá
nagymértékben befolyásolja a gépjárművek adóztatásának átalakítása, melynek keretében
megvalósul a cégautóadó adómértékeinek felülvizsgálata és a gépjárműadóba történő
beolvasztása.
4. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
4/1. ALCÍM: VEGYES BEVÉTELEK
Vegyes bevételek címen a központi költségvetés a 2023. évre 21 829,0 millió forint bevételt
tervez, melynek főbb összetevői a következőek.
Az egyéb vegyes bevételek 19 825,4 millió forintos bevételi terve többek között a költségvetés
terhére korábban nyújtott támogatások visszafizetéséből, a felszámolásokból származó
bevételekből, valamint a kezességvállalási díjakból tevődik össze. 2023-ban a kezességvállalási
díjak döntő hányada a – kormány által 2019. februárban meghirdetett, 2019. július 1-jétől
induló családvédelmi akcióterv részét képező – babaváró támogatások igénybevételéhez
kapcsolódó kezesi díjbevételből (becsült éves átlagos kölcsönállomány 0,5%-a) származik, de
itt jelennek meg a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) által a Gazdaságvédelmi Akcióterv
keretében meghirdetett hitel- és garanciaprogramok, illetve a bank korábbi állami kezességgel
biztosított ügyletei utáni befizetések is.
Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés címén – az idei évvel egyezően – 3,6 millió forintos
bevétellel számol a költségvetés.
A kezességbeváltásból eredő állami követelések behajtásából származó bevételek a beváltott
állomány mértékétől és a megtérülés arányától függnek. A 2023. évi bevételi
terv 2000,0 millió forint, amelynek legnagyobb hányada továbbra is a viszontgarancia
beváltásokból, ezen belül is nagyobb volumenben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
tevékenységéhez kapcsolódó ügyletekből származik.
4/2. ALCÍM: KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK
Központosított bevételek címen a költségvetés a 2023. évre összesen 557 400,0 millió forint
bevétellel számol. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 42. §-ának (1)
bekezdésében foglaltak alapján a XLII. fejezetben számolandó el a különféle bírságokból
származó bevételek együttesen 54 500,0 millió forintos összege.
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A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény célja a környezetre káros
termékek felhasználásának csökkentése, illetve forrás teremtése az e termékek által okozott
környezeti károk mérséklésére. A törvény által meghatározott termékdíjköteles termékek (pl.
akkumulátorok, csomagolószerek, elektromos, elektronikai berendezések, stb.) után az első
belföldi forgalomba hozónak, saját célú felhasználónak vagy készletre vevőnek kell a
termékdíjat megfizetni. A kiterjesztett gyártói felelősség rendszerére vonatkozó európai uniós
előírások, valamint az ezt lekövető tervezett hazai jogszabály-változások miatt az érintett
termékek köre módosul 2023-ban. A 2023. évi előirányzat összege 60 000,0 millió forint a
fentiek alapján.
A központosított bevételeknél jelennek meg az egyéb központosított bevételek (így pl. a
vízkészletjárulék, földvédelmi járulék, stb.) összesen 24 900,0 millió forint összegben.
Az országos közúthálózat üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése, valamint a környezetbarát
közlekedési módok előnyben részesítése szükségessé teszik, hogy a járművek a közútkezelés
és -fenntartás költségeihez, azok fejlesztéseihez az úthasználatuk arányában járuljanak hozzá.
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjból
származó bevételeket a 2023. évi költségvetés összesen 309 200,0 millió forint értékben
tartalmazza.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a hulladéklerakó üzemeltetője, illetve
a törvényben meghatározott ártalmatlanítási művelet végzője a hulladéklerakás csökkentése,
valamint a törvényben meghatározott hasznosítási arányok teljesítése érdekében
hulladéklerakási járulékot fizet. A járulék mértéke 6000 forint/tonna, amelyet negyedévenként
kell megfizetni. A hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettségből származó bevétel 2023. évre
előirányzott összege 16 000,0 millió forint.
A külön jogszabályban meghatározott gépjárművek az országos közúthálózat egyes elemeinek
igénybevételéért időalapú használati díjat kötelesek fizetni. A 2023. évben ezen a jogcímen
92 800,0 millió forint bevételt vár a költségvetés. Ez az összeg tartalmazza a díj meg nem
fizetése esetén fizetendő pótdíjból származó bevételeket is.
5. CÍM: KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK
5/1. ALCÍM: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
A központi költségvetési szervek befizetési kötelezettségeinek 2023. évi tervezett összege
27 094,0 millió forint, mely a költségvetési törvényben meghatározott intézmények részére
megállapított befizetéseket tartalmazza.
5/2. LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSBŐL FAKADÓ MEGTAKARÍTÁS BEFIZETÉSE
A kormány irányítása, vagy felügyelete alá tartozó és általa kijelölt, központi költségvetésből
finanszírozott szervezeteknél a költségvetés 2023. évi hiánycéljának elérése érdekében
végrehajtandó létszámleépítésekből eredő megtakarítás befizetése 30 000,0 millió forint.
5/4. ALCÍM: NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP BEFIZETÉSE
Az alap 56 643,6 millió forint befizetést teljesít a tudás-intenzív, nagy hozzáadott értéket
teremtő és nemzetgazdasági növekedést ösztönző kutatásfejlesztési tevékenységek
finanszírozásának elősegítése érdekében.
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6. CÍM: UNIÓS PROGRAMOK BEVÉTELEI
A Kormány továbbra is kiemelten kezeli az uniós támogatások felhasználását és mindent
megtesz annak érdekében, hogy az uniós források 100%‑osan felhasználásra és a Bizottságtól
lehívásra kerüljenek.
2023‑ban a 2014‑2020‑as időszak programjai befejeződnek, ami a csökkenő bevételek
összegében is visszaköszön. Ezen programok esetében a legfőbb cél, hogy a futó projektek
időben befejeződjenek és elszámolásaik is határidőre megtörténjenek, elkerülve a
forrásvesztést.
A 2021-2027-es időszaki programok kiadásainak felfutása várható, de a bevételi oldalon ez
még nem jelent számottevő emelkedést az előző évhez képest. Ennek oka, hogy a kiadások egy
jelentős része előleg, amellyel a kedvezményezettek a kifizetést követő években számolnak el
A fentiekre tekintettel a 2023. évre tervezett bevételek összege alatta marad a megelőző évinek.
6/1. ALCÍM: KOHÉZIÓS OPERATÍV PROGRAMOK (KOP)
A 2023. évben tervezett bevétel 833 093,7 millió forint.
A kohéziós operatív programok Európai Bizottság általi térítései egy, a Magyar
Államkincstárnál vezetett, de költségvetésen kívüli programszámlára érkeznek, amelyek
költségvetésbe történő utalása egy előirányzatra történik.
A kohéziós operatív programok bevételeinek számítása a számla alapú kifizetéseken, az
előlegek elszámolásán, valamint a GINOP, a VEKOP, és az EFOP esetében az Alapok Alapja
kifizetésekre igényelhető tételeken alapul. A bevételek tervezésénél az eddig kifizetett uniós
támogatások elszámolható részére eső – az Európai Bizottság által várhatóan a tárgyévben
megtérítésre kerülő –, valamint az N+3 szabályból adódóan lehívni szükséges összegek
kerültek számításba vételre.
Az Európai Bizottságtól 2023‑ben érkező pénzforgalmi bevételek jelentős része a korábbi évek,
míg kisebb része a tárgyév elszámolható kifizetéseihez kapcsolódnak, és az alábbi elvek mentén
számolódnak:

− A számla alapú kifizetések uniós részének 100%‑a;
− A szállítói előlegek esetében a projekt elszámolható összköltsége annak uniós részének

30%‑át meg nem haladó része, valamint az állami támogatási szabályok alá tartozó
kedvezményezetteknek fizetett támogatási előlegek esetében a projekt elszámolható
összköltsége uniós részének 40%‑át meg nem haladó része;
− A kedvezményezettek által benyújtásra kerülő előleg elszámolások azon részei,
amelyek az előlegek kifizetésekor még nem voltak elszámolhatók az Európai Bizottság
felé.

A bevétel részét képezi továbbá a REACT-EU program, amely a koronavírus világjárvány
okozta válságot ellensúlyozó intézkedésekhez kapcsolódó támogatás. A program a
2014‑2020‑as kohéziós operatív programok keretrendszerében kerül felhasználásra egy
különálló prioritáson a GINOP, a KEHOP és az EFOP esetében. A program kerete
mintegy 370 000 millió forint, melyhez 100%-os uniós finanszírozási arány társul.
6/10. ALCÍM: VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)
A 2023. évben a Vidékfejlesztési Program tervezett bevétele 232 000,0 millió forint.
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Az agrár- és vidékfejlesztésre szánt uniós források felhasználása a korábbi időszakokban
megszokottakhoz képest jelentősen átalakul. A változások nagyságrendje és az azok leképzését
szolgáló szabályok kialakításának időigénye miatt az Európai 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 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 átmeneti évek beiktatásának köszönhetően a VP – a többi programtól eltérően –
nem 2023‑ban, hanem 2025‑ben fejeződik be és az új programozási időszak is ennek
megfelelően 2023-ban kezdődik majd.
Szintén jelentős változás, hogy az új időszaki uniós forrásokhoz a kötelező társfinanszírozáson
felül kiegészítő nemzeti hozzájárulás (ún. top-up) is társul.
A bevételek meghatározása a KOP programoktól eltérő elv mentén kerül meghatározásra. Az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatások esetében a
kedvezményezettek részére csak korlátozottan nyújtható támogatási előleg, szállítói előleg
nyújtása nem megengedett és éves előlegekkel sem lehet számolni. Azonban a kötelezően
benyújtandó negyedévenkénti költségnyilatkozat összegét a Bizottság a benyújtástól számított,
30‑60 napon belül teljes egészében megtéríti, így a bevételek ütemezetten érkeznek és kerülnek
kimutatásra a költségvetésben.
Az évek közötti megbontás kialakításánál az agrártámogatások speciális uniós szabályaiból kell
kiindulni. Ennek köszönhetően a pénzügyi év a tárgyév október 15‑ével zárul (ugyanakkor az
új október 16‑ával indul). Az utolsó negyedév kifizetései jelentős összegű támogatási tételeket
tartalmaznak. Jellemzően a tárgyévi kifizetési keret 30‑35%‑a ekkor kerül kiutalásra, azonban
ezek elszámolásai és térülései már a következő év bevételei között jelentkeznek és ott is
kerülnek kimutatásra. Ezért minden évben számolni kell előző évről áthúzódó, illetve a
következő évre áttolódó bevételekkel.
6/11. ALCÍM: MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OP (MAHOP)
A 2023. évben tervezett bevétel 2700,0 millió forint.
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 2014‑2020‑as programozási kerete
Magyarország számára az 508/2014/EU rendelet alapján 39,1 millió euró, amelyhez átlagosan
25% nemzeti finanszírozás társul.
A MAHOP végrehajtása némi csúszással tudott csak elindulni, így a támogatási keret
felhasználása elmarad a többi uniós programétól. Bár a MAHOP-ból nyújtható előleg a
kedvezményezetteknek, azonban az a Bizottsággal nem elszámolható, emiatt az uniós
forráslehívások is lemaradásban vannak.
A bevételek tervezésekor a korábbi évek kifizetéseinek térülésével és maradéktalan uniós
forráslehívással szükséges számolni.
6/12. ALCÍM: EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ (CEF) PROJEKTEK
A 2023. évre tervezett bevétel 19 606,9 millió forint. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
célja a transzeurópai hálózatokba történő beruházások fokozása a közlekedési, a távközlési és
az energetikai ágazatban. A költségvetésben megjelenő közlekedési pályázatok kifizetéseinek
az Európai Unió felé történő elszámolása évente egyszer, a tárgyév végén történik, amelyeknek
térülése nagyobbrészt a következő évben várható. Így a bevételek tervezésekor az előző év,
évek kifizetéseire jutó bevétel és a tárgyidőszakra járó éves előleg összege került figyelembe
vételre, ami a projektek Bizottság részére benyújtandó éves jelentéseinek költségtábláin alapul.
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6/13. ALCÍM: EGYÉB PROGRAMOK
Az előirányzat tervezett bevétele 12 751,0 millió forint. Ezen alcím alá több, az európai
strukturális és beruházási alapokba (ESB) nem tartozó támogatás tartozik. Bevételeik tervezése
támogatási alaponként eltérő. Ezen jogcím alá tartoznak a Belügyi Alapok, az EGT és Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok és a Svájci-Magyar Együttműködési Program II.
1. Belügyi Alapok
A tervezett 2023. évi bevétel 2961,0 millió forint.
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 számú horizontális rendelete
szabályozza. A Belügyi Alapok magában foglalja a Belső Biztonsági Alapot (BBA), a
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot (MMIA), valamint a Belügyi Alapok technikai
költségkeretét.
Az uniós támogatás aránya 75%, amelyet 25%‑os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.
Az unióval évente egyszer, a tárgyévet követő év februárjában történik meg az elszámolás. Így
a bevételek tervezésekor az előző év kifizetéseire jutó bevétel és a tárgyidőszakra járó éves
előleg összege került figyelembe vételre.
2. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021
A tervezett 2023. évi bevétel 4000,0 millió forint.
3. Svájci-Magyar Együttműködési Program II.
A Svájci–Magyar Együttműködési Program hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a
munkahelyteremtéshez, a társadalmi és közbiztonság további javításához, a környezetvédelem,
az egészségügy, valamint a kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzéséhez az egész országban.
A jogcímre tervezett bevétel 5790,0 millió forint.
6/15. ALCÍM: KAP STRATÉGIAI TERV VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEI
Az előirányzat tervezett bevétele 10 000,0 millió forint.
A 2023-ban induló KAP Stratégiai Tervből jelentősebb összegű kifizetésekkel még nem lehet
számolni. Kiadással leginkább a normatív jellegű támogatási jogcímeknél lehet kalkulálni.
Ezen kiadások után elszámolható bevétel azonban csak a tárgyévet követő évben jelentkezik,
így az előirányzaton 2023-ban csak a várható éves előleg összegét vehetjük figyelembe.
6/16. ALCÍM: MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OPERATÍV PROGRAM (MAHOP) PLUSZ
Az előirányzat tervezett bevétele 500,0 millió forint.
A KAP Stratégiai Tervhez hasonlóan ezen előirányzaton is csak az éves előlegből származó
bevételt lehet számszerűsíteni.
6/17. ALCÍM: EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ (CEF) PROJEKTEK 2021-TŐL
Az előirányzat tervezett bevétele 23 401,9 millió forint.
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében a 2021-2027. évek között is lesz
lehetőség közlekedési célú uniós források felhasználására. A Magyarország által ebben az
időszakban felhasználható pénzügyi keret nagysága várhatóan 802 millió euró lesz. A CEF
uniós források alapvetően egy nagyszabású program, a Déli Körvasút második ütemének
költségeit finanszírozzák. A beruházásra a támogatási szerződés megkötésre került és az
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előkészítési munkák is elindultak. Jelenleg a kiadásokat az IKOP program előfinanszírozza,
amely költségek – a projekt Bizottság általi elfogadása után – átvezetésre kerül a CEF terhére.
A Bizottság minden évben, a pályázat pénzügyi tervében a tárgyévre tervezett kiadások 50%át előlegezi meg.
6/18. ALCÍM: EGYÉB PROGRAMOK 2021-2027
Az előirányzat tervezett bevétele 7645,0 millió forint. Ezen alcím alá több, az európai
strukturális és beruházási alapokba (ESB) nem tartozó támogatás tartozik. Bevételeik tervezése
támogatási alaponként eltérő. Ezen jogcím alá tartoznak a Belügyi Alapok és a Brexit
Alkalmazkodási Tartalék (BAR).
1. Belügyi Alapok
A jogcím tervezett bevétele 3205,0 millió forint.
A 2021-2027 közötti programozási időszakban az Európai Bizottság változtat az uniós
költségvetési fejezetek és ezáltal az alapok struktúráján, így az alábbiak létrehozását tervezi:
1. Belső Biztonsági Alap (BBA), célterületei a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és
a bűnözés elleni küzdelem;
2. Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA);
3. Integrált Határigazgatási Alap (HAVE), amelyet két elem alkot: egyrészt a határigazgatás és
a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz, másrészt a vámellenőrzési berendezések
pénzügyi támogatására szolgáló eszköz.
A Bizottság által kitűzött célok a 2014‑2020 közötti pénzügyi időszakhoz képest összességében
nem változnak, azonban a BBA és HAVE tekintetében kiemelt jelentőséggel bír a nagy
informatikai rendszerek fejlesztése, továbbá a hangsúly az eszközfejlesztések helyett a
tapasztalatcserére és a szervek együttműködésére tolódik (különös tekintettel a BBA-ra).
Ugyanakkor kiemelendő, hogy nagyobb mértékű átfedés jelenik meg az alapok között, amely
egyben biztosítja köztük a rugalmasabb átjárhatóságot.
2. Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)
Az Európai Unió 2020 nyarán létrehozta a Brexit Kiigazítási Alapot az Egyesült Királyság
Unióból való kilépése következtében az előre nem látható és kedvezőtlen gazdasági folyamatok
ellensúlyozására. Az Alapból kívánják finanszírozni többek között a halászattal és igazgatással
kapcsolatban felmerült plusz költségeket (pl. adó, vám), valamint az egészségügyi, növényegészségügyi kiadásokat és egyéb költségeket. Az Alapból Magyarországnak jutó összeg
57,158 millió euró (21,7 milliárd forint), amelyet a 2020. február 1. és 2024. szeptember 30.
között felmerült kiadásokra lehet felhasználni.
A jogcím tervezett bevétele 4440,0 millió forint.
6/19. ALCÍM: HELYREÁLLÍTÁSI ÉS ELLENÁLLÓKÉPESSÉGI ESZKÖZ (RRF)
Az előirányzat tervezett bevétele 394 068,0 millió forint.
A koronavírus-világjárvány okozta közvetlen gazdasági és társadalmi károk helyreállításának
elősegítése, a helyreállítás beindítása és a gazdaság újraindítása érdekében az Európai Unió
létrehozta a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközt. Az RRF forrásokat elsősorban
strukturális reformok és ezekhez kapcsolódó beruházások támogatására lehet felhasználni,
melyben kiemelt szerepet kap az egészségügy, a válsághelyzetre való reagálási képesség
növelése, az uniós klímacél elérése, valamint a digitális átállás.
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Ez egy eredményorientált támogatási forma, melynek elszámolása nem a megszokott módon
történik, hanem teljesítmény alapján. A források lehívása évente kétszer, a komponensenként
vállalt mérföldkövek teljesítése után lehetséges.
A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz megvalósítandó projektek listája (RRP) várhatóan
2022 második félévében elfogadásra kerül. A 2022. év végére a nagyobb támogatási felhívások
meghirdetésre kerülnek.
2023-ra több nagy összegű pályázat kifizetéseivel lehet számolni, ilyenek pl. a lakossági
napelem-rendszerek támogatása (100 milliárd forint értékben), a digitális oktatáshoz való
egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása (laptop beszerzések) 197 milliárd forint értékben,
valamint az orvosok jövedelemviszonyainak rendezése (orvosi bérek) 300 milliárd forint
értékben.
Az óvatosság elve alapján a bevételekbe csak azokat az összegek kerültek beszámításra,
amelyek a mérföldkövek alapján nagy bizonyossággal elszámolhatók lesznek a Bizottsággal.
6/20. ALCÍM: KOHÉZIÓS OPERATÍV PROGRAMOK 2021-2027
A 2023. évre tervezett bevétel 509 750,4 millió forint.
Kiemelt célkitűzések közé tartozik a gazdasági és társadalmi versenyképesség növelése a
kedvezőtlen helyzetű térségek fejlesztése mellett. A 2021‑2027‑es programozási időszak
fejlesztései a következő szakpolitikai célok mentén kerül megvalósításra: Intelligens Európa,
Zöldebb, karbonszegény és ellenálló Európa, Jobban összekapcsolt Európa, Szociális Európa,
A polgárokhoz közelebb álló Európa.
A szakmai egyeztetések a tervezés időszaka alatt még folyamatban vannak, a gazdasági,
társadalmi, környezeti és területi szereplők bevonásával véglegesítésre kerül a Partnerségi
Megállapodás, valamint az operatív programok tervezése.
Az Európai Bizottságtól 2023‑ben érkező pénzforgalmi bevételek jelentős része az előző év,
míg kisebb része a tárgyévi elszámolható kifizetéseihez kapcsolódnak és az alábbi elvek mentén
számolódnak:

− A számla alapú kifizetések uniós részének 100%‑a;
− A szállítói előlegek esetében a projekt elszámolható összköltsége uniós részének 30%‑át

meg nem haladó része, valamint az állami támogatási szabályok alá tartozó
kedvezményezetteknek fizetett támogatási előlegek esetében a projekt elszámolható
összköltsége uniós részének 40%‑át meg nem haladó része;
− A kedvezményezettek által benyújtásra kerülő előleg elszámolások azon részei,
amelyek az előlegek kifizetésekor még nem voltak elszámolhatók az Európai Bizottság
felé.
7. CÍM: EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK

7/2. ALCÍM: VÁMBESZEDÉSI KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE
Az EU közösségi bevételeiből a magyar költségvetésben vámbeszedési költségtérítésként
megjelenő, visszatartható összeg alakulását a 2023. évben is az EU által alkalmazott közösségi
vámtarifa, az EU vámkódex, az ezen alapuló közösségi és nemzeti végrehajtási szabályok és az
EU saját forrásai elszámolására és utalására vonatkozó szabályok határozzák meg. Az így
kialakuló bruttó vám 75%‑a az EU költségvetésébe saját forrásaként kerül kifizetésre, a
fennmaradó 25% pedig a nemzeti költségvetésben, beszedési költségként visszatartható.
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A 2023. évre tervezett vámbevétel 32 500,0 millió forint, amely a 2022-es költségvetési
előirányzathoz képest 10 100 millió forinttal (45,1%-kal) magasabb. A bevétel tervezésekor a
makro prognózisok alapján a bázis évhez képest az összes import emelkedése, valamint a
harmadik országos forgalom összes importhoz viszonyított arányának alakulása került
figyelembevételre. A magyar behozatali szerkezetben nem várható olyan lényeges elmozdulás,
amely miatt a kialakult átlagvám szintjében szignifikáns változás következhet be. A tervezés
számol továbbá az ún. egységes engedélyezés additív bevételmódosító hatásával, vagyis azzal
a tényezővel, hogy az engedélyek kiadásával a 25%‑os nemzeti rész két tagállam között
50‑50%‑os megosztásra kerülhet.
24. CÍM: BABAVÁRÓ TÁMOGATÁSOK
A babaváró támogatások jövő évi 175 263,1 millió forintos előirányzata az alábbi három
támogatási formát foglalja magában.
A babaváró támogatásokkal kapcsolatban a 2022. év végén fennálló hitelállomány
után 2023. február végéig 0,3%-os, a 2023-ban folyósítandó kölcsönök után pedig 0,8%-os
állami
költségtérítésben
részesülnek
majd
a
bankok.
Ehhez
a
büdzsé
összesen 8280,0 millió forint fedezetet biztosít.
2023-ban is folytatódik a családvédelmi akcióterv részét képező babaváró támogatásokhoz
kapcsolódóan – a jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén – a tartozások törlesztésének
támogatása. Ennek lényege, hogy minden 41 év alatti nő 10 millió forintos kedvező kamatozású
kölcsönben részesülhet, ha megfelel a jogosultsági feltételeknek és gyermeket vállal. Az első
gyermek megszületésekor 3 évre felfüggesztik a törlesztést, a második gyermek után a tőke
harmadának, a harmadik gyerek után pedig az egész tartozás összegének megfelelő támogatást
kap az államtól a család, amelyet a hitel törlesztésére kell fordítani. Erre a célra 65 516,3 millió
forintot különített el a költségvetés.
2023-ban is érvényes a családvédelmi akcióterv részét képező babaváró támogatásokhoz
kapcsolódó kamattámogatás. Ennek lényege, hogy minden 41 év alatti nő 10 millió forintos
kedvező kamatozású kölcsönben részesülhet első házassága után. Az ügyfél a felvett kölcsön
után 0%-os kamatot fizet, az állam pedig a hitel kamatát megtéríti a banknak
kamattámogatásként. Ezen a címen 101 466,8 millió forint áll rendelkezésre a költségvetésben.
25. CÍM: DIÁKHITEL KONSTRUKCIÓK TÁMOGATÁSA
A diákhitel konstrukciók támogatásának 2023. évi 5401,0 millió forintos előirányzata az alábbi
két támogatási formát foglalja magában.
A diákhitel-tartozás csökkentésének támogatása a gyermekvállalás ösztönzése érdekében került
bevezetésre 2018. január 1-jétől. A diákhitellel rendelkező fiatal nő második gyermeke
megszületésekor a fennálló tartozás fele, míg a harmadik gyermek megszületésekor a teljes
tartozása elengedésre kerül. A támogatás a 2018. január 1-jét követően született gyermek esetén
igényelhető, de összegének megállapításánál figyelembe kell venni az igénylő korábban
született gyermekeit is. A kedvezmények vonatkoznak a szabad felhasználású Diákhitel 1 és a
képzési költségek finanszírozására felhasználható Diákhitel 2 tartozásra is. Amennyiben a
hitelfelvevő mindkét típusú diákhitellel rendelkezik, választása alapján az egyik hitele után
igényelheti a tartozás részben, vagy egészben történő elengedését. Ezen a címen 2250,0 millió
forint kiadással lehet számolni 2023-ban, mely tartalmazza a Diákhitel Központ Zrt. által 2021ben bevezetett új, a szak- és felnőttképzéshez kapcsolódó Képzési Hitelek fedezetét is.
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A Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása a felsőoktatás finanszírozásának átalakítása
keretében 2012 szeptemberétől bevezetésre került új diákhitel típushoz kapcsolódik, amit az
önköltséges, valamint a részösztöndíjjal támogatott hallgatók vehetnek igénybe a ténylegesen
fizetendő képzési költségük erejéig. A hitelt a Diákhitel Központ Zrt. közvetlenül a
felsőoktatási intézmények számlájára utalja át. A hallgatók fizetési kötelezettségének
mérséklése érdekében az ún. kötött felhasználású diákhitelhez általános állami kamattámogatás
kapcsolódik. 2012. szeptember és 2017. szeptember között a hitelfelvevőnek 2,0%-os kamatláb
került felszámolásra. 2017 októberétől az ügyfél által fizetendő kamat 0%-ra csökkent, a
fennmaradó részt az állam megtéríti a Diákhitel Központ Zrt. részére. 2020. május 1-jén a
kormány döntésének megfelelően bevezetésre került a Diákhitel Plusz (veszélyhelyzet
következtében felvehető diákhitel), a felsőoktatási hallgatók számára maximum félmillió
forintig igényelhető teljesen szabad felhasználású kamatmentes hitel. Az állam átvállalja a
kamatot a hitelfelvevőktől, és megtéríti a Diákhitel Központ részére. 2020. május 1-je után nem
igényelhető nyelvtanulási hallgatói hitel, az addig felvett hitelek azonban kamatmentessé
váltak. A diákhitel kamattámogatása címen összesen 3151,0 millió forint kiadással számol
jövőre a költségvetés, mely tartalmazza a Diákhitel Központ Zrt. által 2021-ben bevezetett új,
szak- és felnőttképzéshez kapcsolódó termékek (Képzési Hitelek) költségvetési fedezetét is.
29. CÍM: LAKÁSTÁMOGATÁSOK
Az otthonteremtési program, amely a családtámogatási intézkedések fontos részeként az elmúlt
években újabb és újabb elemekkel gazdagodott, folytatódik tovább. A lakáscélok
megvalósítását ma már komplex eszközrendszer segíti, mely a magyar családok lakhatási
problémáinak megoldásán keresztül a gyermekvállalás ösztönzése mellett a hazai
lakásállomány minőségi megújítását is eredményesen szolgálja.
A Lakástámogatások előirányzat az otthonteremtési program célkitűzéseinek megvalósítását
segíti elő. Az otthonteremtés kiemelt kormányzati program, társadalom- és gazdaságpolitikai
célokat egyaránt szolgál. Az előirányzatból finanszírozza a költségvetés a lakáscélú állami
támogatásokat, többek között a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK), az
otthonfelújítási támogatást, az adó-visszatérítési támogatást, az otthonteremtési
kamattámogatást, valamint a jelzáloghitelek csökkentésének támogatását is. Az előirányzatból
nyújtott támogatások a lakáscélok széles spektrumát lefedi, így lakás építéséhez, vásárláshoz,
bővítéséhez, valamint lakás vagy lakóépület felújításához és korszerűsítéshez is igénybe lehet
venni.
Az egyik legsikeresebb 2021-ben elindult új program az otthonfelújítási támogatás. Rendkívüli
érdeklődés övezi, köszönhetően a felújítási, korszerűsítési munkálatok teljes köréhez
igényelhető 50%-os, maximum 3 millió forint összegű állami támogatásnak és a hozzá
kapcsolódó kedvező hitellehetőségnek. Az otthonfelújítási támogatásra a tervezett költségvetési
kiadás 2023-ra 222 500,0 millió forint.
A CSOK igénybevételével a gyermeket nevelő, illetve gyermeket vállaló családok vissza nem
térítendő támogatást kaphatnak új lakás vásárlására vagy építésére, 3 gyerek esetében
akár 10 millió forint összegig. A használt lakást vásárlók vagy családi házukat bővítők is
kaphatnak – az új építésénél kisebb összegű – CSOK-ot. Legnépszerűbb, speciális eleme a
falusi CSOK. Ennek keretében a preferált kistelepüléseken és tanyán elhelyezkedő, illetve a
támogatásból e településeken megvásárolt lakások korszerűsítéséhez, bővítéséhez emelt
összegű CSOK támogatás igényelhető, így növelve az érintett kistelepülések népességmegtartó
erejét, jelentősen hozzájárulva a vidék élhetőbbé tételéhez. E tételek tervezett
kiadása 130 600,0 millió forint.
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A CSOK mellé a legalább két gyermeket nevelő vagy vállaló házaspárok új, valamint használt
lakás vásárlására, lakás építésére vagy bővítésére, kistelepüléseken pedig akár
lakáskorszerűsítésre és bővítésre is igényelhetnek támogatott kamatozású kölcsönt, melynek
kamata a törlesztés 25 éve alatt rögzített. Az otthonfelújítási támogatás megelőlegezéséhez is
felvehető e kölcsön. A kamattámogatáshoz kapcsolódóan a tervezett kiadás 24 700,0 millió
forint.
Az adó-visszatérítési támogatás lehetősége új lakás építéséhez, megvásárlásához kapcsolódik.
A preferált kistelepüléseken megvalósuló lakóépület bővítések és korszerűsítések építési
költségének áfa tartalmához kapcsolódóan igényelhető a támogatás. Az adó-visszatérítési
támogatás 2023-ra várható kiadása 34 500,0 millió forint.
A jelzálogalapú kölcsönnel rendelkező gyermekes és további gyermeket vállaló családok
tartozásának csökkentéséhez az állam költségvetési támogatást biztosít. 2019. július 1-jétől a
harmadik gyermek esetén a kölcsöntartozásból leírható összeg 1 millió forintról 4 millió forintra
emelkedett. Az egygyermekes családok a második gyermek után már 1 millió forint jóváírást
kaphatnak. 2021 szeptemberétől a támogatás – a korábbiaktól eltérően – már az építkezés
befejezését megelőzően is igényelhető. Továbbá amennyiben egy családnak több jelzáloghitele
is van, akkor a támogatás akár több kölcsöntartozást is csökkenthet. A tervezett kiadás 2023ban 27 500,0 millió forint.
A lakástakarékpénztári megtakarításokhoz nyújtott állami támogatás megszűnt, a felszabaduló
források az új otthonteremtési és családvédelmi intézkedések fedezetéül szolgálnak. A
korábban megkötött lakástakarékpénztári szerződések utáni állami támogatást továbbra is
teljesíti a költségvetés, ennek 2023-ra tervezett összege 40 300,0 millió forint.
Az előirányzatból kerül még finanszírozásra a Nemzeti Otthonteremtési Közösségek tagjainak
megtakarításaihoz adott állami támogatás, amelynek tervezett kiadása 500,0 millió forint,
valamint egyéb kifutó jogcím, illetve az előirányzat működtetésének költsége is.
A Lakástámogatások 2023. évi kiadási előirányzatának együttes összege 491 225,0 millió
forintot tesz ki.
31. CÍM: SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS
Az állam a szociálpolitikai menetdíj támogatással ellentételezi a közúti és a vasúti
személyszállító társaságok számára az állam által a személyszállítási közszolgáltatások keretei
között biztosított, egyes kötelezően nyújtandó utazási kedvezmények igénybevételével
megvalósuló utazások miatti árbevétel-elmaradást. A vonatkozó jogszabályi környezet
változatlansága mellett a kiadási összeget a szolgáltatók által a megvalósult utazások alapján
benyújtott tényleges igénybevételi adatok határozzák meg. A támogatási előirányzat 2023. évi
tervezett összege 105 000,0 millió forint.
32. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
32/1. ALCÍM: VEGYES KIADÁSOK
A központi költségvetés egyéb kiadások címen 2023-ra 42 935,0 millió forintot tervez a
következőkre:
− A felszámolásokkal és szanálásokkal kapcsolatos kiadásokra 2000,0 millió forintot
tartalmaz a költségvetés, ami összegét tekintve megegyezik a 2022. évi előirányzattal.
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− Magán- és jogi személyek kártérítésére – a 2022. évhez hasonlóan – 200,0 millió forintot
tervez a fejezet. Ebből kerülnek kifizetésre a peres ügyekben a pénzügyminiszter által
képviselt Magyar Állam terhére megítélt fizetési kötelezettségek is.
− A Magyar Államkincstár által lebonyolítandó pénzforgalommal kapcsolatosan jövőre
24 700,0 millió forint kiadással számol a költségvetés. Itt kerülnek elszámolásra a kincstári
átutalásokhoz kapcsolódó GIRO díjak, VIBER forgalmi jutalékok, bankközvetítői díjak,
MNB jutalékok, postai szolgáltatás díjai, SWIFT szolgáltatási díjak, KELER értékpapír
számlavezetési díjak, valamint egyéb más díjak is.
− A személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására történő felajánlásból a civil
kedvezményezettek számára tervezett kifizetés összege 13 800,0 millió forint.
− Az Eximbank Zrt. és a Mehib Zrt. esetében a kezességbeváltásból származó követelések
behajtását az érintett társaság látja el. A behajtásból származó bevételek után az állam
jutalékot fizet, mely a behajtott összeg 5%-a. Ilyen címen 2023-ban is 35,0 millió forint
kiadásra lehet számítani (700,0 millió forint költségvetésbe befizetett visszatérülés után).
− A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíjak visszaigénylésének teljesítésére – a
2022. évi előirányzattal megegyezően – 2200,0 millió forintot különített el a költségvetés.
33. CÍM: ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉS VISZONTGARANCIA
ÉRVÉNYESÍTÉSE
Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítés 2023. évre tervezett összege
40 000,0 millió forint. Az állami tulajdonú pénzintézetek (Diákhitel Központ Zrt., MFB Zrt.,
Eximbank Zrt.) forrásbevonásainál, a kormány felhatalmazása alapján vállalt egyedi állami
kezességeknél és a kiállításokhoz kapcsolódó garanciáknál beváltásokra feltételezhetően
2023-ban sem kerül sor.
ALCÍM: EXIMBANK
KÖTELEZETTSÉG

33/3.

ZRT.

ÁLTAL VÁLLALT GARANCIAÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI

Az Eximbank Zrt. garanciaügyleteihez kapcsolódó állami készfizető kezesség beváltási
előirányzata 2023-ban 1900,0 millió forint, amely tartalmazza mind az export-hitel, mind az
egyéb exportcélú garanciaügyletekhez kötődő kifizetéseket. Az eddigi tendenciák a tervezettnél
alacsonyabb összegű beváltást mutatnak, de 2023-ra növekvő beváltást feltételez a tervszám a
nemzetközi helyzet hatásaira is figyelemmel.
33/4. ALCÍM: MEHIB
KÖTELEZETTSÉG

ZRT.

ÁLTALI BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ FIZETÉSI

A MEHIB Zrt. 3000,0 millió forint összegű kárfizetési előirányzatának nagyságrendjét a
jelenleg fennálló biztosítási állomány kockázati összetétele, az elmúlt évek kártapasztalatai, a
koronavírus járvány, az Ukrajnában zajló háború és az annak következtében elrendelt
nemzetközi szankciók gazdasági hatásai, továbbá a forgalmi típusú ügyleteknél meglévő erős
oroszországi, ukrajnai és belorusz kitettség határozza meg.
A háború miatt a forgalmi típusú biztosítások üzletágban várhatóan csaknem a teljes biztosított
ukrán portfólió károssá válik. Ez alól a stratégiainak számító gyógyszerexport jelenthet
részleges kivételt.
Az ukrajnai háború negatív gazdasági hatásai, így elsősorban a magas nemzetközi
nyersanyagár, az élelmiszerhiány, az ennek következtében elszabadult infláció súlyosan érinti
nemcsak a FÁK országokat, hanem a MEHIB Zrt. biztosítási portfóliója által érintett
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valamennyi országot, ezért megnőtt a fizetési problémák és káresemények felmerülésének
kockázata. A háborús helyzet következtében 2023-ban kiugróan magas orosz viszonylatú
kárfizetéssel lehet számolni.
A biztosító egyedi ügyletei közül az azeri, orosz vevőhitel biztosítások és számos kötött
segélyhitel biztosítás (pl. Srí Lanka-i viszonylatban) eredményezhet kárveszélyt.
33/5. ALCÍM: GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. GARANCIAÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (GH Zrt.) a garanciaszervezetek piacának meghatározó
szereplője, alapfeladatként a bankok finanszírozási ügyleteihez vállalt készfizető kezesség
vállalásával segíti elő a kis- és középvállalati szektor hitelhez jutását. E tevékenységét döntően
állami viszontgarancia mellett végzi.
A válság hatására a GH Zrt. termékszerkezete jelentős mértékben átalakult. A gazdasági
visszaesés tompítása, a gazdaság újraindításához szükséges finanszírozási források
rendelkezésre állása és az uniós állami támogatási szabályok átmeneti időszakra vonatkozó
enyhítésére vonatkozó lehetőség kihasználása érdekében 2020 óta új kezességvállalási
programot működtet a GH Zrt.
A Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében 90% mértékű állami viszontgarancia mellett
kkv-k és nagyvállalatok hiteleihez vállalt max. 90% mértékű kezesség vállalható a hitelösszeg
– főszabályként – 1%-át kitevő kezességi díjtámogatás biztosításával.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a GH Zrt. olyan garanciakonstrukciót vezetett be a
mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok számára, amely célzott módon
segíti elő a likviditáshoz való hozzáférést, valamint beruházásaik megvalósítását. A Garantiqa
Krízis Garanciaprogram keretében jelentős igény mutatkozik a Széchenyi Kártya Program új
termékeihez kapcsolódó kezességvállalásra. A Garantiqa Krízis Garanciaprogram
alapkonstrukciója elsősorban a vállalkozások likviditási problémáinak kezelésében nyújt
segítséget. Ugyanakkor komoly igény és szükség is van a kedvező feltételek mellet elérhető
kezesség kiterjesztésére a hosszú lejáratú, beruházási típusú hitelekre, ami a gazdasági
visszaesés kedvezőtlen hatásait mérsékli a beruházások ösztönzése által.
A GH Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalható kezesség volumene 2022. év végére
meghatározott korlátja 2500 milliárd forint, ami az állomány további növekedését jelzi.
A
tervezett
viszontgarancia
kifizetések
számolnak
a
Garantiqa
Krízis
Garanciaprogram 2022. június 30-ig történő meghosszabbításával, a jelzett állomány
növekedéssel. Eddig a kedvezményes kezesi programok meghosszabbítása és a
hitelmoratórium következtében nem következett be a viszontgarancia beváltások jelentős
növekedése, de 2023-tól már feltételezhető a kezesi helytállás mértékének emelkedése. A
feltételezhetően fokozatosan romló beváltási ráta miatt 2023-ra az eddigi beváltási adatokhoz
képest nagyságrendileg magasabb viszontgarancia lehívást feltételez a terv, amelynek összege
28 000,0 millió forint.
33/7. ALCÍM: AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA
ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

ALAPÍTVÁNY

GARANCIA-

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) portfoliója eddig is folyamatosan
növekedett a gazdasági növekedés, a kormányzati hitelprogramok felfutása, a kis- és
középvállalkozói, illetve az agrár hitelállomány növekedése, valamint az uniós
társfinanszírozási programok gazdaságélénkítő hatása miatt. A mezőgazdaság
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finanszírozásában a hitelezési aktivitás bővülésével az Alapítvány, mint
agrárfinanszírozásban jártas szereplő kezességvállalása iránti kereslet növekedésével járt.

az

Magas forrásigény jellemző az élelmiszergazdaságban, amely az elmúlt időszakban még tovább
növekedett. Egyfelől a bizonytalan nemzetközi környezet és a megemelkedett inputanyag
költségek (műtrágya, enegia) növelik a vállalkozások likviditási szükségleteit, melyet
forgóeszközhitelek fokozott igénybevételével és az Agrár Széchenyi Kártya konstrukció
támogatott folyószámla hitelkereteivel biztosítanak a termelők, másrészt a hosszútávú
versenyképesség, az ellátásbiztonság és a digitalizációs törekvések szempontjából
létfontosságú a mezőgazdasági és az élelmiszeripari beruházások finanszírozása. Több
hitelezést és beruházást ösztönző kormányzati program indult, amelyek kapcsán az AVHGA
kezességvállalása kiemelt fontosságú.
A finanszírozási kockázatok átvállalása még inkább felértékelődött a koronavírus járvány,
illetve jelenleg az orosz-ukrán konfliktus időszaka alatt.
A fizetési moratórium és a felmondási tilalom hatásának eredményeképpen 2021-ben, illetve
2022. év első szakaszában jelentősen visszaesett a beérkezett beváltási kérelmek darabszáma,
illetve a beváltott kezességek összege. A 2023. évre tervezett 6000,0 millió forintos beváltás
összege ehhez képest némileg növekvő tendenciát mutat a következő feltételezésekre is
figyelemmel.
− Az Alapítvány állami viszontgarancia mellett vállalható kezesség állománya jelentősen
növekedett, ez önmagában is emelkedő viszontgarancia beváltást eredményezhet.
− Az Alapítvány kockázatvállalási hajlandósága folyamatosan növekszik, ami miatt a
kezességi portfólióban egyre több – a korábbi ügyletekhez képest – magasabb kockázatú
ügylet jelenik meg. A járványhelyzet kapcsán bevezetett Krízis Agrárgarancia
Programban az állam magasabb, 90%-os mértékű helytállást biztosít.
− A fizetési moratórium miatt ezután jelentkezhet majd a beváltásoknál pandémia
gazdasági helyzetre kifejtett hatása, illetve ezt növelhetik az ukrán háború gazdasági
következményei.
33/9.

ALCÍM: LAKÁSHITELEKHEZ VÁLLALT KEZESSÉGBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Ez az alcím döntően a „fészekrakó” program keretében a fiatalok lakásvásárlási kölcsöneihez a
2004. évi CXXXV. törvény alapján vállalt, kisebb részben pedig a közszférában dolgozók
lakásvásárlásához nyújtott állami készfizető kezesség érvényesítését foglalja magába.
A 2023. évi 12,0 millió forintos tervezett beváltási összeg az állami kezességgel biztosított
állomány folyamatos csökkenését veszi figyelembe, ugyanakkor a járványhelyzet hatásai és a
hitelmoratórium megszűnése miatt – az eddigi kezesség érvényesítési tendenciához képest –
óvatosabb becslés eredménye.
33/10.

ALCÍM: BABAVÁRÓ KÖLCSÖNÖKHÖZ VÁLLALT KEZESSÉGBŐL EREDŐ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

Ez az alcím a családok támogatásáról 1998. évi LXXXIV. törvény alapján fennálló, ún.
babaváró hitelekhez kapcsolódó készfizető állami kezesség beváltásából eredő kiadásokat
tartalmazza.
A 2023-ra tervezett 88 millió forint az eddigi tendenciák tapasztalatain alapul.
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33/15. ALCÍM: MFB ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT HITELEKBŐL
GARANCIAÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

ÉS

VÁLLALT

Az MFB Zrt. kezességvállalásaihoz és hitelnyújtásaihoz, a bankról szóló 2001. évi XX. törvény
alapján kapcsolódó állami kezesség beváltásaként 2023-ban 1000,0 millió forint kiadás
tervezhető, amely állománybővülést feltételez. Az MFB Zrt. a járvány kedvezőtlen gazdasági
hatásainak enyhítése érdekében készfizető állami kezesség melletti programokat indított, a
növekvő állománnyal együtt várható a beváltási ráta romlása is.
34. CÍM: PÉNZBELI KÁRPÓTLÁS
A pénzbeli kárpótlásokra 2023-ban 1573,4 millió forintos előirányzat áll rendelkezésre.
Ezen előirányzatból kerül kifizetésre az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul
megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján járó kárpótlási életjáradék
összege. E törvény szerint kárpótlás illeti meg azokat a személyeket, illetve hozzátartozóikat,
akiket 1939. március 11. és 1989. október 23. között az életüktől, vagy szabadságuktól politikai
okból jogtalanul megfosztottak, például deportáltakat, szovjet kényszermunkára hurcoltakat,
meghatározott törvényekben felsorolt bűncselekmények miatt szabadságvesztéssel
büntetetteket, előzetes letartóztatásba helyezetteket, kényszergyógykezelteket, magyar bíróság
ítélete alapján internáltakat, a II. világháború alatt faji, vallási vagy politikai okból
munkaszolgálatot teljesítőket.
Továbbá a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában
foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény alapján fizetett kárpótlási életjáradék
összege is ezen előirányzatból kerül folyósításra. „A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi
XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjának értelmében a faji, vallási vonatkozású diszkriminatív
törvények, vagy más, fasiszta rendszabályok által érintettek magyarországi szervezetei számára
kell visszajuttatni a személyektől elvett azt a vagyont, amelyért örökös nem jelentkezett, és a
szervezetek, érintett közösségek, illetőleg életben maradt tagjai támogatására kell, hogy e
vagyont fordítsák.” Ennek egyik eleme a túlélő, rászorult idősek részére az ezen előirányzatból
finanszírozott életjáradék juttatása.
Az előirányzat fedezetet nyújt az ellátások 29,0 millió forintos folyósítási költségtérítésére is.
35. CÍM: GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
ELLÁTÁSOKHOZ
35/1. ALCÍM: NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP TÁMOGATÁSA
Az Áht. 82. § (3) bekezdése szerint „ha a Nyugdíjbiztosítási Alap tervezett éves költségvetési
bevétele kisebb a teljesítendő kifizetések összegénél, a különbség a központi költségvetésről
szóló törvényben a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésén kívül tervezett központi kezelésű
előirányzatból átadásra kerül a Nyugdíjbiztosítási Alap számára.” E célt szolgálja a Kiadások
támogatására
pénzeszköz-átadás
jogcímcsoporton
2023-ban
rendelkezésre
álló 382 150,0 millió forintos előirányzat.
TIZENHARMADIK HAVI NYUGDÍJ VISSZAÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

A kormány kiemelt figyelmet fordít az idős és a rászoruló emberek anyagi biztonságának
védelmére. A Gazdaságvédelmi Akcióterv ötödik eleme a család- és nyugdíjas védelem
programja volt, ennek egyik eleme a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítése. A 2022. évhez
hasonlóan 2023-ban is egy teljes havi nyugdíjban részesülnek az arra jogosultak. A központi
költségvetés e fejezetből biztosítja a kifizetésekhez szükséges forrásokat a Nyugdíjbiztosítási
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Alap részére. 2023-ban a 13. havi nyugdíj visszavezetésére 371 800,0 millió forintot biztosít a
célra.
NYUGDÍJPRÉMIUM CÉLTARTALÉK TÁMOGATÁSA

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szabályai alapján 3,5% feletti gazdasági
növekedés, illetve az államháztartás egyenlegcéljának várható teljesülése esetén
nyugdíjprémium illeti meg az arra jogosultakat. A központi költségvetése fejezetből biztosítja
a nyugdíjprémium kifizetéséhez szükséges forrásokat a Nyugdíjbiztosítási Alap részére. Az
előirányzat 2023. évi tervezett kiadási összege 24 900,0 millió forint.
35/2. ALCÍM: EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP TÁMOGATÁSA
A biztonságos és kiegyensúlyozott finanszírozás érdekében a központi költségvetés 2023-ban
e fejezetből az alábbi hozzájárulásokkal egészíti ki az Egészségbiztosítási Alap bevételeit.
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
2019. évi CXXII. törvény 25. § (4) bekezdése szerint a központi költségvetés e törvényben
meghatározott személyek (például a nyugellátásban és a gyermekgondozási díjban részesülők)
után havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott összegű egészségügyi
szolgáltatási járulékot fizet, melynek összege 2023-ban 9150 forint/fő/hó. Ennek fedezetéül
szolgál a Járulék címen átadott pénzeszköz jogcímcsoporton előirányzott 541 247,5 millió
forint.
Az alcím másik tagja a Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport, mely az alap
költségvetésének egyensúlyban tartása érdekében az alap kiadásainak támogatására szolgál.
Ennek előirányzata 2023-ban 827 458,3 millió forintot tesz ki.
36. CÍM: NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FELÉ VÁLLALT
KÖTELEZETTSÉGEK KIADÁSAI
A nemzetközi tagdíjakkal és a multilaterális segélyezési tevékenységgel kapcsolatos kiadások
2023-ban várhatóan összesen 9372,1 millió forintot tesznek ki. Valamennyi kiadás a
nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt tagságokból, illetve az ebből adódó
kötelezettségvállalásokból ered. Tekintettel arra, hogy a legtöbb kiadási tétel devizában merül
fel, ezek forintban számított mértéke jelentősen függ a teljesítés tényleges árfolyamától, így a
tényleges kifizetések a költségvetési törvény felhatalmazása alapján módosítás nélkül
meghaladhatják az előirányzatot.
36/1. ALCÍM: IBRD ALAPTŐKEEMELÉS
A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD) általános és szelektív tőkeemeléséről az
IBRD Kormányzótanácsa a 2018. évi 663. és 664. sz. határozataiban döntött. Az IBRD
Alapokmánya értelmében ténylegesen befizetendő tőkerész mellett a tagállamok feltételes
fizetési kötelezettségvállalásával ún. lehívható tőkerész is meghatározásra kerül. Az általános
és szelektív tőkeemelés magyar hányadának befizetésére a 2020., illetve a 2021. évi központi
költségvetésről szóló törvények adnak felhatalmazást. A befizetést 2020-2023 között kell
teljesíteni, a 2023. évre tervezett kiadás 2553,2 millió forint.
36/2. ALCÍM: IFC TŐKEEMELÉS
A Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) általános és szelektív tőkeemeléséről az IFC
Kormányzótanácsa hozott döntést a 2012-2025. közötti évekre vonatkozóan, amely alapján a
2023. évre esedékes teljesítés összege 3199,7 millió forint.
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36/4. ALCÍM: BRUEGEL TAGDÍJ
A Brüsszeli Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpontnak fizetendő tagdíj összege 2023ban 38,5 millió forint.
36/7. ALCÍM: IDA ALAPTŐKE-HOZZÁJÁRULÁS
A Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapfeltöltései kapcsán vállalt hozzájárulások
vonatkozásában 2021-től elindult az IDA 19. és 20. alapfeltöltésében való részvétel, mely
elősegíti a nemzetközi fejlesztési együttműködésekben vállalt nemzetközi kötelezettségek
teljesítését. Ennek 2023-re eső összege 2539,7 millió forint.
36/9. ALCÍM: A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK
A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb kiadásokra 1041,0 millió forint
összegű kifizetéssel lehet számolni 2023-ban. Ide tartoznak a nemzetközi fejlesztési
intézményekhez kapcsolódó tanácsadási együttműködés folytatásához fűződő hozzájárulások,
valamint az összeg fedezi a letétőrzési díjakat, az utalások költségeit is.
37. CÍM: HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ
A 2023. évi kiadási előirányzat 604 497,5 millió forint, mely a 2022‑es költségvetési
előirányzathoz képest 39 577,8 millió forinttal (7,0%‑kal) magasabb. A nemzeti hozzájárulás a
2022. december 30-i EKB árfolyam alkalmazásával kerül majd kiszámításra. Az alábbiakban
bemutatásra kerülnek azok a saját forrás elemek, amelyekből összeáll a magyar hozzájárulás az
EU költségvetéséhez.
Az EU költségvetésébe fizetett hozzájárulás egyik eleme az áfa alapú befizetés.
A 2021- 2027 közötti időszakban a tagállamok által beszedett áfa összegéből kiindulva, a
korábbi kompenzációk és korrekciók túlnyomó többségének megszüntetése mellett egy, a
tagállamra jellemző, rögzített súlyozott átlagos adókulcs alapján kerül kiszámításra a
hozzájárulás mértéke.
2021-től új, saját forrásként került bevezetésre a műanyag csomagolási hulladékon alapuló új
saját forrás, amit a tagállamok az újrafeldolgozásra nem került műanyag csomagolási hulladék
mennyisége alapján, egy európai uniós szinten egységesen 0,8 euró/kg-ban meghatározott
lehívási kulcs szerint kell, hogy megfizessenek. Annak érdekében, hogy a forrás méltányosabb
legyen egy korrekció is elfogadásra került ennél a forrásnemnél: a 2017-es egy főre jutó átlagos
európai uniós GNI alatt lévő országok kedvezményt kapnak. Magyarország éves befizetései
ezen a címen 30 millió euróval csökkenthetők.
A GNI alapú hozzájárulás finanszírozza az EU költségvetési kiadásainak azon részét, amit a
tradicionális saját források (vámok), az áfa és a műanyag hulladék alapú hozzájárulások nem
tudnak fedezni. Ezt a forrást az összes tagállam GNI-összegére vonatkoztatott egységkulcs
alkalmazásával számolják ki, a tagállami GNI‑t pedig a közösségi szabályok alapján határozzák
meg.
A saját forrás határozat bizonyos tagállamok (Ausztria, Dánia, Hollandia, Németország és
Svédország) részére csökkentett mértékű éves GNI-alapú hozzájárulást ír elő
a 2021- 2027 közötti időszakban. Ezeket a kedvezményeket az összes tagállam, így
Magyarország is GNI-arányosan finanszírozza.
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38. CÍM: ÁRFOLYAMKOCKÁZAT ÉS EGYÉB, EU ÁLTAL NEM TÉRÍTETT
KIADÁSOK
A 2023. évre tervezett kiadás 690,0 millió forint.
Az előirányzat egyrészt az EU általi pénzügyi kizárásokra, másrészt a 82/2007. (IV. 25.) Korm.
rendeletben meghatározott, az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság általi
végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási költségek végrehajtás során nem
megtérült részére használható fel. Továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti hitelezői nyilvántartásba vételi díj és a
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti végrehajtási
költség megelőlegezésére, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA)
támogatásaiból származó árfolyam-különbözet elszámolására használható fel.
Az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól.
40. CÍM: FILMSZAKMAI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MOZGÓKÉP
TÖRVÉNY SZERINTI KIEGÉSZÍTŐ FINANSZÍROZÁSA
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (13) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a költségvetés megteremti a fedezetet a filmszakmai közvetett támogatások – NAV által
negyedévente teljesítendő – kiegészítő finanszírozásához. A filmalkotások közvetett
támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről
szóló 439/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosulása okán a Nemzeti Filmintézet Közhasznú
Nonprofit Zrt. rendelkezése alatt álló, a Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számla
keretösszege 44 000,0 millió forintra nőtt 2022-től, így az előirányzatra 2023-ban
38 000,0 millió forint kiadás került betervezésre. Az idei évi előirányzatnál 11 000,0 millió
forinttal magasabb összeg meghatározásánál figyelembe lett véve a tavalyi és az idei évi NAVkiegészítés és a cégek adófelajánlásainak éves várható összege.
41. CÍM: KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI
A követeléskezelés költségei cím 2023. évi 1,5 millió forint előirányzata döntően az ún.
kormányhitelekre vonatkozó korábbi kormányközi megállapodások módosításával, esetlegesen
új megállapodások előkészítésével, továbbá a külföldi adósokkal való kapcsolattartás
költségeinek fedezetét biztosítja.
42. CÍM: ALAPOK TÁMOGATÁSA
42/2. ALCÍM: BETHLEN GÁBOR ALAP TÁMOGATÁSA
A 2023. évi 34 300,0 millió forintos költségvetési támogatás az alapból nyújtott határon túli
támogatások, különösen a nemzetpolitikai célú támogatások, a Rákóczi Szövetség támogatása,
a Határtalanul! program támogatása, a Magyarság Háza program támogatása, valamint a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. működési költségeinek fedezetére szolgál.
42/3. ALCÍM: KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP TÁMOGATÁSA
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 53 800,0 millió forintos támogatása az alap értékállóságát
biztosítja.
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42/5. ALCÍM: NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP TÁMOGATÁSA
A kutatási, fejlesztési és innovációs célú források növekedéséhez 42 543,6 millió forint értékű
központi támogatás járul.
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Mellékletek

1191

1192

Áfa bevételek

Megnevezés

2022. évi
előirányzat

Vásárolt fogyasztás
Lakossági beruházások
Egyéb vásárlás (áht szektor)
ESA bevétel
Áthúzódás előző évről
Áthúzódás következő évre
Pénzforgalmi bevétel
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millió forint
2023. évi
előirányzat

4 626 062,2

6 144 290,0

32 430,3

42 629,6

830 141,3

921 764,1

5 488 633,8

7 108 683,7

14 168,3

86 878,2

-15 668,3

-95 878,2

5 487 133,8

7 099 683,7

Jövedéki adóbevételek

Megnevezés
Motorbenzin
Gázolaj
Egyéb üzemanyag
Üzemanyagok összesen:
Alkoholtermékek
Egyéb kőolajtermék
Egyéb termékek összesen
Cigaretta
Egyéb dohányáru
Dohányáruk összesen:

Villamos energia, földgáz, szén
energiatermékek jövedéki adó

Jövedéki adó ESA összesen:
Áthúzódás előző évről
Áthúzódás következő évre
Pénzforgalmi befizetés
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2022. évi
előirányzat
243 500,0
481 400,0
1 600,0
726 500,0

millió forint
2023. évi
előirányzat
266 800,0
515 900,0
1 700,0
784 400,0

97 640,0
260,0
97 900,0

160 800,0
400,0
161 200,0

321 500,0
133 700,0
455 200,0

304 500,0
184 500,0
489 000,0

17 900,0

25 600,0

1 297 500,0
101 350,7
-102 650,7
1 296 200,0

1 460 200,0
115 881,3
-117 181,3
1 458 900,0

Társasági adóbevételek
millió forint
2022. évi
előirányzat*

2023. évi
előirányzat

10 694 702,7

16 300 661,5

8 068 716,7

11 145 162,6

723 544,1

1 003 064,6

9,0%

9,0%

109 214,0

126 635,4

6. Adómentesség

1 014,9

1 327,1

7. Visszatartott adó

1 583,8

2 774,8

8. Fizetendő társasági adó (3.-5.-6.-7.)

611 850,7

872 327,3

9. Átlagos társasági adóterhelés (8./1.)

5,7%

5,4%

Megnevezés
A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása
1. Adózás előtti nyereség
2. Társasági adó alapja (pozitív)
3. Számított adó
4. Átlagos adókulcs (3./2.)
5. Érvényesített adókedvezmények

10. Naptári évtől eltérő üzleti éves adózók becsült társasági adója

40 928,7

11. Speciális célú vállalkozások társasági adója

19 918,2

35 313,3

0,0

0,0

-2 066,2

0,0

-78 924,5

-110 317,1

588 700,0

792 000,0

76 000,0

103 600,0

664 700,0

895 600,0

56 360,6

68 450,4

1,0%

1,2%

12. Növekedési adóhitel nettó hatása
13. A Tao tv. 29/ZS §-a alapján a hitelintézetek által igénybe vehető
adócsökkentés
14. Rendelkezés az adóról és a rendelkező nyilatkozatok után járó
adójóváírás
A pénzforgalmi és ESA bevételt meghatározó tényezők alakulása
15. Pénzforgalmi társasági adóbevétel
16. Az adóról való rendelkezések miatti eredményszemléletű
korrekció összege
17. ESA szerinti társasági adóbevétel (15.+16.)
18. GDP (milliárd forint)
19. Társasági adóbevétel/GDP (15./18.)

* A 2022-es előirányzat tervezésekor a naptári és az eltérő üzleti éves adózók társasági adója külön
sorokon lettek feltüntetve, míg 2023-ra valamennyi sor tartalmazza az eltérő üzleti éves adózók adatait
is.
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A központi költségvetés illetékbevételei

2022. évi
előirányzat

Megnevezés

millió forint
2023. évi
előirányzat

Öröklési illeték

8 000,0

8 000,0

Ajándékozási illeték

1 500,0

1 500,0

Visszterhes ingatlanátruházási illeték

120 300,0

184 700,0

Visszterhes gépjárműátruházási illeték

38 500,0

38 300,0

168 300,0

232 500,0

30 400,0

28 800,0

198 700,0

261 300,0

Vagyonszerzési illeték összesen
Eljárási illeték
Illeték mindösszesen
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Személyi jövedelemadó bevétel

2022. évi
előirányzat

Megnevezés

millió forint
2023. évi
előirányzat

A főbb makrogazdasági adatok és a személyi jövedelemadó alakulása
1. Bruttó hazai termék (GDP)

56 360 600,0

68 450 400,0

2. Összevontan adózó jövedelmek

19 865 800,0

25 629 000,0

3. Összevont adóalap

19 865 800,0

25 629 000,0

933 333,3

1 033 333,3

2 270 666,7

2 353 333,3

16 661 800,0

22 242 333,3

2 499 270,0

3 336 350,0

29 500,0

34 700,0

2 469 770,0

3 301 650,0

40,0

50,0

315 000,0

381 000,0

0,0

0,0

2 784 810,0

3 682 700,0

51 700,0

54 700,0

128 700,0

136 700,0

1 000,0

1 000,0

2 862 810,0

3 765 700,0

2 866 500,00

3 733 700,00

35,2%

37,4%

12,2%

12,7%

18. Összes személyi jövedelemadó a GDP arányában (14./1.)

5,1%

5,5%

Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel a GDP
arányában (15./1.)

5,1%

5,5%

3.a 25 év alattiak adóalap kedvezménye
3.b Érvényesített családi és első házasok adóalap kedvezménye
3.c

Adóalap kedvezményekkel csökkentett összevont adóalap (3. 3. a - 3.b )

4. Számított adó
5. Ténylegesen igénybe vett adócsökkentések
6. Összevont adóalap utáni adó (4.-5.)
7. Visszafizetendő adócsökkentések
8. Elkülönülten adózó jövedelmek adója
9. Egyéb adófizetések
10. Bevallott összes személyi jövedelemadó (6.+7.+8.+9.)
11.

Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba, nyugdíjbiztosítási
szerződésre, nyugdíjelőtakarékossági számlára utalt összeg

12. Kifizetői, társasházi személyi jövedelemadó
13.

Osztalék utáni adót kiváltó adó (az esedékesség időpontja
szerint)

14. Összes személyi jövedelemadó (10.-11.+12.+13.)
15. Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel összesen
A személyi jövedelemadót jellemző főbb mutatók
16. Összevontan adózó jövedelmek a GDP arányában (2./1.)
17.

19.

Összevontan adózó jövedelmek átlagos adóterhelése ((6.+7.11.)/2.)
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Kisadózók tételes adójából származó bevételek

2022. évi
előirányzat

Megnevezés
Kisadózók adókötelezettsége

millió forint
2023. évi
előirányzat

237 700,0

227 400,0

197 200,0

215 200,0

- százalékos

40 500,0

12 200,0

Áthúzódás előző évről

18 663,4

19 416,6

Áthúzódás következő évre

-19 563,4

-20 016,6

Kisadózók tételes adója bevétele összesen

237 700,0

227 400,0

Pénzforgalmi adóbevétel

236 800,0

226 800,0

ebből:
- tételes
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Kisvállalati adó

2022. évi
előirányzat

Megnevezés
1.

Tbj. szerint járulékalapot képező személyi jellegű
kifizetések

2.

Kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető
kedvezmények

millió forint
2023. évi
előirányzat

1 092 824,6

1 614 854,3

87 581,4

140 953,0

147 372,8

226 768,9

25 507,4

28 087,6

1 127 108,5

1 672 582,6

11%

10%

123 981,9

167 258,3

-918,1

-2 241,7

9. ESA bevétel (7. - 8.)

124 900,0

169 500,0

10. Áthúzódás előző évről

17 049,8

24 048,9

11. Áthúzódás következő évre

-20 733,8

-27 648,9

12. Pénzforgalmi bevétel (9. + 10. -11.)

121 216,0

165 900,0

3. Pénzforgalmi szemléletű tárgyévi nyereség
4. Egyéb adóalap csökkentő
5. A kisvállalati adó alapja (1. - 2. + 3. - 4.)
6. Adókulcs
7. Megállapított kisvállalati adó (5. x 6.)
8.

Előző évhez köthető befizetendő / visszaigényelhető
kisvállalati adó
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A nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú koncepciója az állami vagyon megőrzésével,
észszerű növekedésével, értékteremtéssel és stratégiai portfólió-menedzseléssel számol.
A 2023. évi központi költségvetés tervezése során a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezet (a továbbiakban: Vagyonfejezet) előirányzatai a fenti elvek,
valamint a központi költségvetés hiánycélját is figyelembe vevő takarékos állami gazdálkodás
követelményére tekintettel kerültek meghatározásra.
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) hatálya alá tartozó
állami vagyonnal való gazdálkodásból eredő bevételek és kiadások a központi költségvetés
költségvetési, illetve finanszírozási bevételeiben és kiadásaiban jelennek meg.
A Vagyonfejezet tartalmazza a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban:
MNV Zrt.) rábízott vagyonával, valamint a gazdaságfejlesztési miniszter (a továbbiakban:
GFM) és a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. (a továbbiakban: MVH Zrt.) tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos központi költségvetési bevételeket és kiadásokat.
A Vagyonfejezet előirányzatai között jelenik meg továbbá a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság által kezelt távközlési koncessziókból származó díj bevétele, valamint a Fejezeti
tartalék.
1. CÍM: AZ MNV ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK
1.1. ALCÍM: AZ MNV ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési bevételek a 2023. évben
17 810,0 millió forintot tesznek ki, amelyből 13 000,0 millió forint az ingatlanokkal és
ingóságokkal kapcsolatos bevételek, 10,0 millió forint a társaságokkal kapcsolatos bevételek
és 4800,0 millió forint az egyéb bevételek tervezett összege.
1/1/1. JOGCÍMCSOPORT: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési bevételeknek 73%-át adják az
ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek (13 000,0 millió forint). A tervezett
bevétel nagyobb része (57,7%-a) az ingatlanok értékesítéséből származik.
Az Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 7500,0 millió forintra tervezett előirányzata
feltételezi egyrészt nagyértékű ingatlanok 2022. évben meginduló értékesítését, másrészt a
kisértékű ingatlanok iránti kereslet frekventált helyeken (Budapest-Pest megye, Balaton part)
kívüli fokozódását. Ez utóbbi ingatlani kör kapcsán megállapítható, hogy az elmúlt
időszakban az MNV Zrt. felé egyre nagyobb számban érkeznek megkeresések
megvásárlásukra, és érdeklődés elsősorban a frekventált helyek lakó- és üdülőingatlanai
(kisebb számban irodaingatlanok) iránt nyilvánult meg.
Az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő ingatlanok értékesítéséből tervezett bevétel
5300,0 millió forintot tesz ki. A további 2200,0 millió forint bevétel a Nemzeti Eszközkezelő
Program keretében az állam javára megszerzett ingatlanok értékesítéséből származik, amely
tartalmazza a vételárrészleteket, illetve a kedvezményes visszavásárlások esetében az ingatlan
öt éven belüli értékesítésekor az érvényesített kedvezmények megfizetéseinek összegeit.
Egyéb eszközök értékesítéséből 1300,0 millió forint bevétel várható. Az összeg elsősorban a
vissznyereményi anyagok értékesítéséből származó bevételt foglalja magában, amely az
MNV Zrt. egyes vagyonkezelőkkel kötött megbízási szerződései alapján realizálódik. Az
előirányzaton szerepel továbbá a vagyonkezelésből visszavett, értékesített ingatlanokban
található ingóságoknak az MNV Zrt. által az Elektronikus Aukciós Rendszeren keresztüli
értékesítéséből származó bevétele is.
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Az MNV Zrt. rábízott vagyonát képező ingatlanok bérleti díjainak bevételi terve
1700,0 millió forint. A jogcímen tervezett bevételek döntően az állam tulajdonában és az
MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló ingó- és ingatlan vagyonelemek bérleti díjaiból
(1662,0 millió forint) és a mederhasználati díjakból befolyó bevételekből (35,0 millió forint)
származnak. Az előirányzaton kerülnek továbbá elszámolásra a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény előírásaira figyelemmel az MR Közösségi
Lakásalap NKft. részére – a Nemzeti Eszközkezelő Program keretében az állam javára
megszerzett – át nem adható ingatlanok bérlőitől származó befizetések, valamint a megszűnt
bérleti szerződésekhez kapcsolódó követelésekből származó teljesítések. Az előirányzat
érintett bevételi elemeinek tervezett összege 3,0 millió forint.
A Vagyonkezelői díj bevételének tervezett tételei a következők:
millió forint
TÁRSASÁG

2023. évi terv

HungaroControl Zrt.
Egyéb vagyonkezelők (sportegyesületek, önkormányzatok stb.)
Budapest Airport Zrt.
Összesen:

1 400,0
630,0
470,0
2 500,0

1/1/2. JOGCÍMCSOPORT: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
Az Osztalékbevételek előirányzat tekintetében a Vagyonfejezet – konzervatív tervezéssel –
10,0 millió forint bevétellel számol, amely a 2022. évi társasági teljesítmények függvényében
az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó kisebbségi állami tulajdonban lévő társaságoktól
származhat.
1/1/3. JOGCÍMCSOPORT: EGYÉB BEVÉTELEK
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek között 4800,0 millió forintot tesz ki
az Egyéb bevételek összege.
A tervezett bevételek döntő hányadát az Európai Unió által finanszírozott projektek
elszámolása révén befolyó, a támogatások intenzitásának megfelelő 3500,0 millió forint
összegű uniós források képezik.
A Vegyes bevételek tervezett összege 1000,0 millió forint, amelynek jelentős részét a
tulajdonosi kölcsönök kamatai, a korábbi támogatások fel nem használt részeinek
visszafizetése, továbbá a végelszámolásokból származó bevételek teszik ki.
Az Állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása jogcímen 300,0 millió
forint a tervezett bevétel összege. A Vtv. 5/C. §-a értelmében 2022. január 1-jét követően az
állam mint szükségképpeni törvényes örökös nevében az MVH Zrt. jár el, így az MNV Zrt.
állami örökléssel kapcsolatos feladatai főként az állam végintézkedésen alapuló öröklése
vonatkozásában merülnek fel.
1.2. ALCÍM: AZ MNV ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési kiadások a 2023. évben
88 518,9 millió forintot tesznek ki, amelyből 38 500 ,0 millió forint az ingatlanokkal és
ingóságokkal, 30 218,9 millió forint a társaságokkal kapcsolatos kiadások és 19 800,0 millió
forint az egyéb vagyongazdálkodási kiadások tervezett összege.
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1/2/1. JOGCÍMCSOPORT: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások összege 38 500,0 millió forintot tesz
ki, amely az állami vagyon fejlesztésére, értékmegőrzésére irányuló kifizetéseket, valamint a
központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak kiadásait szolgálja.
Az MNV Zrt. 7000,0 millió forintot fordíthat az állam javára történő ingatlan beruházásokra,
ingatlan és egyéb eszközök vásárlására az alábbiak szerint:
millió forint
MEGNEVEZÉS
Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása
Ingatlan beruházások és felújítások
Vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolása és megtérítése
Meglevő informatikai rendszerek továbbfejlesztése
Immateriális javak vásárlása
Ingatlanvásárlások, költségvetési szervek elhelyezése
Veszélyelhárítások, egyéb beruházások
Különféle ingóságok és egyéb eszközök vásárlása
Beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok vásárlása

2023. évi terv
7 000,0
4 430,0
800,0
700,0
500,0
370,0
110,0
60,0
30,0

Az ingatlan beruházásokat és felújításokat szolgáló 4430,0 millió forint összeg terhére az
MNV Zrt. egyrészt a közvetlen kezelésében lévő állami tulajdonú leromlott műszaki állapotú
ingatlanok felújítását, kormányhatározatokban előírt beruházás-előkészítési és -megvalósítási
feladatokat látja el, másrészt az egyes vagyonkezelői megkeresések szerinti ingatlan felújítási
feladatokat hajtja végre.
Az ingatlan beruházások és felújítások tervezett összegéből külön kiemelve az egyedi
100,0 millió forintot elérő projekteket a következő táblázat tartalmazza:
millió forint
MEGNEVEZÉS
Ingatlan beruházások és felújítások
Kőszeg Bálház (Schneller István utca 2-4.) felújítása (1686/2021. (IX.
29.) Korm. határozat)
Budapest Andrássy út 28. műemléki épület elektromos hálózat és lift,
belső homlokzat és kapualj felújítása (tervezés és felújítás)
Műemléki Felújítási Program keretében 5 db ingatlan komplex
felújításához szükséges tervezési feladatok
Cseszneki vár értéknövelő felújítása
Kőszeg, Gyöngyösi utca 1. műemléki ingatlan homlokzati felújítása
Ónodi vár állagvédelme és felújítása
Várgesztesi vár rekonstrukciós munkái - az állagmegóvási
munkarészek megóvására végleges védőtető elkészítése
Regéci vár, Mogyoróska, külterület hrsz. 0164 értéknövelő felújítása
Ikervár, Batthyány-kastély komplett rekonstrukciója III. ütem
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2023. évi terv
4 005,4
789,5
781,1
650,0
481,2
400,0
393,8
192,3
162,4
155,1

A vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolására és megtérítésére tervezett összeg
800,0 millió forint. Az MNV Zrt. jogszabályban rögzített tulajdonosi joggyakorlói
kötelezettsége a rábízott állami vagyonon végzett értéknövelő beruházásoknak az érintett
vagyonkezelőkkel – az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet 16-18. §-ában foglaltakkal és vagyonkezelési szerződésükkel összhangban – történő
elszámolása és szükség szerinti megtérítése.
Az állami vagyongazdálkodást támogató informatikai rendszerek továbbfejlesztésére
700,0 millió forint került tervezésre.
Az immateriális javak vásárlásának tervezett összege 500,0 millió forint, amely elsősorban az
MNV Zrt. és MVH Zrt. feladatainak ellátásához szükséges beszerzéseket és az SAP rendszer
fejlesztését tartalmazza.
Az állami ingatlanvásárlásokra, központi költségvetési szervek elhelyezésére tervezett összeg
370,0 millió forint, amely egyrészt a várható – kisebb értékű – ingatlanvásárlások, másrészt a
központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatban beérkező igények teljesítésre
szolgál.
110,0 millió forint az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő és általa üzemeltetett vagy
gondnokolt ingatlanokon a veszélyelhárítás érdekében felmerülő beruházási jellegű
munkálatok elvégzésének költségeit fedezi.
A különféle ingóságok és egyéb eszközök vásárlására tervezett összeg 60,0 millió forint,
amely elsősorban az állam számára megőrzésre érdemes hagyatékok megvásárlására,
valamint az állami ingatlanvagyon gyarapítása során az adott ingatlanban található, az annak
rendeltetésszerű használatához szükséges berendezések, felszerelési tárgyak és egyéb
eszközök megvásárlására fordítható.
30,0 millió forint az ingatlan beruházások kapcsán beszerzendő bútorok, elektronikai
eszközök fedezete, amelyek külön tárgyi eszközként kerülnek nyilvántartásba vételre és nem
magának az érintett ingatlannak az értékébe kerülnek beszámításra.
Az Ingatlanok fenntartása és őrzése előirányzat az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő
komplexumok használatával, üzemeltetésével és beruházásnak nem minősülő
karbantartásával kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. Az előirányzaton tervezett kiadás
összege 13 500,0 millió forint, amely a következő tételekből tevődik össze:
−

−

−
−

a gondnokolási, üzemeltetési, karbantartási, fenntartási, javítási feladatok 3700,0 millió
forintos összege az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő ingatlanok üzemeltetésével,
gondnokolásával, valamint karbantartásával, fenntartásával és javításával kapcsolatos
szerződések kiadásaira nyújt fedezetet. Az ingatlanok üzemeltetése az MNV Zrt. területi
irodái, valamint a KIVING Kft. közreműködésével történik. A költségek több mint
40 ingatlankomplexumot érintenek (lakások, üdülőépületek, irodaépületek);
az inaktív ingatlanokkal kapcsolatos őrzésvédelmi kiadások összege 3700,0 millió
forint, amelyhez a kapcsolódó, 190-200 ingatlan komplex védelmét biztosító
vagyonvédelmi szolgáltatást az MNV Zrt. közbeszerzési pályázat útján kötött –
inflációkövető – keretszerződés alapján veszi igénybe; a közüzemekkel kapcsolatos
kiadások 2254,0 millió forintos összege az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő
ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban tartalmazza a közműszolgáltatási díjakat, a
társasházi közös költség és célbefizetéseket, valamint minden olyan egyéb díjat,
költséget, amely az ingatlanok használatával összefüggésben felmerülnek;
az egyéb ellátandó feladatok 1211,0 millió forintos összege olyan fenntartási,
üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatokkal kapcsolatos kiadásokra szolgál
fedezetül, amelyek ellátása nem a KIVING Kft.-vel kötött szerződések alapján történik;
a beruházásokhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások 1140,0 millió forintos összege
nyújt fedezetet az MNV Zrt. által végzett, a beruházásokhoz kapcsolódó állagvédelmi,

1206

−

−

−

karbantartási és veszély-elhárítási feladatokkal kapcsolatos költségek elszámolására. A
2023. évben a cseszneki, az ónodi, a regéci vár állagmegóvási, valamint a várgesztesi
vár állagmegóvási és veszély-elhárítási feladatai kerülnek kivitelezésre;
az őrzésvédelmi kiadások 745,0 millió forintos összege az állam tulajdonában és az
MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló közel 40 aktív, üzemeltetett ingatlan őrzésével,
vagyonvédelmével kapcsolatos kiadásokra biztosít fedezetet az értékarányos védelem
szempontjainak figyelembevételével, az alapvető mechanikai védelem alkalmazásán túl,
élőerős és technikai védelmi eszközökkel;
az ad-hoc szerződéseken alapuló, az MNV Zrt. közvetlen kezelésben lévő ingatlanokon
eseti jelleggel felmerülő munkálatokra tervezett 730,0 millió forint fedezetet nyújt a
kisebb javításoktól kezdve egészen a nem beruházás jellegű veszélyelhárításig, amelybe
a felépítmények elbontása is beletartozik;
az egyedi őrzésvédelmi kiadások 20,0 millió forintos összege az MNV Zrt. területi
irodái egyedi vagyonvédelmi szerződéseiből adódó költségekre, illetve az eseti jellegű,
máshonnan nem finanszírozható őrzésvédelmi költségekre biztosít fedezetet.

A Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos kiadások előirányzat tervezett
összege 18 000,0 millió forint. A Vtv. előírásai alapján a Kormány irányítása vagy felügyelete
alá tartozó költségvetési szervek javára kizárólag az MNV Zrt. jogosult nem állami tulajdonú,
Magyarország területén található ingatlanra vonatkozó használati jogosultságot eredményező
megállapodást kötni, amelyeknek a fedezetét biztosítja a Kormány jóváhagyásával túlléphető
előirányzat. A jogcím összege a jelenleg ismert bérleti igények forrását tartalmazza.
1/2/2. JOGCÍMCSOPORT: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
A Társaságokkal kapcsolatos kiadások tervezett 30 218,0 millió forint összege az MNV Zrt.
tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásait (1 200,0 millió forint), a
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatását (21 118,9 millió forint) és az
MNV Zrt. működési támogatását (7 900,0 millió forint) foglalja magába.
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tervezett forrásjuttatásai a
következők:
millió forint
2023. évi terv

MEGNEVEZÉS
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
forrásjuttatásai
EXPO PARK Kft. pótbefizetés
Hortobágyi Halgazdaság Zrt. támogatása
Nemzeti Bélyegmúzeum Kft. támogatása

1 200,0
1 022,0
128,0
50,0

Az EXPO PARK Kft. 1022,0 millió forint összegű tulajdonosi pótbefizetése a COVIDvilágjárvány következtében a társaság kieső, illetve halasztott bérleti díjbevételének
kormányhatározat által előírt pótlására szolgál.
A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. részére tervezett 128,0 millió forint összegű támogatás fedezi
a társaság természetvédelmi többletköltségeinek finanszírozását.
A Nemzeti Bélyegmúzeum Kft. részére kormányhatározati előírás alapján 50,0 millió forint
támogatás nyújtása tervezett, amely biztosítja a társaság és a múzeum üzemeltetésének,
működési és vagyonmegőrzési kockázatkezelésének, a kiemelt értéket képviselő filatélai
gyűjtemények állag- és értékmegóvásának, valamint a múzeum fejlesztési stratégiai feladatok
ellátásának költségét.
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A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása 21 118,9 millió forintos
tervezett összege az alábbiak szerint szolgál a társaságnak a mozgóképről szóló 2004. év II.
törvényben foglalt feladatai ellátására:
millió forint
MEGNEVEZÉS
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása
Alaptámogatás (mozi- és tvfilmek készítése, filmarchívumi feladatok, saját
működés) melynek része a 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat által
biztosított forrás
Nagy költségvetésű, történelmi témájú mozifilmek egyedi támogatása
(kormányhatározatok alapján)
Országos vetítőhálózati program működtetése és promóciója (Nemzeti
Művelődési Intézettel közösen)
Magyar filmeket forgalmazó mozik támogatása
Nemzeti filmvagyon felújítása, digitalizálása és hasznosítása (a 1175/2018.
(III. 28.) Korm.határozat alapján)
Nemzetközi szakmai rendezvények megszervezése, lebonyolítása

2023. évi terv
21 118,9
18 000,0
1 500,0
400,0
300,0
346,9
272,0

Art mozik infrastrukturális fejlesztése

200,0

Egyetemi filmklubok támogatása

100,0

Az MNV Zrt. működési támogatásának tervezett összege 7900,0 millió forint, amely a
társaságnál a rábízott állami vagyon kezelése érdekében felmerülő feladatok költségeinek
fedezetét szolgálja.
1/2/3. JOGCÍMCSOPORT: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásaira 19 800,0 millió forint került tervezésre. A
jogcímcsoportba tartozó előirányzatok közül Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez
kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások, továbbá az ÁFA elszámolás jogcímeinek teljesülése
külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzat összegétől.
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai tervezett összegeit az alábbi táblázat tartalmazza:
millió forint
MEGNEVEZÉS
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb
kiadások
ÁFA elszámolás
Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása
Egyéb vagyonkezelési kiadások
Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása

1208

2023. évi terv
19 800,0
8 000,0
1 300,0
1 000,0
3 500,0
5 700,0
300,0

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozására
szolgáló kiadások tervezett 8 000,0 millió forintos előirányzata terhére az MNV Zrt. az alábbi
projektek végrehajtását tervezi:
millió forint
MEGNEVEZÉS
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
Bányabezárás, rekultiváció (Gyöngyösoroszi, Recsk I. (Lahóca))
Nitrokémia Zrt. környezeti kármentesítési munkái
Tiszavasvári rekultiváció
Komplex környezeti kármentesítési feladatok
Nitrokémia Zrt. működési költség és bonyolítói díj
Ingatlanok környezetvédelmi kiadásai

2023. évi terv
8 000,0
3 500,0
1 400,0
1 100,0
700,0
700,0
600,0

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások
1300,0 millió forint összegű előirányzatából 950,0 millió forint a helytállási típusú kiadások,
az igazságügyi szolgáltatási költségek, valamint jogszabályi rendelkezésekből, egyéb bírósági
döntésekből eredő olyan, az államot terhelő kiadások fedezetét biztosítja, amelyek nem
sorolhatók be a jogcímcsoport más jogcímei alá. Továbbá itt kerül elszámolásra a kárpótlási
jegyek életjáradékra váltása 350,0 millió forint összegben.
Az ÁFA elszámolás előirányzata részben a fordított általános forgalmi adózással érintett
ingatlanügyletek és beruházások általános forgalmi adóértékét, részben a térítésmentesen
állami tulajdonba kerülő vagyonelemeket terhelő általános forgalmi adó fizetési kötelezettség
fedezetét tartalmazza, amelynek tervezett összege 1000,0 millió forint.
Az Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása előirányzat 3500,0 millió forint összegben
az alábbi projektek megvalósításához nyújt fedezetet:
millió forintban
MEGNEVEZÉS
Az Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása
Környezetvédelmi projektek („Berhida II víztisztítás” és „Berhida III
iszapkazetták kármentesítési munkái)
KEHOP-5.2.12 program keretében megvalósuló energetikai felújítások
kivitelezési
költségei
(Budapesti
Honvéd
Sportegyesület
vagyonkezelésében álló ún. Kombinált és Zsinagóga épület; Vasas Sport
Club Vasas Pasarét Sportcentrum vagyonkezelésében álló Vasas
Jégcentrum)
Groupama Aréna villamos energia igényének részbeni kiváltása napelemes
rendszer telepítésével
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2023. évi terv
3 500,0
3 297,2

90,9

111,9

Az Egyéb vagyonkezelési kiadások előirányzat tervezett összege 5700,0 millió forint, amely
tekintetében az alábbi táblázat mutatja be az egyes kiadási típusokat és azok összegeit:
millió forint
MEGNEVEZÉS
Egyéb vagyonkezelési kiadások
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
Fizetett bérleti díjak
Meglevő informatikai rendszerek üzemeltetése
Vagyonbiztosítás díja
Különféle vagyonkezelési kiadások
MR Lakásalap NKft. – közszolgáltatási szerződése
Állami vagyon felmérése
Iratkezelési kiadások
Bérleti jog megváltáshoz kapcsolódó kifizetések
SAP Licenszkövetés
Különféle eljárási költség

2023. évi terv
5 700,0
1 572,0
774,0
710,0
590,0
541,0
500,0
429,0
265,0
128,0
120,0
71,0

A tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díjára tervezett összeg 1572,0 millió forint,
amely az alábbi kiadásokat tartalmazza:
millió forint
MEGNEVEZÉS
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
Jogi képviseleti díjak
Stratégiai projektekhez kapcsolódó tanácsadói díjak (Kiemelt Kormányzati
tranzakciók érintettségében)
Egyéb szakértői kiadások
Restitúciós kiadások
Ingóság és ingatlan értékbecslések, valamint vagyonértékelések kiadásai
Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó szakértői kiadások
Beszerzések külső szakértői támogatása

2023. évi terv
1 572,0
559,0
265,0
260,0
151,0
116,0
114,0
107,0

A jogi képviselet 559,0 forint összegű tervsoron az MNV Zrt.-vel megbízásban álló jogi
képviselők (tipikusan hatósági eljárások előtti jogi képviselet, valamint egyéb jogi
szolgáltatások - egyedi jogi tanácsadás, ill. más szakterületekhez tartozó projektek jogi
támogatása) – díjából tevődik össze. A jogi képviselet körében az MNV Zrt. évente tartósan
400-500 db peres eljárásban (a magyar állam vagy az MNV Zrt. érintettségével) gondoskodik
a jogi képviselet biztosításáról, ezen felül a Vtv. és végrehajtási rendeletének 2022. január 1.
napjától hatályos rendelkezéseire tekintettel a magyar állam öröklésével érintett ún. közjegyző
előtti, 2021. december 31. napjáig jogerősen még le nem zárult hagyatéki eljárásokban
szükséges jogi képviselet kiadásai is e tervsorról kerülnek biztosításra.
A stratégiai projektekhez kapcsolódó tanácsadói díjak 265,0 millió forint összegű tervsorhoz
azok a tanácsadói díjak kiadásai tartoznak, amelyek az MNV Zrt. kiemelt
vagyongazdálkodásához kapcsolódó stratégiai feladatok megvalósításával összefüggésben
merülnek fel, alapvetően az MNV Zrt. ingatlan és társasági portfólióját érintően. Ezen
témákra jellemző kiemelten, hogy adott kormányzati szándék megvalósítására irányulnak, a
kapcsolódó tranzakciók jelentős értéket képviselnek, továbbá az MNV Zrt.-n belül több
szakterületet érintenek.
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Az egyéb szakértői kiadások 260,0 millió forint összegű tervsor a külső tanácsadók bevonása
kiadásait fedezi, amelybe beletartoznak az MNV Zrt. ingatlanportfóliójához kapcsolódó
tanácsadói díjak (pl.: épületfelmérések, épületfeltüntetések, telekalakítási vázrajzok, geodéziai
munkák és talajvédelmi tervek elkészítése), tulajdonosi ellenőrzés (a Tulajdonosi Ellenőrzési
Terv, valamint külső javaslat (pl. Állami Számvevőszék, KEHI, Részvényesi Jogok
Gyakorlója, vagy rendkívüli elrendelés alapján), kontrolling tanácsadás és könyvvizsgálati
szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások, közjegyzői díjak, az MNV Zrt. portfoliójába tartozó
társaságok értékpapírjainak kezelése, valamint a PR, marketing (hirdetés) tevékenységek
ellátása kapcsán felmerülő kiadások. Ezen túlmenően az egyéb szakértői díjak között
említendő a vezérigazgatói keret, ami egyfajta tartalékkeretként szolgál az év közben
jelentkező, nem tervezett szakértői kiadásokra, amelyek alapvetően az MNV Zrt. kiemelt
vagyongazdálkodásához kapcsolódó feladatainak megvalósításával összefüggésben merülnek
fel.
Az MNV Zrt. a restitúciós kiadásokra 151,0 millió forint összeget tervez, amely az állam
tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak eredeti tulajdonosainak történő visszaszolgáltatásával,
restitúciójával kapcsolatos kötelezettségekből származnak. Restitúciós kiadások merülnek fel
a vagyontárgyak tulajdonjogának vizsgálata miatt (az iratanyagok átfogó felkutatása és
vizsgálata), valamint a megindított peres eljárásokban az állam képviseletéből adódó fizetési
kötelezettségek miatt is. Legjelentősebb ügy a Herzog-örökösök által igényelt műalkotásokra
vonatkozó per bírósági tárgyalása az Amerikai Egyesült Államokban.
Az ingóság és ingatlan értékbecslések, valamint vagyonértékelések kiadásai tervsor 116,0
millió forint tervezett összege nyújt fedezetet az MNV Zrt. tulajdonában álló ingatlanok,
ingóságok értékesítéséhez, nyilvántartási érték meghatározásához, önkormányzati ingyenes
tulajdonba adáshoz kapcsolódóan, valamint az állam tulajdonába kerülő ingatlanok,
ingóságok forgalmi értékének, bérleti és vagyonkezelői jog értékének meghatározása kapcsán
felmerült időszaki költségek elszámolására. Továbbá itt kerültek elszámolásra a társasági
portfólióhoz kapcsolódó társasági részesedések értéke, cégérték meghatározások,
vagyonértékelések, valamint társasági üzletrészek értékesítéséhez kapcsolódó forgalmi
értékek meghatározásainak költségei.
Az ingatlan beruházásokkal kapcsolatos szakértés tervsoron kerülnek elszámolásra az egyes
ingatlan-beruházások megvalósíthatóságával kapcsolatos döntéselőkészítő anyagok és
szakértői dokumentumok elkészítése érdekében megbízott külső szakértők díjai, valamint a
beruházási szakterület munkáját segítő auditok, jogi tanácsadói feladatok és árszakértői
anyagok kapcsán felmerülő kiadások. A tervsor összege 114,0 millió forint.
A beszerzések külső szakértői támogatása tervsoron került tervezésre a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó, energetikus, valamint közbeszerzésekhez kapcsolódó jogi
szakértő díjai, továbbá az MNV Zrt.-re bízott többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok
MNV Zrt.-vel közös, valamint az MNV Zrt.-re bízott többségi állami tulajdonú gazdasági
társaságok együttes stratégiai beszerzéseinek és e közös projektekhez szükséges egyéb
beszerzések előkészítésével, lebonyolításával és a végrehajtás koordinálásával kapcsolatos
kiadások. A 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő köteles
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni a közbeszerzési eljárás
lebonyolításába a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzés
esetén, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő értékű
közbeszerzés esetén, továbbá a 700,0 millió forintot meghaladó értékű építési beruházás
esetén. A tervsor összege 107,0 millió forint.
A fizetett bérleti díjak tervsor 774,0 millió forint tervezett összege szolgál elszámolásra az
MNV Zrt. által nem központi költségvetési szervek, intézmények (Alkotmányvédelmi
Hivatal, Alapvető Jogok Biztosa Hivatal) elhelyezése céljából biztosított ingatlanok bérleti díj
kiadásaira.
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A meglévő informatikai rendszerek üzemeltetése kiadásainak tervezett összege 710,0 millió
forint, amely az érintett rendszerek, valamint a kapcsolódó Adatgyűjtő portál és Adattárház
rendszer üzemeltetési költségeire (licence követések, support költségek, stb.) nyújt fedezetet.
A vagyonbiztosítás díja az MNV Zrt. által kezelt állami vagyon tekintetében kötött vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződés alapján a 2023. évet terhelő biztosítási díj összegét jelenti,
amelynek tervezett összege 590,0 millió forint.
A különféle vagyonkezelési kiadások terhére kerülnek elszámolásra a bírságok, a járulékok, a
kártérítések kiadásai, valamint minden olyan egyéb költség, amelyek más vagyonkezelési
tételen nem számolhatóak el. A tervezett összeg 541,0 millió forint.
2022. január 1-jétől a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek
otthonteremtésével kapcsolatban az MR Közösségi Lakásalap NKft. látja el a vonatkozó
közszolgáltatási szerződésben meghatározott lebonyolítói és követeléskezelői feladatokat. A
társaság és az MNV Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés többek között rögzíti a
közszolgáltatási tevékenysége ellátásához biztosítandó költségtérítés nyújtásának feltételeit,
amelynek fedezetére kormányhatározati előírás alapján 500,0 millió forint összegű forrás
került tervezésre.
Az állami vagyon felmérésére tervezett összeg 429,0 millió forint. Itt kerülnek elszámolásra a
vagyonkezelési adminisztráció folyamatos ellátása és a tulajdonosi joggyakorlók
Adatszolgáltatási Keret Rendszer felületre történő adatszolgáltatásai kapcsán felmerülő
adminisztratív feladatok költségei.
Az iratkezelési kiadások tervezett összege 265,0 millió forint, amely az MNV Zrt. jogelődjei
által keletkezett iratanyagok Priv-Dat Kft. által biztosított archiválási, kezelési és selejtezési
költségeinek (225,0 millió forint) és az irattárként használt ingatlan bérleti díjának és annak
kalkulált rezsiköltségeinek elszámolására szolgál (40,0 millió forint).
A bérleti jog megváltáshoz kapcsolódó kifizetések 128,0 millió forintos tervezett összege
fedezi az olyan kiadásokat, amelyek az MNV Zrt. közvetlen kezelésű ingatlan portfoliójában
található, lakásbérleti szerződésekkel érintett ingatlanok vagyongazdálkodási szempontból
indokolt kiürítésével kapcsolatosak (kormányzati döntés végrehajtása érdekében, vagy az
ingatlan rossz műszaki állapota okán).
Az SAP Licenszkövetés tervezett összege 120,0 millió forint, amelynek terhére az SAP –
mint az állami vagyon nyilvántartását számviteli szempontból biztosító vállalatirányítási –
rendszer szoftverkövetése, meglévő és újként beszerzendő licenszei éves terméktámogatási
díjának költségei kerülnek elszámolásra.
A különféle eljárási költségek tervezett összege 71,0 millió forint, amely a
vagyongazdálkodási tevékenység kapcsán várhatóan fizetendő eljárási költségek az MNV Zrt.
által indított hatósági (közbeszerzési, végrehajtási, törvényszéki) eljárások díjainak
kifizetésére szolgál.
Az Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása előirányzat tervezett összege
300,0 millió forint. Az MNV Zrt. állami örökléssel kapcsolatos feladatai főként az állam
végintézkedésen alapuló öröklése vonatkozásában merülhetnek fel. Az előirányzaton kerülnek
elszámolásra az állami örökléssel kapcsolatos hagyatéki hitelezői igények, temetési, hagyatéki
ingóságok szállítási, pénzintézetek által lebonyolított eljárások költségei, az örökölt hagyaték
kapcsán felmerült közjegyzői díjak és egyéb költségek, valamint a kapcsolódó adminisztratív
költségek.
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2. CÍM: A GFM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2/1. ALCÍM: A GFM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 2023. évi tervezett 7 905,0 millió
forintos összege koncessziókból származó, valamint egyéb bevételeket tartalmaz.
2/1/1. JOGCÍMCSOPORT: KONCESSZIÓS DÍJAK
A koncessziós díjak összege 7900,0 millió forint, amely a következő tételekből áll:
Szerencsejáték koncessziós díj
Megfizetése koncessziós szerződésenként eltérő összegben és fizetési feltételek szerint
történik. A szerződésekben meghatározottak szerint amennyiben törvény nem állapít meg a
tárgyévre valorizált összegű koncessziós díjat (díjminimumot), úgy a koncesszióba vevő a
tárgyévet megelőző évben fizetendő koncessziós díjnak megfelelő összegű koncessziós díj
fizetésére köteles. Egyes szerződésekben a valorizációs számítás jelenleg folyamatos, így
ezek értékállósága biztosított.
A 2023. évi játékkaszinó koncessziós díj bevételi tervszám – a 2023. tárgyévi törvényi
koncessziós díjminimum és 11 egység (ezen felül egy 2023-ban megnyitandó egység) II.
kategóriájú játékkaszinó működésének figyelembevételével – 6170,0 millió forint.
Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja
A dohánytermékek kiskereskedelme koncessziós díjának tervezett bevétele – általános
forgalmi adó nélkül számítva – nettó 1700,0 millió forint.
A dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja a fiatalkorúak dohányzásának
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV.
törvény rendelkezésén alapul, amelynek alapján a dohány-kiskereskedelem ellátási, továbbá a
dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység állami koncesszióba vont tevékenység.
A dohánytermék kiskereskedelemmel kapcsolatos koncessziós díjbevételek tartalmazzák a
dohánytermék kiskereskedelmi ellátó által fizetendő koncessziós díjat, a dohánytermék
kiskereskedők által fizetendő éves koncessziós díjat, valamint a dohánytermék
kiskereskedelmére vonatkozó jogosultsági díjbevételeket.
A dohány-kiskereskedelmi ellátási tevékenység koncessziós díja a dohánykiskereskedelemellátási tevékenység elvégzése céljából megkötött koncessziós szerződés alapján fizetendő
koncessziós díj legkisebb mértékéről szóló 405/2016. (XII. 10.) Korm. rendeletben
meghatározottak alapján kerül kiszámításra, míg a dohánytermék kiskereskedelem
koncessziós díja a koncessziós pályázati felhívásokban rögzített mértékű.
A jogosultsági díjbevételek az ideiglenesen, kijelöléssel biztosított dohány-kiskereskedelmi
tevékenység gyakorlásának ellenértékéből, forgalomarányosan folynak be.
Infrastruktúra koncessziókból származó díj
Az infrastruktúra koncessziókból származó díj tervezett összege – általános forgalmi adó
nélkül számítva – 30,0 millió forint.
Az előirányzat az M6/M60 autópálya koncessziós díjakat teljesítő társaságoktól származó
bevételeket tartalmazza.
2/1/3. JOGCÍMCSOPORT: EGYÉB BEVÉTELEK
Az Egyéb bevételek 5,0 millió forintos előirányzata a korábbi években nyújtott támogatások
visszatérítési kötelezettségéből adódó tételeit, valamint a GFM tulajdonosi joggyakorlásával
összefüggő egyéb bevételek tervezett összegét tartalmazza.
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2/2. ALCÍM: A GFM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 445,0 millió forintos 2023. évi
összege a tulajdonosi portfolió átalakulása kapcsán a korábbi évekhez képest jelentősen
csökkent.
2/2/5. JOGCÍMCSOPORT: EGYÉB KIADÁSOK
A tervezett összeg 445,0 millió forint célja a GFM tulajdonosi joggyakorlása részeként a
koncessziós díjbevételekhez kapcsolódó általános forgalmi adó fizetési kötelezettséghez, a
koncesszióhoz kapcsolódó helyesbítések elszámolásához, továbbá a tulajdonosi joggyakorlás
kapcsán felmerülő tanácsadói, szakértői kiadásokhoz szükséges forrás biztosítása.
3. CÍM: AZ MVH ZRT. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében az egyes
vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási
rendelkezésekről szóló 2021. évi LXXXIV. törvény akként módosította a Vtv.-t, hogy az
MVH Zrt. került kijelölésre a nem stratégiai, kivezetésre szánt állami vagyonelemek
tulajdonosi joggyakorlójaként. Az MVH Zrt. a törvényben kijelölt vagyonelemek tekintetében
2022. január 1-től látja el a tulajdonosi joggyakorlói tevékenységet.
3.1. ALCÍM: AZ MVH ZRT. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 2023. évi tervezett
4705,0 millió forintos összege ingatlanokkal és ingóságokkal, társaságokkal, állami
örökléssel, valamint egyéb vagyongazdálkodási tételekkel kapcsolatos bevételeket tartalmaz.
3.1.1. JOGCÍMCSOPORT: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
Az előirányzat az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó hagyatéki teherrel nem
terhelt ingatlanok és ingóságok értékesítése során befolyt, valamint az MVH Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásába került ingatlanok hasznosításából származó, illetve az ezekhez kapcsolódó
továbbszámlázott díjak megtérüléséből származó bevételeket tartalmazza.
2023. évben 1900,0 millió forint összegű bevétel realizálható az MNV Zrt.-től átvett, illetve
öröklés útján vagyonkezelésbe került, hagyatéki teherrel nem terhelt vagyonelemek
értékesítéséből és hasznosításából. A bevétel ingatlanok eladásából, gépjárművek és egyéb
ingóságok értékesítéséből, illetve az átvett bérleti jogviszony keretében hasznosított
ingatlanok díjbevételeiből származik.
3.1.2. JOGCÍMCSOPORT: TÁRSASÁGI RÉSZESEDÉSEKKEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
2022. január 1-től döntően a tevékenységet nem folytató, kényszertörlés alatt álló, valamint az
öröklés útján állami tulajdonúvá vált társaságok kerültek át az MNV Zrt.-től az MVH Zrt.
tulajdonosi joggyakorlásába.
E társasági részesedések értékesítése során befolyt bevételek, illetve kapott osztalékok 2023ban várható összege 5,0 millió forint.
3.1.3. JOGCÍMCSOPORT: ÁLLAMI ÖRÖKLÉSSEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
A hagyatéki teherrel terhelt ingó és ingatlan vagyonelemek értékesítéséből befolyó vételár, a
végrehajtási eljárás során értékesített vagyonelemek esetében az eljáró bírósági végrehajtó
által árverésen kialakult vételár tervezett bevételi összege 2 500,0 millió forint.
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3.1.4. JOGCÍMCSOPORT: EGYÉB VAGYONGAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK
Az egyéb, más előirányzathoz nem sorolható, az MVH Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatban
keletkezett bevételek tervezett összege 300,0 millió forintot tesz ki. Ezek jellemzően
követeléskezelési tevékenységből származó, valamint perekben megítélt bevételek.
3.2. ALCÍM: AZ MVH ZRT. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 2023. évi tervezett
5351,0 millió forintos összege ingatlanokkal és ingóságokkal, társaságokkal, állami
örökléssel, illetve egyéb vagyongazdálkodási tételekkel kapcsolatos kiadásokat, valamint az
MVH Zrt. működési támogatását tartalmazza.
3.2.1. JOGCÍMCSOPORT: INGÓ- ÉS INGATLANVAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Az előirányzaton kerülnek elszámolásra az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő
ingatlanok leltározása, üzemeltetése, állagmegóvása, kárelhárítása és karbantartása kapcsán
felmerülő kiadások, továbbá az ingó vagyontárgyak leltározási, tárolási, őrzési, szállítási,
illetve egyéb logisztikai költségei. A célok teljesítésére összesen 500,0 millió forint szolgál
fedezetül.
3.2.2. JOGCÍMCSOPORT: TÁRSASÁGI PORTFÓLIÓVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Az előirányzat az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő társasági
forrásjuttatásokkal kapcsolatos kiadásokra (tőkeemelés és pótbefizetés, tulajdonosi támogatás)
1,0 millió forinttal számol.
3.2.3. JOGCÍMCSOPORT: ÁLLAMI ÖRÖKLÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Az előirányzat szolgál fedezetül az állami örökléssel kapcsolatos kiadásokra (hagyatéki
hitelezői igények, temetési és a hagyaték birtokbavételével kapcsolatos költségek). Továbbá
itt kerülnek elszámolásra a hagyatékkal kapcsolatos, a pénzintézetek által lebonyolított
eljárási költségek, végrehajtói és közjegyzői díjak, perköltségek, valamint egyéb, az örökölt
hagyaték kapcsán annak birtokba vételéig felmerült kiadások. A kiadások teljesítésére
2500,0 millió forint összegű előirányzat tervezése indokolt.
3.2.4. JOGCÍMCSOPORT: EGYÉB VAGYONGAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK
Az egyéb vagyongazdálkodási kiadások előirányzat 400,0 millió forintos összege fedezetet
nyújt:
−
−
−

az MVH Zrt. tevékenysége során az egyes ügyletek előkészítésére, lebonyolítására
irányuló és azoknak a rábízott vagyon vagyonelemeihez, vagyonelem-csoportjaihoz
köthető kifizetéseire;
az MVH Zrt. által indított hatósági (így különösen közbeszerzési, végrehajtási,
törvényszéki, környezetvédelmi kötelezések, egyebek) eljárások díjainak teljesítésére;
az olyan kiadásokra, amelyek az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódnak
és más előirányzat terhére nem finanszírozhatóak.

3.2.5. JOGCÍMCSOPORT: MVH ZRT. MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
Az előirányzat az MVH Zrt. állami vagyongazdálkodási feladatainak ellátásához szükséges
dologi és személyi kiadásokra biztosít 1950,0 millió forint összegű fedezetet. Tartalmazza a
saját és a külső, szolgáltatásként igénybe vett munkaerő költségét, a feladatok ellátásához
szükséges anyagjellegű, illetve egyéb ráfordításként elszámolt kiadásokat és beruházásokat.
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6. CÍM: A FREKVENCIAHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
6/1. ALCÍM: TÁVKÖZLÉSI KONCESSZIÓKBÓL SZÁRMAZÓ DÍJ
A Távközlési koncessziókból származó díj tervezett bevételi összege 326,5 millió forint,
amelyet az Antenna Hungária Zrt. hatósági szerződések alapján fizet évente a digitális
televízió és rádió műsorszóró hálózat üzemeltetéséből származó árbevételei után.
7. CÍM: FEJEZETI TARTALÉK
A Fejezeti tartalék 5000,0 millió forintos összege a vagyongazdálkodással összefüggő, előre
nem, vagy nem pontosan tervezhető kiadások kezelésére szolgál, illetve a feszültségpontok,
kockázati tényezők kezelését hivatott megoldani. A Fejezeti tartalék felhasználása a központi
költségvetési törvényben szabályozottan, kizárólag a Vagyonfejezeten belüli előirányzatokra
való átcsoportosítással történik.
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A kincstári vagyon részét képező Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek körét a Nemzeti
Földalapról szóló törvény (a továbbiakban: Nfatv.) határozza meg. A Nemzeti Földalap felett
az állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Nemzeti Földügyi Központ (a
továbbiakban: NFK) útján az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja.
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai és bevételei, a
központi költségvetés központosított kiadásait és bevételeit képezik.
1.

CÍM: A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos 2023. évi bevételek összege 303 610,0 millió forint,
amely az alábbi megoszlás szerint került tervezésre.
1.

ALCÍM: INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Az Ingatlan értékesítéséből származó bevételek alcím 2023. évi előirányzata 300 000,0 millió
forint.
Az ingatlan értékesítési bevételek tervezett összege – átlagosan 1 600 000 forint/hektár vételár
alapul vételével – összesen 187 500 hektár terület tulajdonjogának átruházásával számol,
figyelemmel arra is, hogy folyamatosan zajlik a Nemzeti Földalapba tartozó portfólió
tisztítása.
Az átlagár mértékének meghatározásánál figyelembe vételre kerültek az előző évek
értékesítései során meghatározott értékbecslési átlagárak. Az ingatlanok forgalmi értéke a
Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján elkészített forgalmi értékbecslés, valamint az NFK
vagyon-nyilvántartásában rögzített könyv szerinti érték figyelembe vételével kerül
megállapításra. Az értékesítési ár viszonyul az ajánlati árhoz, az értékbecslés alapján
megállapított értékhez, valamint a könyv szerinti értékhez, melyek közül a legmagasabb
értéken történik az adásvételi szerződés megkötése.
A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről
és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: Tsztv.),
valamint a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő
ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló törvény
(továbbiakban: Foktftv.) alapján jelentősen bővül az állam tulajdonába kerülő, pályáztatás
nélküli, egyszerűsített eljárásban értékesíthető ingatlanok köre. A 10 hektár alatti egyedi
vételi kérelemre induló és a hirdetményes értékesítés során is több ezer földrészlet kerül
értékesítésre.
A bevételi alcímen kerülhet elszámolásra továbbá a birtok-összevonási célú termőföldcserék
államot megillető esetleges értékkülönbözete, amelynek összege azonban az egyenértékű
csere elvéből kiindulva tervszinten nem számszerűsíthető.
2.

ALCÍM: HASZONBÉRLETI DÍJ

A Haszonbérleti díj alcím 2023. évi előirányzata 3400,0 millió forint.
Az előirányzat egyrészt a termőföldek haszonbérbe adásából eredő haszonbérleti díjakat,
másrészt a termőföldek kultúrállapotban való tartását, hasznosítását célzó ideiglenes
földhasználati megbízási szerződésekből származó földhasználati díjakat tartalmazza.
A haszonbérlettel, ideiglenes földhasználati megbízási szerződésekkel hasznosított állami
földrészletek nagysága közel 150 815 hektár.
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A 2023. évi termőföld haszonbérleti díj meghatározása figyelemmel van
−
−

−

3.

a fennálló régebbi haszonbérleti megállapodások különböző díjmértékeire (800 1 250 Ft/AK/év),
az új haszonbérleti szerződésállomány díjmértékére (2 500 Ft/AK/év),
az ideiglenes földhasználatot biztosító megbízási szerződések átlagos földhasználati
díjmértékére (2 500 Ft/AK/év).
ALCÍM: VAGYONKEZELŐI DÍJ

A Vagyonkezelői díj alcím 2023. évi előirányzata 90,0 millió forint, a vagyonkezelt területek
nagysága 1 494 805 hektár, amelyből 1 001 342 hektár után keletkezik vagyonkezelői
díjbevétel.
4.

ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK

Az Egyéb bevételek alcím 2023. évi előirányzata 120,0 millió forint.
Az előirányzat – többek között – magában foglalja a szolgalmi jogok, vezetékjogok alapítása
folytán keletkező kártalanításokból, az erdőgazdálkodói elszámolásokból eredő bevételeket,
valamint a késedelmi kamatokat és a peres ügyek bevételeit, illetve haszonbérleti pályáztatás
esetén a regisztrációs díjbevételeket is.
2.

CÍM: A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalapba tartozó vagyonra fordítható kiadások a 2023. évben együttesen
20 880,0 millió forintot tesznek ki, amelynek 35,9%-át az életjáradéki kifizetések, 28,7%-át a
termőföldek vásárlásához kötődő kiadások, míg 21,9%-át a vagyongazdálkodással
közvetlenül összefüggő kiadások jelentik. A fennmaradó összeg egyrészt az ingatlanok
fenntartásával járó kiadások finanszírozására szolgál, másrészt magában foglalja a Fejezeti
tartalék előirányzatát.
1.

ALCÍM: TERMŐFÖLD VÁSÁRLÁS

A Termőföld vásárlás alcím 2023. évi előirányzata 6000,0 millió forint.
A kiadási előirányzat egyrészt az állam jogszabályban foglalt termőföld elővásárlási jogának
gyakorlásához kapcsolódó, másrészt a jogszabály alapján az állam részére ellenérték fejében
felajánlott termőföldek megvételéhez kötődő kiadásokat, harmadrészt a birtok-összevonási
célú termőföldcserék államot terhelő értékkülönbözetének elszámolásait tartalmazza. Az
alcímen történik meg továbbá a kisajátítási kiadások teljesítése, a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) alapján a felszámolási,
végelszámolási, vagyonrendezési, illetve önkormányzati adósságrendezési eljárásokban a
sikertelen árverések miatti földellenértékek megfizetése, a földforgalmi korlátozások és
szerzési feltételek megszegéséhez kötődő állami vételi jog kiadásainak elszámolása, valamint
a Földforgalmi tv. szerint az örökösöket megillető kártalanítások finanszírozása is.
A 2023. évben összesen 4500,0 millió forint kiadással, mintegy 2800 hektár termőföld
területtel gyarapodhat a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon. A tervezett átlagos vételi ár,
figyelemmel
a
földrészletek
változó
elhelyezkedésére
és
földminőségére,
1 600 000 forint/hektár.
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Az előirányzaton a felszámolási, végelszámolási, vagyonrendezési, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárással kapcsolatos termőföld vásárlásokból adódó állami fizetési
kötelezettségek várhatóan 1000,0 millió forint kiadást keletkeztetnek a 2023. évben.
A termőföld értékesítéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségből adódó állami
visszavásárlási jogból eredően várhatóan 500,0 millió forint kiadás terhelheti a 2023. évet a
kötelezettség csökkenő tendenciájára tekintettel.
2.

ALCÍM: ÉLETJÁRADÉK TERMŐFÖLDÉRT

Az Életjáradék termőföldért alcím 2023. évi előirányzata 7500,0 millió forint.
Az alcím terhére történő tervezett kifizetések összege figyelembe veszi a programokban részt
vevők halandósági adatait, az életjáradék tárgyévet megelőző évben megvalósult átlagos
nyugdíjemeléshez kötődő növekedése mértékét, és azt, hogy a jövőben új program indítása
nem várható. Az előirányzat a 2002. augusztus 1-je és 2010. augusztus 31-e között megkötött
életjáradéki szerződésekben az állam terhére vállalt fizetési kötelezettségek, valamint azok
kapcsolódó folyósítási költségeinek 2023. évi kiadásait tartalmazza.
3.

ALCÍM: INGATLANOK FENNTARTÁSÁVAL JÁRÓ KIADÁSOK

Az Ingatlanok fenntartásával járó kiadások alcím 2023. évi előirányzata 800,0 millió forint.
Az alcím a Nemzeti Földalapba tartozó egyes földrészletek Nfatv. szerinti hasznosításáig a
termőföld védelméről szóló jogszabályok alapján fennálló hasznosítási kötelezettség
teljesítésével kapcsolatos kiadásokat, így – többek között – rekultivációs és művelési ág
helyreállítási munkák, kármegelőzési, környezet- és talajvédelmi feladatok, valamint kivett
árkok, csatornák biztonságos fenntartása fedezetét foglalja magában.
Ezen túlmenően a portfolió folyamatos változása esetén továbbra is fennállnak azok a
feladatok, amelyekkel az ingatlanok további hasznosíthatóságát javítani szükséges, tekintve
hogy az e kérdéskörrel érintett ingatlanok általában öröklés, ajándékozás, adósságrendezés,
ingyenes földfelajánlás útján, valamint a Foktftv. alapján nem beazonosítható személyektől
kerülnek a Nemzeti Földalapba.
Az NFK közvetlen kezelésében lévő földrészletek száma 117 992 darabra emelkedett. Az egy
földrészletre jutó fajlagos fenntartási költség 6780 forintra nőtt.
4.

ALCÍM: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI

A Vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím jogcímcsoportjainak 2023. évi előirányzata
összesen 4580,0 millió forint.
Az alcím előirányzatai a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonnal való gazdálkodást hosszú,
illetve rövidtávon segítő szolgáltatások igénybevételének költségeit, továbbá egyéb, járulékos
jellegű kiadásait foglalják magukba.
Az Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése és jogi rendezése jogcímcsoport kiadási
előirányzatának összege 1350,0 millió forint a 2023. évre.
Az állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezésére 1000,0 millió forint kiadás fordítható. A
megalapozott tulajdonosi joggyakorlás szükségessé teszi a jogilag rendezetlen állami
tulajdonban lévő termőföldek jogi rendezését, a jogszerűtlen, illetve a valóságnak nem
megfelelő állapotok tisztázását az érintett földrészletek minél teljesebb körű hasznosítása
érdekében. A feladat végrehajtása folyamatos, mivel az ingatlanok ingatlan-nyilvántartási
állapota és művelési ága folyamatosan változik, illetve az állam több jogcímen (például
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öröklés, vásárlás, végrehajtás, Tsztv., Foktftv. alapján stb.) is szerez a Nemzeti Földalapba
tartozó tulajdoni illetőségeket.
Ezen belül is rendezni kell a különböző állami szervezetek együttes tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó földrészletek jogi helyzetét.
A folyamatos vagyonrendezés mellett a 2023. évben is folytatódik a helytelenül
nyilvántartott, vagyonkezelt területek jogi felülvizsgálata és rendezése.
Továbbá a Foktftv. értelmében a birtokrendezési feladatok végrehajtása is nélkülözhetetlen,
különös tekintettel arra, hogy ahol az osztatlan közös tulajdon megosztását legalább három
alkalommal sikertelenül kezdeményezik, ott várhatóan a 2023. évben az osztatlan közös
tulajdon megszüntetését az ingatlan állam általi kisajátítása útján szükséges rendezni.
Az állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérésére 350,0 millió forint kiadás kerül
megtervezésre. Az NFK a 2023. évben is folytatni kívánja a Nemzeti Földalapba tartozó
földvagyon felmérését. Az előirányzat a földvagyon auditálásához kötődően felmerülő
munkák (a természetbeni és az ingatlan-nyilvántartási állapot, a jogi és a hasznosítási helyzet
felmérése, tanúsítvánnyal való dokumentálása) költségeit foglalja magában.
A 2023. évre tervezett elvégzendő munkák különösen
−
−
−

−

a Nemzeti Földalapba tartozó egyes földrészletek – különösen a Foktftv. alapján
újonnan bekerült vagyonelemek – ingatlan-nyilvántartási és erdészeti adatainak
feldolgozása,
az adatok vagyon- és szerződés-nyilvántartással való összevetése és átvezetése,
a termőföld hasznosítási szerződések felülvizsgálata, a földhasználat tárgyát képező
földrészletek egyeztetése és a kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítésének
visszamenőleges ellenőrzése a birtokpolitikai irányelveknek megfelelő hasznosítás
érdekében,
az adatok egységesítése, feldolgozása és vagyon-nyilvántartási rendszerbe történő
betöltésének ellenőrzése, felülvizsgálata és auditálása.

A feladat folyamatos teljesítését indokolja, hogy a Nemzeti Földalapba rendszeresen kerülnek
földrészletek egyrészt a különböző tulajdonosi joggyakorlókkal létrejövő átadás-átvételi
eljárások során, másrészt örökléssel, ingyenes földfelajánlással, vagy vásárlással, jogszabályi
rendelkezések alapján. Jelenleg 217 031 darab földrészletet tart nyilván a földalapkezelő.
A Bírósági döntésből eredő kiadások jogcímcsoport előirányzata 30,0 millió forint, amely a
Nemzeti Földalapot érintő peres ügyek a 2023. évben várható bírósági elmarasztalásaira nyújt
fedezetet. A teljesülés – annak előre nem látható jellegére tekintettel – külön szabályozás
nélkül is eltérhet az előirányzattól.
Az előirányzott kiadás a peres ügyekről készített ügyvédi jelentéseken és az NFK egyes
ügyekben fennálló perbeli helyzetének (várható pernyerés, pervesztés) felmérésén alapul:
−
−

peres ügyek száma 259,
ebből a 10,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó ügyek száma 21, amelyeknek
összesített jelenlegi pertárgyértéke 14 252,3 millió forint.

Az Egyéb vagyonkezelési kiadások jogcímcsoport 2023. évi előirányzata 2200,0 millió forint.
A jogcímcsoporton belül a Nemzeti Földalapba tartozó vagyoni körhöz kapcsolódó, a
hasznosításhoz közvetetten kötődő kiadások 1000,0 millió forintot tesznek ki. Ilyen kiadások
különösen
−

a közhiteles ingatlan-nyilvántartás és az NFK vagyon-nyilvántartásának folyamatos
adategyeztetésének kiadásai,
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−
−
−
−
−
−
−
−

az NFK tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó területeket érintő vadászterületek
adatbázisának aktualizálásával felmerülő kiadások,
a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyonhoz kapcsolódó hatósági határozatok alapján
fizetendő kiadások,
a földtulajdonost terhelő egyéb kiadások (mezőőri járulék, erdőgazdálkodási költségek,
stb.),
földmérési, telekalakítási, művelési ág változáshoz vázrajz készítésének szolgáltatási
díja,
a hasznosítást elősegítő komplex helyszíni szemlék lebonyolítása, hasznosítatlan
ingatlanok állapotának felülvizsgálata,
a kivett művelési ágú földrészletek vagyoni körbe tartozásának felülvizsgálata,
az NFK vagyoni körébe tartozó kivett árkok, kivett csatornák szükségszerű kotrási
feladatainak elvégzése, a Nemzeti Földalapba tartozó földterületeken lévő veszélyes
állapotú épületek, építmények bontása, épületek állagmegóvása,
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek után fizetendő általános forgalmi adó
megfizetése.

A jogcímcsoporton belül a Nemzeti Földalap szerződéskötési folyamatát támogató jogi
képviselők, különféle szakértői (könyvvizsgálat, közbeszerzés, stb.) és kisegítő tevékenységek
(vagyonértékelések, értékbecslés, tanácsadás) kiadásai 1000,0 millió forintot tesznek ki.
Fentiek közé tartoznak az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési
területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről szóló törvényben foglalt
feladatok tekintetében a külső jogi szolgáltatók várható kiadásai.
Az NFK-t terhelő peres ügyek perviteli, illetve egyéb kapcsolódó szakértői kiadásainak
díjaira, ezek közül is kiemelkedő mértékben a magyar és osztrák bíróságon vitt perek,
valamint az állam ellen indított eljárások egyéb kiadásaira 200,0 millió forint fordítható.
Az Értéknövelő beruházások megtérítése jogcímcsoport 2023. évi 1000,0 millió forint
összegű előirányzata a földalapkezelő által kiadott tulajdonosi hozzájárulások alapján
megvalósított értéknövelő beruházásoknak a megszűnő használati jogviszonyból eredő
elszámolási költségeire biztosít fedezetet. A kiadás mértéke a 2022. év során még le nem
zárult, de jelenleg már ismert vitás, illetve a várható újabb lejáró, vagy egyéb okból megszűnő
haszonbérleti és vagyonkezelési szerződésekből eredő elszámolási igényekből tevődik össze.
Az ügyekben sok esetben az iratpótlás során kért adatok beszerzése elhúzódik, illetve a
megtérítés értékét tekintve az ügy vitássá válik. Esetenként a partner peres úton érvényesíti
inkább igényét, vagy korábban indult, elhúzódó perekben sikerül peren kívüli egyezségre
jutni, így az ügyek lezárulásának várható időpontját nehéz meghatározni.
5.

ALCÍM: FEJEZETI TARTALÉK

A Fejezeti tartalék alcím 2000,0 millió forint összegű előirányzata arra szolgál, hogy az év
közben felmerülő, és jelenleg nem tervezhető többletfeladatokhoz szükséges források – a
költségvetési törvényben lefektetett szabályrendszer betartásával – az NFK rendelkezésére
álljanak.
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Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Ámbtv.) és az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.)
Korm. rendelet határozza meg a kormányzati magasépítési beruházások előkészítésének és
megvalósításának, valamint központi költségvetési finanszírozásának jogszabályi kereteit.
Kormányzati magasépítési beruházásként a központi költségvetési forrásból állami tulajdonú,
vagy az állam számára a beruházás idejére megállapodással biztosított nem állami tulajdonban
lévő ingatlanokon megvalósuló magasépítési projekteket kell tekinteni. E beruházások közül
azoknak, amelyeknek kivitelezési becsült értéke eléri a 700 millió forintot, főszabályként
megvalósítója a Beruházási Ügynökség (a továbbiakban: BEÜ). A BEÜ feladatkörébe
tartoznak továbbá megvalósítási értékhatárra tekintet nélkül a Kormány által elfogadott
programszerűen megvalósítandó kormányzati magasépítési beruházások is (például a Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program).
A BEÜ a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítása során az állam javára és
nevében jár el, ebből eredően tevékenységére – az Ámbtv.-ben rögzített speciális előírások
figyelembe vételével – az államháztartási gazdálkodási szabályokat kell alkalmazni. A BEÜ
feladatait a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
látja el.
Az Ámbtv. rendelkezései alapján a BEÜ-höz tartozó kormányzati magasépítési beruházások
költségvetési tételeit a központi költségvetés önálló fejezete tartalmazza, amelynek keretei
között a BEÜ a beruházásokhoz kapcsolódó kiadásokat – az érintett előirányzatok kezelőjeként
– közvetlenül a központi költségvetés terhére teljesíti.
A XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások fejezet együttesen 261 666,9 millió
forint összegű kiadási főösszege öt kiadási cím között oszlik meg.
1. CÍM: EGYEDI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK
Az egyedi magasépítési beruházások összesített fedezete 215 483,6 millió forint, amely az
alábbi folyamatban lévő projektek előkészítését vagy megvalósítását szolgálja:
millió forintban
Beruházások megnevezése

2023. évi
kiadási
előirányzat

Egyedi magasépítési beruházások összesen:

215 483,6

Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása

38 508,7

Eötvös Loránd Tudományegyetem Márton Áron Kollégium
Szakkollégium komplex felújítási munkái (II. ütem) megvalósítása

és

2 589,1

A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás
megvalósítása

584,7

Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia előkészítése és
megvalósítása

17 153,7

Szegedi Tudományegyetem Infektológiai Klinika és Oktatóközpont
megvalósítása

938,1

Kisvárdai Multifunkciós Sportcsarnok előkészítése és megvalósítása
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2 543,5

Országos Széchényi Könyvtár archivális raktárának megvalósítása

1 111,2

Nyíregyházi stadion beruházás és a kapcsolódó szabadidős és sportcélú
fejlesztések előkészítése és megvalósítása

9 491,7

Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és
Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósítása

3 952,9

Szegedi Tudományegyetem ÁJK épülete fejlesztésének megvalósítása

175,9

Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ
megvalósítása

254,5

A geszti Tisza-kastély rekonstrukciójának megvalósítása (I. ütem)

1 740,5

Magyar Államkincstár központi székháza földszinti pénztárterme
helyreállításának megvalósítása

403,4

A debreceni Német Általános Iskola és Gimnázium épülete felújításának
megvalósítása

46,5

Szekszárdi interaktív könyvtár és levéltár megvalósítása

1 752,4

Nemzeti Filmintézet fóti telephelye fejlesztésének előkészítése és
megvalósítása
A bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítése
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének
előkészítése és megvalósítása
Kodály Zoltán Zenepedagógia Intézet fejlesztésének megvalósítása
Jedlik Ányos Gimnázium felújításának előkészítése és megvalósítása
Kőszegi Új tudásközpont „Campus” kialakításának megvalósítása

31 375,7
518,6
8 406,2
954,7
12 336,1
6 632,4

Pécsi
Tudományegyetem
Nemzeti
Reprodukciós
Módszertani
Kutatóközpont és Családbarát Szülészet felújításának megvalósítása

405,9

A hazai MotoGP versenypálya és sportkomplexum előkészítése és
megvalósítása

1 894,4

Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium felújításának és
bővítésének megvalósítása

1 080,9

Győri új mentőállomás megvalósítása

1 817,5

Budapesti Honvéd
megvalósítása

Sportegyesület

kosárlabda

öltözőépületének

614,8

Dunakeszin középfokú oktatási intézmények és uszoda beruházásának
megvalósítása

23 913,5

Nyírbátori Báthori István Múzeum felújításának megvalósítása
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980,6

Külügyi és Külgazdasági
felújításának megvalósítása

Intézet

elhelyezését

szolgáló

ingatlan

1 336,9

MSZC Szemere Bertalan Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
komplex fejlesztésének megvalósítása

2 603,7

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház "A" és "B" épületszárny homlokzati korlát
és árnyékoló rendszere kialakításának megvalósítása

1 019,4

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztésének megvalósítása

2 263,7

Nemzeti Atlétikai Központ szabadtéri atlétikai edzőpályák megvalósítása

18 588,5

Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs
Központ beruházásának megvalósítása

9 378,8

MotoGP versenypálya és sportkomplexum előkészítése és megvalósítása
(lőszermentesítés és régészet)

120,7

GYSZC Pattantyús - Ábrahám Géza Technikum komplex fejlesztésének
megvalósítása

1 166,2

KSZC Teleki Blanka Gimnázium komplex fejlesztésének megvalósítása

1 358,3

MSZC Szentpáli István Technikum komplex fejlesztésének megvalósítása

2 435,3

Ceglédi Toldy Ferenc Kórház járóbeteg-szakellátásának fejlesztésének
megvalósítása

2 555,4

Törökbálint Sportközpont fejlesztésének előkészítése (II. ütem)

478,8

2. CÍM: PROGRAMSZERŰ MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK
A Programszerű magasépítési beruházásokra tervezett összeg együttesen 15 183,3 millió forint,
amely a következő folyamatban lévő beruházásokat tartalmazza:
millió forintban
Beruházások megnevezése

2023. évi
kiadási
előirányzat

Programszerű magasépítési beruházások összesen:

15 183,3

Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása
Biatorbágyi szakképző
megvalósítása

intézmény

(technikum)

7 839,6
előkészítése

és

4 866,8

Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény dunavarsányi új iskolájának előkészítése

85,7

Maglódi általános iskola új épülete építésének megvalósítása

1 100,7

A szigetszentmiklósi iskolafejlesztés I. ütemében (Temesvári utcai) új
iskola építésének megvalósítása

1 504,9
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Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola bővítésének megvalósítása

281,5

Tornaterem fejlesztések megvalósítása

599,4

Maroslelei tornaterem megvalósítása

599,4

Tanuszoda fejlesztések megvalósítása

3 246,3

Mosonmagyaróvári tanuszoda megvalósítása

120,9

Letenyei tanuszoda megvalósítása

958,2

Pilisvörösvári tanuszoda megvalósítása

282,0

Csornai tanuszoda megvalósítása

315,2

Zirci tanuszoda megvalósítása

291,5

Vecsési tanuszoda megvalósítása

29,3

Szentlőrinci tanuszoda megvalósítása

1 249,2

Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása

3 498,0

Hévízi kézilabda munkacsarnok megvalósítása

577,0

Komlói kézilabda munkacsarnok megvalósítása

261,1

Vecsési kézilabda munkacsarnok megvalósítása

271,2

Csongrádi kézilabda munkacsarnok megvalósítása

872,9

Demecseri kézilabda munkacsarnok megvalósítása

762,1

Makói kézilabda munkacsarnok megvalósítása

753,7

3. CÍM: A BERUHÁZÁSI ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
Az Ámbtv. szerint a BEÜ működéséhez szükséges forrást, amely a BEÜ-nek az Ámbtv.-ben
meghatározott feladataiból eredő működési költségeire nyújt fedezetet, a központi költségvetés
biztosítja.
A működési támogatás 2023. évi tervezett összege 8 000,0 millió forint, amely – többek között
– tartalmazza az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források
biztosításáról szóló 1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat által ezen előirányzat tekintetében
előírt 2023. évi összeget is.
Az Ámbtv. szerint a BEÜ a fentebb említett feladatokat főszabály szerint saját munkaerővel
látja el, azonban kapacitáshiány esetén lehetősége van közreműködő bevonására.
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4. CÍM: A BERUHÁZÁSI ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
EGYÉB KIADÁSOK
A járulékos jellegű költségekre 3 000,0 millió forint forrást tervez biztosítani a központi
költségvetés, amely alapvetően a BEÜ – beruházási időszakra eső – tulajdonosi joggyakorlási
feladataival összefüggő ingatlan-üzemeltetési, -őrzési és egyéb kiadások teljesítésére, valamint
a beruházásokhoz kapcsolódó mobília és egyéb eszközbeszerzések finanszírozására szolgál.
A 2023. évi tervezett összeg – többek között – tartalmazza az alábbi kormányhatározatok által
ezen előirányzat tekintetében előírt 2023. évi forrásokat is:
− az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról
szóló 1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat;
− a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló
beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről szóló 1611/2021. (VIII. 18.)
Korm. határozat;
− a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokhoz
kapcsolódó ingóságok beszerzéséről szóló 1217/2022. (IV. 5.) Korm. határozat;
− a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark részeként szabadtéri atlétikai edzőpályák és
kapcsolódó létesítményei megvalósításáról szóló 1218/2022. (IV. 5.) Korm. határozat.
5. CÍM: BERUHÁZÁSI TARTALÉK
Az Ámbtv. előírja, hogy a BEÜ feladatellátásához Beruházási tartalékot kell képezni, amely
egyrészt az év közben jóváhagyott beruházások finanszírozására, másrészt a beruházások
tervezettől eltérő ütemű elszámolásának kezelésére szolgál, harmadrészt a BEÜ tulajdonosi
joggyakorlása során év közben felmerülő többletkiadásokra használható fel. E tartalék terhére
kizárólag e fejezeten belül hajtható végre – a fenti célokra figyelemmel – átcsoportosítás.
A Beruházási tartalék 2023. évi 20 000,0 millió forintos összege – a jelenlegi tervek szerint – a
következő funkcionális területek között oszlik meg:
−
−
−
−

oktatási célú beruházások: 13 925,0 millió forint;
egészségügyi célú beruházások: 3 375,0 millió forint;
rendvédelmi célú beruházások: 1 581,8 millió forint;
sportcélú beruházások: 1 118,2 millió forint.

Egyes tervezett projektek beruházási kiadásai jelenleg még nem határozhatók meg pontosan, a
beruházási kiadások mértéke és ütemezése a megvalósításra irányuló feltételes közbeszerzési
eljárások nyomán alakul majd ki. A tervezett összeg az előkészítési időszakban rendelkezésre
álló költségbecslések figyelembe vételével került meghatározásra.
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
A Rezsivédelmi Alap fő célja, hogy a szomszédos országban fennálló háborús helyzet
gazdasági-társadalmi következményeinek kezelése érdekében teljesítse a 2023. évi
költségvetéssel kapcsolatos azon kormányzati célkitűzést, hogy stabil alapot biztosítson a
kormányzati programok megvalósításához, garantálja a családok védelmét, a rezsicsökkentés
megőrzését.
Ennek érdekében a Rezsivédelmi Alap foglalja magában a lakossági rezsiárszint védelméhez,
valamint az energia árnövekedés kompenzációjához szükséges kiadási és az azok fedezetét
jelentő bevételi előirányzatokat.
A Rezsivédelmi Alap kiadásainak célja a drasztikus és kiszámíthatatlan világpiaci energiaáremelkedés hatásainak mérséklése, a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése, ezáltal a
családok anyagi biztonságának és energiaellátásának biztosítása. E célra 670 000,0 millió
forintot fordít az Alap.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2023-ban
A 2023. évi költségvetés garantálja a kiadások fedezetét, amihez döntően azoknak a
szektoroknak, nagyvállalatoknak a befizetései járulnak hozzá, amelyeknél a piaci folyamatok
hatására jelentős, terven felüli extraprofit keletkezik.
3. cím: Energia ágazat befizetései
Az energiaágazat befizetéseiből tervezett 2023. évi bevétel 242 300,0 millió forint, ami
187 500,0 millió forinttal magasabb az energiaellátók jövedelemadója 2022. évi
előirányzatánál. Ennek oka, hogy 25 százalékos kulcsú különadó kerül bevezetése az Uráli és
Brent olajár-különbözeten elért extraprofitra. Ezen a bevételi soron jelenik meg a
KÁT/METÁR rendszerből kilépők által fizetendő különadó is. Emellett az adónem alanyi köre
bővítésre kerül a bioetanol gyártó, keményítő és keményítőtermékeket gyártó, valamint a
napraforgóolaj gyártó vállalatokkal. A bevételek növekedését kismértékben ellensúlyozzák a
társasági adó mintájára bevezetett elhatárolt veszteségre vonatkozó szabályok.
4. cím: Bányajáradék
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a kitermelt ásványi nyersanyag és
geotermikus energia után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg. A bányajáradék
összegét a kitermelt ásványi nyersanyag, illetve geotermikus energia mennyisége, az egyes
nyersanyagokhoz és energiához tartozó fajlagos érték, valamint a járadék százalékos mértéke
határozza meg.
A bányajáradék-bevétel mind a szénhidrogének, mind a nem szénhidrogén-jellegű alapanyagok
kitermelése után fizetendő járadékot magában foglalja. A bányajáradék jelentős részét a
földgázkitermelés után fizetendő bányajáradék képezi.
Tekintettel arra, hogy a földgáz világpiaci ára az idei évben jelentős mértékben nőtt és a piaci
előrejelzések szerint 2023-ban is magas szinten marad, a bányajáradékból származó bevételek
változatlan szabályozó eszközök mellett is jelentős mértéket érnének el.
Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a piaci árviszonyok jelentős mértékű többletbevételt
(extraprofitot) és így járadékalapot keletkeztetnek, a fentieken túl a Kormány döntött a
bányajáradék-bevételek szabályozói eszközökkel történő további növeléséről is – célzottan a
szénhidrogének vonatkozásában –, melynek részleteit az extraprofit adókról szóló 197/2022.
(VI. 4.) Korm. rendelet tartalmazza. A 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján 2023-ban
módosul a bányajáradék mértéke és a fajlagos érték, valamint a kőolaj és szénhidrogén
földgázra (a továbbiakban együtt: szénhidrogén) megállapított mezők esetében a
bányavállalkozó – a jogszabály szerinti kivétellel – a 2023. évben legalább a 2021. évben
kitermelttel azonos mennyiségű szénhidrogént köteles kitermelni.
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Fentiek alapján a bányajáradék-bevétel 2023. évre előirányzott összege 240 000,0 millió forint.
5. cím: Légitársaságok hozzájárulása
A költségvetés 2023. évre tervezett bevétele a légitársaságok adójából 30 000,0 millió forint. A
légitársaságok hozzájárulása 2022. július 1-től új adónemként kerül bevezetésre, ezért bázisévi
előirányzata nincs. A bevételek alakulását az elutazó utasok száma és úticélja határozza meg.
6. cím: Távközlési adó
A Rezsivédelmi Alap távközlési adóból 2023. évre tervezett bevétele 96 400,0 millió forint,
mely a bázisévi előirányzathoz (53 300,0 millió forint) képest 43 100,0 millió forinttal
magasabb. A növekedést az adóalanyi kör kiterjesztése, valamint a 2022. július 1-től
bevezetésre kerülő, nettó árbevétel alapú, sávosan meghatározott távközlési pótadó fizetési
kötelezettség magyarázza.
III. A célok eléréséhez 2023-ban tervezett feladatok, programok
1. cím: Rezsivédelmi Alap központi kiadása
A Rezsivédelmi Alap központi kiadása cím tervezett 2023. évi előirányzata 600 000,0 millió
forint.
A Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzat garantálja mindazon várható kiadások
teljesítését, amelyekre a lakossági rezsiárszint védelme érdekében – a jelenlegi világpiaci
ártendenciák mellett – a költségvetés terhére szükség lehet 2023-ban, így fedezetet nyújt a
lakossági energia egyetemes szolgáltatás költségvetési támogatási igényére, a lakossági
rezsiárszint megtartásához szükséges kiadásokra. Az előirányzat teljesülése módosítás nélkül
eltérhet az előirányzattól (az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető), ezzel is
biztosítva a szükséges kiadási mozgásteret.
2. cím: Energia árnövekedés kompenzáció
Az Energia árnövekedés kompenzáció cím tervezett 2023. évi előirányzata 70 000,0 millió
forint.
A Kormány az irányítása alatt álló központi költségvetési szervek esetében a villamos energia
és a földgáz nagykereskedelmi árának tényleges költség-növekménye alapján kompenzáció
biztosítását tervezi az érintettek részre év közbeni felmérés alapján. E cél megvalósítását
szolgálja az előirányzat.
IV. 2023-ban tervezett költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki
bemutatása:
millió forint
Megnevezés

Kiadás

1 Rezsivédelmi Alap központi kiadása
2 Energia árnövekedés kompenzáció
3 Energia ágazat befizetései
4 Bányajáradék
5 Légitársaságok hozzájárulása
6 Távközlési adó
Összesen

Bevétel

600 000,0
70 000,0

670 000,0
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242 300,0
240 000,0
30 000,0
96 400,0
608 700,0

Támogatás
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése
A 2023. évi költségvetés egyik prioritása Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése
és az ország biztonságát garantáló honvédelmi képességek megerősítése.
Az újonnan létrehozott Honvédelmi Alap csökkenti a régióban kialakult háborús konfliktus
biztonsági kockázatait, megteremti a további honvédelmi fejlesztések forrásait, valamint
megerősíti hazánk fizikai biztonságát. Az alap kerete 2023-ban 842 000,0 millió forintot tesz
ki, míg az összes honvédelmi kiadás eléri a GDP 2%-át.
A honvédelmi kiadások a költségvetés két fejezetében jelennek meg, a XIII. Honvédelmi
Minisztérium és a LI. Honvédelmi Alap fejezetben. A Honvédelmi Alap bemutatja, hogy az
extra profit adóból befolyó források terhére milyen honvédelmi képességek fejlesztésére tud az
ország forrást biztosítani. Ezek az addicionális források kiegészítik a Honvédelmi
Minisztériumban megtervezett működtetési és fejlesztési forrásokat, így összességében
biztosítják a haderőfejlesztési program minden haderőnemet érintő folytatását, a katonák egyéni
felszerelésének – a modern hadviselésnek megfelelő – megújítását, a katonák létszámának
növelését.
A 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény felhatalmazza a honvédelemért felelős
minisztert, hogy a Honvédelmi Alapban megtervezett kiadásokat átcsoportosítsa a
honvédséghez, így az előirányzatok ott kerülnek felhasználásra, ahol a kiadások ténylegesen
felmerülnek.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2023-ban
10/1. alcím: Pénzügyi szervezetek befizetései
A pénzügyi szervezetek befizetései címén tervezett 2023. évi költségvetési bevétel 337 900,0
millió forint, amely összeg 277 000,0 millió forinttal haladja meg a bázisévi előirányzatot. A
bevétel-növekedés oka egyrészt a banki mérlegfőösszegek jelentős növekedése, másrészt a
2022. év folyamán bevezetésre kerülő extraprofitadó. Ez a kötelezettség a hitelintézeteket és
pénzügyi vállalkozásokat terheli, az adó alapját jelentő nettó árbevételt 2022-ben 10 százalékos
kulcs terheli, míg 2023-ban csökkentett, 8 százalékos kulccsal marad érvényben. A tervszám
emellett figyelembe veszi, hogy a hitelintézetek által 2020-ban befizetett járványügyi különadó
összege 2021-től kezdve öt éven keresztül egyenlő részletekben levonható az adott évi pénzügyi
szervezetek különadója kötelezettségből.
10/2. alcím: Pénzügyi tranzakciós illeték
A központi költségvetés pénzügyi tranzakciós illetékből tervezett 2023. évi bevétele
323 500,0 millió forint, mely a bázisévi előirányzatnál (232 500,0 millió forint) 91 000,0 millió
forinttal (39,1%-kal) magasabb. A növekedés hátterében az adóalap növekedése, a tranzakciós
illeték értékhatárának megemelése, az értékpapírügyletek mentességének megszűnése és a
fintech szolgáltatók tranzakciós illeték adóalanyi körbe való bevonása áll.
10/3. alcím: Biztosítási adó
A 2023. évi előirányzat 179 700,0 millió forint, amely a bázisévi előirányzathoz (115 400,0
millió forint) képest 64 300,0 millió forintos (55,7%-os) növekedést jelent. Az emelkedés
hátterében a biztosítási díjak várható emelkedése, valamint a 2022. év folyamán bevezetésre
kerülő biztosítási pótadó-kötelezettség áll.
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III. 2023-ban tervezett költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki
bemutatása:
millió forint
Megnevezés

Kiadás

1 Légierő képességek fejlesztése
2 Szárazföldi képességek fejlesztése
3 Katonai infrastruktúra fejlesztése és működése
4 Egyéb fejlesztési és működési kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:
10/1 Pénzügyi szervezetek befizetései
10/2 Pénzügyi tranzakciós illeték
10/3 Biztosítási adó
Központi kezelésű előirányzatok összesen
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Bevétel

216 120,5
398 585,0
120 733,4
106 561,1
842 000,0

Támogatás
216 120,5
398 585,0
120 733,4
106 561,1
842 000,0

337 900,0
323 500,0
179 700,0
841 100,0
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Alap fejezet száma és megnevezése:

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alap

Alap felett rendelkező megnevezése:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal elnöke

Alapkezelő megnevezése:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2023. évi költségvetési javaslata
I. A célok meghatározása:
A kormány célja, hogy biztosítsa a kutatásra, fejlesztésre és innovációra (a továbbiakban:
KFI) fordítandó források koordinált, célszerű és hatékony, a magyar gazdaság
versenyképességét támogató felhasználását. Ennek eszköze - a tudományos kutatásról,
fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) révén az egységes Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap)
működtetése, melyen a Kutatási Alaprész és Innovációs Alaprész mellett 2022. évben létrejött
a Nemzeti Laboratóriumok Alaprész.
A Kutatási Alaprészből a társadalmilag hasznos kutatási projektek, a kutatási kiválósági
célok, a felsőoktatási intézményi és kutatóintézeti, valamint egyéni kutatói kiválóság
programok kerülnek finanszírozására. A felhasználás részben pályázatos keretben valósul
meg.
Az Innovációs Alaprészből a vállalati innováció, illetve a piacorientált – részben az akadémiai
és vállalati szektor által közösen megvalósított – kutatás-fejlesztési tevékenységek kerülnek
támogatásra.
A Nemzeti Laboratóriumok Alaprészből a Nemzeti Laboratóriumok komplex fejlesztése kerül
támogatásra.
A Kormány – többször megerősített – legfontosabb célkitűzései a KFI területén a következők:
–

a hazai kis- és középvállalkozások megerősítése, versenyképességük fokozása,

–

intézmények,
közfinanszírozású
az
államilag
elismert
felsőoktatási
kutatóközpontok/kutatóintézetek, valamint a vállalati szektor közötti együttműködés és
tudástranszfer elősegítése és megerősítése,

–

felsőoktatási és
hasznosítására,

–

az alapkutatások támogatása, a KFItv. 3. § 16. pont szerinti kutatóhelyek kutatási
eredményei gyakorlati hasznosításának elősegítése,

–

a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása, kiválósági alapon,
hazánk globális versenyképességének erősítése, az Európai Kutatási Térségbe történő
eredményes bekapcsolódás elősegítése.

kutatóintézeti

KFI támogatása,
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különös

tekintettel

a tudás

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2023-ban:
19. cím Innovációs járulék
Az NKFI Alap tárgyévi elsődleges forrását a KFItv. 12. § (1) bekezdésének a) pontja alapján
a gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulék képezi, melynek összege
121 400,0 millió forint.
20. cím Egyéb bevételek
Az NKFI Alap tárgyévi forrásaihoz a KFItv. 12. § (1) bekezdésének f) pontja (egyéb
bevételek) alapján a fel nem használt előlegekből, szabálytalanság miatt visszafizetendő
támogatásokból származó egyéb bevételek is hozzájárulnak. A 2023. évi tervszám a korábbi
években realizálódott befizetési összegek alapján került kialakításra, összesen 1000,0 millió
forint összegben az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli szervezetek
visszafizetései alapján.
23. cím Költségvetési támogatás
Az NKFI Alap tárgyévi forrásaihoz a KFItv. 12. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a
központi költségvetésből biztosított központi támogatás is hozzájárul 42 543,6 millió forint
összegben.
III. A célok eléréséhez 2023-ban tervezett feladatok, programok:
1. cím Kutatási Alaprész
A Kutatási Alaprész rendeltetése a társadalmilag hasznos, eredményes kutatási projektek és
programok finanszírozása – részben – pályázatok keretében. Ezen jogcím forrásainak terhére
kerülnek támogatásra azok a programok, amelyek a felfedező kutatás (alapkutatás) területén,
világszinten elismert kutatói kiválóságot ösztönzik. A bármely tudományterületen indított
kutatói kezdeményezésű projektek támogatását egy kiszámítható kutatói életpálya-modell
kialakítása mentén kívánjuk megvalósítani. A Kutatási Alaprészbe beépült Új Nemzeti
Kiválóság Program eredményeként a legelső lépésektől kezdve egymásra épülő pályázati
konstrukciók keretében kerülnek támogatásra a kutatói pályán elinduló egyetemi és doktori
hallgatók, a pályájuk elején járó posztdoktorok és a posztdoktori időszakot követő években
önálló kutatást indító tehetséges fiatal kutatók, valamint a már elismert korábbi tudományos
eredményekkel rendelkező kutatók, ígéretes projektötletük megvalósítására. A támogatásra
érdemes pályázatok kiválasztásának elsődleges szempontjai a projektötlet újdonsága, az
emberiség ismeretanyagához való várható hozzájárulása, valamint a kutatás
megvalósíthatósága, amelynek egyik garanciája a pályázó korábbi kiváló tudományos
teljesítménye. E pályázati konstrukciók biztosítanak lehetőséget a kutatói közösség
legszélesebb köre számára új tudományos eredmények elérésére, amelyek meghatározzák a
kutatás és fejlesztés nemzetközi kiválóságon és versenyképességen nyugvó jövőjét, és
amelyekből új módszerek, eljárások kidolgozása is várható. Egyes pályázati felhívások
nemzetközi tudományos együttműködésekbe való bekapcsolódásra is lehetőséget nyújtanak
az alapkutatások területén.
A Kutatási Alaprész keretében 2020. évben elindított Kooperatív Doktori Program célja, hogy
a KFI területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI
(matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai
ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és
elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában.
A legkiemelkedőbb hazai kutatók számára a nemzetközi élvonalba tartozó kutatások végzését
teszi lehetővé az Élvonal – Kutatási Kiválósági Program, amely hazai viszonylatban, a
felfedező kutatás területén kiemelkedő összegű támogatást biztosít öt éven keresztül az arra
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érdemes kutatócsoportok számára. A program keretében történő kutatástámogatásra az
Élvonal – Kutatási Kiválósági Programról szóló 1185/2017 (IV. 10.) Korm. határozatnak
megfelelően a 2023. évben 3000,0 millió forint fordítandó az egyéni kutatói kiválósági
programok támogatására biztosított forrás terhére.
A kimagasló tudományos teljesítmény ösztönzésére szolgál a jelentős nemzetközi hatású,
kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok két éven keresztül történő támogatása,
amelynek fő célja a magyar tudomány nemzetközi láthatóságának növelése a magas
színvonalú, kiemelkedő hatású – önálló kutatási eredményeket bemutató – tudományos
közlemények ösztönzése révén.
Külön pályázati program – Mecenatúra program – segíti a hazai tudományos kutatói közösség
nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásának ösztönzését: hazai közfinanszírozású
támogatás igénybevételével elért kutatási eredmények nemzetközi tudományos konferencián
való bemutatását, hazai rendezésű nemzetközi konferenciák szervezését, a tudomány és
innováció eredményeit széles társadalmi rétegek számára közérthetően bemutató/népszerűsítő
médiaalkotások elkészítését, valamint tudományos szakkönyvek papír alapú és egyidejűleg
nyílt hozzáférésű (Open Access) elektronikus megjelentetését.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal)
számára kiemelt terület a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek kiválósági alapú
támogatása. Az intézményi szintű, kiválósági alapú támogatások azon egyetemek,
kutatóintézetek számára szólnak, melyek már eddig is kiváló teljesítményt nyújtottak olyan
kutatási tématerületeken, melyek vagy a tudomány, vagy a társadalmi kihívások
szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak. Az NKFI Hivatal számára fontos szempont a
támogatás során, hogy olyan kutatásokat támogasson, melynek eredményei a társadalom
számára közvetlen hasznosulást is jelenthetnek.
Az intézmények kiválóságát ösztönző korábbi programok – a Felsőoktatási Intézményi
Kiválósági Program (FIKP) és a Tématerületi Kiválósági Program (TKP) – 2020. évtől
integrált támogatási konstrukcióként két – „intézményi kiválóság” és „nemzeti kihívások” –
alprogram keretében folytatódott az NKFI Alap finanszírozásában.
A 2022. évben meghirdetésre kerülő Stratégiai K+F műhelyek (SKFM-2022) a felsőoktatási
intézmények olyan szellemi műhelyeit támogatja, amelyek kutatási tevékenysége, vagy
kreatív értékteremtése a társadalomban tapasztalható konkrét problémák megoldására irányul.
A kutatás megvalósítására rendelkezésre álló időtartam minimum 12 hónap, maximum
36 hónap. Az SKFM-2022 keretösszege 8,3 milliárd forint. Támogatói döntés az NKFI Alap
2022. évi programstratégiájának elfogadását követően hozható.
Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozásával és
működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozatban a
kormány a Magyar Tudományos Akadémiát (MTA) jelölte ki az Elektronikus
Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására. A
feladat ellátásához szükséges forrás – összhangban a KFItv. 13. § (4) bekezdés h) pontjában
foglaltakkal – az NKFI Alapból a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ
részére biztosítandó, ennek összege 1950,0 millió forint a 2023. évben is.
2. cím Innovációs Alaprész
Az Innovációs Alaprészből 2023. évben várhatóan a következő programok megvalósítása
tervezett:
–

Piacvezérelt vállalati KFI támogatása: A vállalkozások KFI tevékenységét támogatja
piacképes termék, technológia, szolgáltatás kifejlesztése érdekében.

–

Gyorsítósáv program: A program a gyors növekedésre képes és jelentős hazai
hozzáadott értéket felmutató társaságok támogatását célozza.

1245

–

Iparjog: A program célja a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos,
versenyképességet erősítő, minél szélesebb körű alkalmazásának támogatása.

–

Nemzetközi programok: Bilaterális tudományos és technológiai (TéT) programok és az
EU Horizont Európa keretprogramban való hazai részvétel ösztönzése, a kapcsolódó
partnerségi programokban való magyar részvétel elősegítése.

A Piacvezérelt vállalati KFI konstrukció a Budapesten megvalósuló projektek támogatására
koncentrál, mintegy tükör kiírásként a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Plusz (a továbbiakban: GINOP Plusz) keretében meghirdetett pályázat kiegészítéseként.
A Gyorsítósáv program a GINOP Plusz keretéből nem támogatott induló innovatív
társaságoknak biztosít innovációs forrást.
Az Iparjog konstrukció az egész ország területéről elérhető kiszámítható támogatást biztosít a
hazai szellemitulajdon-védelemre.
A nemzetközi KFI együttműködések fontos részét alkotják a kétoldalú tudományos és
technológiai kapcsolatokon alapuló programok. A kétoldalú tudományos és technológiai
kapcsolatok erősítése érdekében az NKFI Hivatal több pályázati konstrukciót is működtet: a
kutatói mobilitás, szakembercsere támogatásától kezdődően egészen a közös projektek
megvalósításáig.
A két- vagy többoldalú együttműködésekre épülő projekt-alapú pályázati felhívások
keretében az ipari alkalmazott kutatások és az innovációs tevékenységek támogatására is
lehetőség nyílik.
Az NKFI Hivatal számos pályázati felhívással igyekszik elősegíteni a magyar kutatási
szervezetek és vállalkozások sikeres részvételét az EU Horizont Európa programjában és a
kapcsolódó közös programokban. A támogatási konstrukciók részben a nemzetközi
konzorciális együttműködések, illetve innovatív kis- és középvállalkozásoknak szóló
pályázatok előkészítését célozzák, részben a Horizont Európa partnerségi konstrukcióiban a
nemzetközi pályázati felhívásokban nyertes magyar résztvevők projektjeinek finanszírozását
biztosítják.
Az NKFI Hivatal pályázati konstrukció keretében támogatja a kutatók hozzáférését a Kutatási
Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fórumának listáján szereplő és egyéb jelentős, hazai
hozzájárulásból is finanszírozott nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz. A konstrukció
elősegíti a nemzetközi kutatási infrastruktúrák hazai állomásainak nemzetközi vérkeringésbe
való bekapcsolását is.
3. cím Befizetés a központi költségvetésbe
A tudás-intenzív, nagy hozzáadott értéket teremtő és nemzetgazdasági növekedést ösztönző
kutatás-fejlesztési tevékenységek finanszírozásának elősegítése érdekében az NKFI Alapból a
központi költségvetésbe, a költségvetési törvény alapján teljesítendő befizetési kötelezettség
56 643,6 millió forint.
4. cím Alapkezelőnek átadott pénzeszköz
Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz 2023. évi kiadási előirányzata 2514,3 millió forint
összegben került megállapításra.
9. cím Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
A 2020. évben elindított Nemzeti Laboratóriumok Program (a továbbiakban: Program) egy
többéves, nemzetközi szintű kutatás-fejlesztési eredmények elérését célzó kiemelt
kormányzati program, amelynek célja olyan fókuszált hazai csomópontok létrehozása,
amelyek összefogják az adott szakterületek legkiválóbb, legkompetensebb hazai szereplőit –
egyetemi tudásbázisokat, vállalkozásokat, kutatóintézményeket –, és konstruktív
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együttműködésen alapuló dinamikus színteret, termékeny környezetet biztosítanak a
koordinált felfedező és kísérleti kutatások számára.
A Program kiemelt hangsúlyt fektet a PhD hallgatók és fiatal kutatók kutatásokban való
részvételének biztosítására, ezáltal a kutatói utánpótlás erősítésére. Azonban a Program nem
csak a hazai KFI területén kínál perspektívát, hanem a nemzetközi szintű tevékenységek,
együttműködések és nemzetközi projektekbe történő bekapcsolódás terén is. A Nemzeti
Laboratóriumok lehetőséget teremtenek többek között a kutatói mobilitás elősegítésére és a
hazai kutatók nemzetközi elismertségének növelésére.
A Program finanszírozására 2022. évtől a Nemzeti Laboratóriumok Alaprész biztosít forrást.
A 2022. évben meghirdetett 2022-2.1.1-NL kódszámú pályázati felhívás keretében nyertes
projektek 2. projektévének finanszírozására, a kötelezettségvállasok teljesítésére, a
2023. évben kerül sor. Ezen felül a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont
kihasználtságáról és a kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről szóló
1096/2019. (III. 8.) Korm. határozat 6. pontja alapján a Molekuláris Ujjlenyomat Vizsgáló
Központ 2023. évi támogatásának biztosítása is innen történik meg.
IV. 2023-ban tervezett költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki
bemutatása:
Megnevezés
Kutatási Alaprész
Innovációs Alaprész
Befizetés a központi költségvetésbe
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
Innovációs járulék
Egyéb bevételek
Költségvetési támogatás
Összesen:

millió forintban egy tizedessel
Költségvetési kiadások
Költségvetési bevételek
50 300,0
49 856,5
56 643,6
2 514,3
13 448,0
121 400,0
1 000,0
42 543,6
172 762,4
164 943,6

Az NKFI Alap 2023. évi költségvetési egyenlege - 7818,8 millió forint.
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Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet száma és megnevezése:
LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Nemzeti Foglalkoztatási Alap felett rendelkező megnevezése:
Technológiai és ipari miniszter
Nemzeti Foglalkoztatási Alapkezelő megnevezése:
Technológiai és Ipari Minisztérium
LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2023. évi költségvetési javaslata
I. A célok meghatározása:
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap fő célja, hogy biztosítsa a foglalkoztatást elősegítő
támogatások működtetéséhez, a szakképzési támogatásokhoz, a bérgarancia támogatásokhoz
szükséges pénzügyi forrást, valamint finanszírozza az álláskeresési ellátásokat. Az európai
uniós források felhasználása, a 2021-2027-es időszak tervezett munkaerőpiaci programjai
tekintetében a Nemzeti Foglalkoztatási Alap előfinanszírozást teljesít.
Az elmúlt években a közfoglalkoztatás jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a segélyalapú
társadalmat munkaalapú társadalom váltsa fel Magyarországon. A közfoglalkoztatást a
kormány továbbra is átmeneti foglalkoztatásnak tekinti, amely segély helyett munkát és
jövedelmet biztosít az álláskeresők számára. A közfoglalkoztatás az ország leghátrányosabb
térségeiben élők számára szinte az egyetlen lehetőséget jelenti az értékteremtő munkára, ezért
a közfoglalkoztatás kiemelten fontos alapeleme a területi aránytalanságok felszámolása. A
korábbi évekhez hasonlóan a 2023. évi költségvetésnek is célja, hogy a Start-munkaprogram
keretében az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudók a közfoglalkoztatás révén
munkát kapjanak. A Start-munkaprogram finanszírozása 2023. évben is a Nemzeti
Foglalkoztatási Alapból valósul meg.
A kormány szándéka, hogy a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedését
ösztönözni szükséges. A magyar gazdaság helyzetének újbóli erősödésével a kormány
lehetőséget teremt a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalására és mindezt a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap forrásainak felhasználásával biztosítja.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alappal a technológiai és ipari miniszter, mint
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelkezik. Rendelkezési jogát a képzési alaprész
(2. cím Szakképzési támogatások) tekintetében a szakképzésért felelős miniszterrel (kulturális
és innovációs miniszter), a közfoglalkoztatás támogatására meghatározott előirányzat (6. cím
Start-munkaprogram)
tekintetében
a
közfoglalkoztatásért
felelős
miniszterrel
(belügyminiszter) megosztva gyakorolja.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2023-ban:
8. cím Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program (VEKOP) ún. „egycsatornás finanszírozási” rendszerben – a
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból előfinanszírozással – lebonyolított programjainak
megvalósítása során, a projekt előrehaladási jelentésekben igényelt támogatási összegek az
EU által (fejezeti kezelésű előirányzatból) megtérítésre kerülnek a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap javára.

1251

Az EU-s elő- és társfinanszírozás kiadási jogcím (2020. évig elnevezése 2014-2020-as
időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása kiadási jogcím) előirányzata terhére
az „Ifjúsági Garancia” (IG) intézkedés csomag (GINOP 5.2.1./VEKOP 8.2.1.), az „Út a
munkaerőpiacra” (GINOP 5.1.1./VEKOP 8.1.1.) és „A strukturális változásokhoz való
alkalmazkodás segítése” (GINOP 5.3.10./VEKOP 17.) projektek kerültek előfinanszírozásra.
A 2014-2020. közötti tervezési időszak programjai 2022. évben lezárulnak, a 2022. évben
felhasznált források visszatérülése 2023. évben realizálódik. A 2021-2027. közötti tervezési
időszak uniós társfinanszírozással megvalósuló munkaerőpiaci programjainak megvalósítása
2021. évben megkezdődött a GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok
alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén
keresztül” című program megvalósításával.
Az Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése bevételi jogcím
előirányzatán a 2023-as tervévben 60 000,0 millió forint bevétellel számoltunk, melyben
figyelembe vettük a 2014-2020-as tervezési időszak, valamint a 2021-2027. évi új tervezési
időszak előfinanszírozással megvalósuló programjaiban visszaigénylésre kerülő támogatási
összegek várható megtérítését.
9. cím Egyéb bevétel
Egyéb bevételként 2023. évben 3000,0 millió forint előirányzat került meghatározásra, a
következőkből adódóan: A foglalkoztatási alaprészből nyújtott kölcsönökből, támogatások és
ellátások visszaköveteléséből keletkező visszafizetésekből, bírságokból, kamatokból,
valamint különféle egyéb bevételekből a tervévben a területi egységek (kormányhivatalok)
által kezelt források tekintetében 1000,0 millió forint, a központi egység (Alapkezelő)
tekintetében 1200,0 millió forint tervezett bevétel folyik be 2023. évben a Nemzeti
Foglalkoztatási Alapba. A szakképzési egyéb bevételek jogcímen 800,0 millió forint bevételt
terveztünk.
11. cím Bérgarancia támogatás törlesztése
A bérgarancia támogatások keretében nyújtott kölcsönökből visszaáramló bevétel – az
előirányzat utóbbi évekbeli teljesítésére tekintettel – a tervek szerint 2023. évben 400,0 millió
forintot tesz ki.
12. cím Társadalombiztosítási járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető része
A 2020. július 1-jén hatályba lépett, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint
ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényben bevezetésre került a
társadalombiztosítási járulék, ami felváltotta az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci
járulékot, valamint a nyugdíjjárulékot. A befizetett társadalombiztosítási járulékból az állami
adóhatóság 8,1%-ot munkaerőpiaci járulék címén a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak naponta
utal át.
A Társadalombiztosítási járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető része bevételi
jogcím 2023. évi előirányzatának tervezett összege 327 700,0 millió forint. Az ezen a
jogcímen a társadalombiztosítási járulékból befolyó összeg tervezésénél a 2022. év eltelt
időszakának tényleges teljesítése, a 2022. év hátralévő időszakának várható teljesítése, a
makrogazdasági mutatók szerinti bruttó bér- és keresettömeg változás hatásai, valamint a
megosztási szabály kerültek figyelembevételre.
III. A célok eléréséhez 2023-ban tervezett feladatok, programok:
1. cím Foglalkoztatási támogatások
A Nemzeti Foglalkoztatási Alapban a foglalkoztatást elősegítő támogatásokra tervezett 2023.
évi előirányzat 9 000,0 millió forint.
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A kormány döntése értelmében az elkövetkezendő időszakban célunk a teljes
foglalkoztatottság elérése, ami akkor valósítható meg hosszútávon fenntartható módon, ha
abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, ha minél több új, adófizető munkahely
jön létre, és ha azok, akik képesek és készek nyílt munkaerőpiaci feltételek mellett dolgozni,
megfelelő segítséget kapnak az elhelyezkedésükhöz. Ehhez célzott munkaerőpiaci
programokat szükséges indítani.
A Foglalkoztatási támogatások kiadási jogcím előirányzata a későbbiek folyamán felosztásra
kerül decentralizált, valamint központi keretre.
A decentralizált keret az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalok részére allokálva, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és
támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendeletben meghatározott különféle
foglalkoztatást elősegítő támogatások, így a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló
foglalkoztatásának támogatása, a csoportos létszámleépítés elkerülését vagy enyhítését célzó
támogatás, bértámogatás, mobilitási támogatás, munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása, a
vállalkozóvá válást elősegítő támogatás működtetésének, valamint foglalkoztatást elősegítő
szolgáltatás-vásárlás finanszírozására szolgál. A decentralizált keret elsősorban az uniós
forrásból nem nyújtható támogatásokra használható fel.
A központi keretből meghatározóan központi munkaerőpiaci programok finanszírozására
kerül sor. 2023. évben rendelkezésre áll majd a pénzügyi forrás a Kisgyermeket nevelők
munkaerőpiaci visszatérésének támogatására a Közép-Magyarországi régióban program
folytatásához, valamint a Nyári diákmunka program támogatására, amely már közel 10 év óta
sikeres foglalkoztatási program. A Közfoglalkoztatásból a versenyszférába program az elért
eredményeire tekintettel 2023. évben tervezetten újra meghirdetésre kerül, a program
keretében – a közfoglalkoztatottak ösztönzése céljából, a versenyszférában történő
elhelyezkedés esetén – elhelyezkedési juttatást biztosítunk. A jelenleg zajló háborús
események következményeként a magyar gazdaság foglalkoztatási helyzetét érintő negatív
hatások miatt a csoportos létszámleépítések kezeléséhez a központi keretben jelentős összegű
pénzügyi forrás kerül elkülönítésre.
2. cím Szakképzési támogatások
A Szakképzési támogatások kiadási jogcím 2023. évi előirányzatának tervezett összege
45 144,0 millió forintban került meghatározásra. Az előirányzat a szakpolitikai célok, a
szakképzési rendszer működtetéséhez szükséges források figyelembe vételével került
megtervezésre.
Az előirányzat biztosít forrást a kifutó rendszerű Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra,
továbbá az új rendszerű, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 59. §-a szerinti
ösztöndíjra és pályakezdési juttatásra.
Az előirányzatból kerülnek biztosításra a gazdasági kamarák szakképzéssel kapcsolatos,
törvényben előírt feladatai ellátásához, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal és más szakmai szervezetek szakképzési feladataihoz, esetleges kisebb fejlesztési
programokhoz kapcsolódó támogatások, továbbá a kifutó beruházás-ösztönzési célú képzési
támogatások 2023. évre esetlegesen áthúzódó kifizetései.
3. cím Passzív kiadások, álláskeresési támogatások
Az álláskeresési támogatások rendszere 2011. évben alakult át jelentősen a mielőbbi
elhelyezkedés ösztönzése érdekében. Az előirányzat 2023. évi tervezett összege – a 2021. évi
tényleges teljesítést, a 2022. év eltelt időszakának tényleges teljesítését és az ebből adódóan
várható éves teljesítést, az ellátásban részesülő létszám és a keresetek várható alakulását
figyelembe véve – 115 700,0 millió forintban került megállapításra. Az előirányzat teljesülése
módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.
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Ez az előirányzat az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, valamint az
ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltség-térítést és az ellátásokkal összefüggő
közvetlen költségeket foglalja magába.
4. cím Bérgarancia kifizetések
A bérgarancia alaprészből (4. cím Bérgarancia kifizetések) a felszámolás alatt álló gazdálkodó
szervezetek dolgozóikkal szemben fennálló, munkabér- és végkielégítés tartozásának
kiegyenlítésére szolgáló támogatások a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
alapján nyújthatók. A bérgarancia kifizetések 2023. évi tervezett előirányzata – a 2021. évi
tényleges teljesítést, a 2022. évi várható felhasználást és a bérgarancia támogatások maximális
összegének emelkedését figyelembe véve – 2500,0 millió forintban került meghatározásra. Az
előirányzat teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.
5. cím Működtetési célú kifizetések
A Magyar Államkincstár által terhelt, a számlavezetéssel kapcsolatos működési kiadásokra
(kincstári tranzakciós díj, postai kifizetési utalvány díj), valamint esetlegesen a megszűnt
jogcímekhez kapcsolódó kifizetésekre 2023. évre 800,0 millió forint előirányzat került
meghatározásra.
6. cím Start-munkaprogram
A következő éveket érintő kormányzati szándék továbbra is a teljes foglalkoztatottság
megvalósítása, továbbá a magyar gazdaság helyzetének újbóli erősödésével a
közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedésének ösztönzése. 2016-ig a
közfoglalkoztatásba évről-évre magasabb létszám került bevonásba, azóta pedig folyamatosan
csökken a közfoglalkoztatottak száma. Továbbra is az egyik legfontosabb célként
fogalmazódik meg, hogy az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés ösztönzése
mellett a közfoglalkoztatás az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó
álláskeresők számára biztosítsa a munkavégzés lehetőségét. A cél elérését értékteremtő,
hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő programok
szolgálják. Prioritásként kezelendő a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacra történő
kijutásának elősegítése, képzésük támogatása és a közfoglalkoztatási programokban történő
bennragadásuk megelőzése. Az előbbieket komplementer módon úgy szükséges
megvalósítani, hogy együttesen a foglalkoztatás tartós és pénzügyileg is fenntartható
növekedését eredményezzék.
A koronavírus okozta járványhelyzet után, a gazdaság újraindításával az álláskeresők
létszáma 2022. évben csökkenő tendenciát mutat, ami várhatóan továbbra is folytatódik. A
csökkenő létszám a közfoglalkoztatásra szánt források – előző évhez viszonyított –
csökkenését is eredményezi. A 2023. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 110 000,0
millió forint előirányzat került meghatározásra. Ez az előirányzat az elmúlt évek tapasztalatait
tekintve várhatóan elegendő lesz arra, hogy 2023. évben is biztosítsa a közfoglalkoztatás
lehetőségét azok számára, akik hosszabb ideig nem tudnak visszatérni az elsődleges
munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatási támogatások iránt felmerülő többletigények esetén az
előirányzat a Kormány engedélyével túlléphető.
A 2023. évi előirányzatból az előző évről áthúzódó támogatásokon felül új indítású országos
közfoglalkoztatási programok, járási és egyéb mintaprogramok, országos és megyei
közfoglalkoztatási kiállítások valósulhatnak meg, valamint a hagyományos önkormányzati
közfoglalkoztatás a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás formájában.
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7. cím EU-s elő- és társfinanszírozás
A hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságának javítását szolgáló, az állami
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által
megvalósított uniós programok előfinanszírozással valósulnak meg, és a kifizetésekhez
szükséges forráshoz az intézmények az Alap jelenlegi pénzellátási rendszerén keresztül jutnak
hozzá.
A foglalkoztatást elősegítő támogatások működtetése és a pénzügyi felhasználás tekintetében
hatékonynak bizonyult az uniós forrásokból megvalósított munkaerőpiaci programok
végrehajtására kialakított, elkülönített állami pénzalapon keresztüli előfinanszírozási és
végrehajtási rendszer, melyet a megfelelő tervezhetőség és a rendelkezésre álló uniós források
ütemes és teljes-körű felhasználása érdekében továbbra is indokolt működtetni. Az
előfinanszírozási rendszer kulcsfontosságúnak bizonyult a megfelelő ütemű forráslehívás
biztosításában.
Az uniós források tervezése során a kormány azt az elvárást fogalmazta meg, hogy a
foglalkoztatást elősegítő támogatásokra fordított kiadásokra elsősorban uniós forrást
szükséges felhasználni. Ennek megfelelően történt az operatív programok tervezése. A 20212027-es tervezési időszak uniós társfinanszírozással megvalósuló munkaerőpiaci
programjainak megvalósítása 2021. évben megkezdődött a GINOP Plusz-3.2.1-21 „A
munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a
munkaerő fejlesztésén keresztül” című program megvalósításával. A támogatás célja, hogy a
feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi
képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket.
A 2021-2027-es időszak pénzügyi forrásainak biztonságos felhasználása érdekében a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap 2023. évi költségvetésének tervezetében az EU-s elő- és
társfinanszírozás kiadási jogcím 85 000,0 millió forint előirányzati összeggel került
megtervezésre.
16. cím Válsághelyzeti támogatás
A „Válsághelyzeti támogatás” kiadási jogcímen kerül 2022. évben kifizetésre az Ukrajnában
kialakult fegyveres konfliktussal összefüggően egyrészt a Magyarországon történő
foglalkoztatás elősegítése érdekében a lakhatási és utazási költségek megtérítéséhez nyújtott
támogatás, másrészt a rendszeres létfenntartási támogatás. (Előbbi az Ukrajna területéről
érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról
szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet, az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek
foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint az ukrán
állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való
foglalkoztatásának támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján, utóbbi a
veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára
tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és
juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi
LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló
106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet alapján.)
Ezen támogatások 2023. évre áthúzódó kötelezettségeinek kifizetéséhez szükséges pénzügyi
forrás biztosítása céljából a 2023. évi költségvetésben 200,0 millió forint előirányzat áll
rendelkezésre. Az előirányzat a Kormány engedélyével túlléphető.
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IV. 2023-ban tervezett költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki
bemutatása:
Millió forintban egy tizedessel
Megnevezés
Költségvetési Költségvetési
kiadások
bevételek
Foglalkoztatási támogatások
9 000,0
Szakképzési támogatások
45 144,0
Passzív kiadások, álláskeresési támogatások
115 700,0
Bérgarancia kifizetések
2 500,0
Működtetési célú kifizetések
800,0
Start-munkaprogram
110 000,0
EU-s elő- és társfinanszírozás
85 000,0
Válsághelyzeti támogatás
200,0
Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak
60 000,0
visszatérülése
Egyéb bevétel
3 000,0
Bérgarancia támogatás törlesztése
400,0
Társadalombiztosítási járulék Nemzeti Foglalkoztatási
327 700,0
Alapot megillető része
Összesen:
368 344,0
391 100,0
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Alap fejezet száma és megnevezése:
Alap felett rendelkező megnevezése:
Alapkezelő megnevezése:

LXV. fejezet Bethlen Gábor Alap
Bethlen Gábor Alap Bizottsága
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Bethlen Gábor Alap 2023. évi költségvetési javaslata

I. A célok meghatározása:
A Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) célja, hogy
–
a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása,
anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és
továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának
fenntartása és erősítése érdekében támogatást nyújtson,
–
fedezetet biztosítson Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek
kölcsönös megismeréséhez, a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáinak
bemutatásához, továbbá a magyarságismereti és nemzetpolitikai kutatások elősegítése
érdekében létrehozott Magyarság Háza működéséhez,
–
támogatást nyújtson a magyar–magyar kapcsolatok építését célzó Határtalanul! program
lebonyolításához,
–
támogatási forrásokkal járuljon hozzá a határon túli magyarságot érintő
gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolításához és a
támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolásához.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2023-ban:
2. cím 3. alcím Költségvetési támogatás
A 2023. évre rendelkezésre áll az Alap számára központi költségvetési forrás a határon túli
támogatásokra, valamint a magyar–magyar kapcsolatok programjaira.
III. A célok eléréséhez 2023-ban tervezett feladatok, programok:
4. cím Nemzetpolitikai célú támogatások
Az Alap terhére normatív támogatások, illetve nyílt és meghívásos pályázatok, egyedi
támogatási kérelem, valamint egyedi döntés alapján folyósított támogatások kifizetésére kerül
sor.
A normatív jellegű, oktatás-nevelési támogatások és a hallgatói támogatások keretén belül – a
szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14. § (1) bekezdése
alapján – a törvényi feltételeknek megfelelő óvodai, alap- és középfokú oktatási
intézményben magyar nyelven, vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató
kiskorúak nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban, továbbá a
felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatásban részesülnek. A 2023. évi támogatás egy főre
jutó összegét a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról
szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/C. § (4) bekezdése alapján az Alap felett
rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) határozza meg. Az elmúlt évek adatai
alapján megközelítőleg 222 ezer fő részesül ebben a normatív támogatásban. A program
lebonyolítását külhoni partner szervezetek segítik lebonyolító díj ellenében.
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A normatív jellegű, kárpátaljai természetes személyek támogatásai révén biztosított a magyar
nyelven beszélő pedagógusok, edzők, továbbá az egészségügyi dolgozók, színészek és
médiadolgozók, művelődésszervezők és könyvtárosok, illetve az óvodai és alsó tagozatos
iskolai étkeztetés támogatása. Az elmúlt évek adatai alapján közel 15 ezer fő részesül ebben a
normatív jellegű támogatásban. Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra,
humanitárius katasztrófára és nehéz gazdasági helyzetre tekintettel kiemelt figyelmet kap a
kárpátaljai régió.
A nyílt pályázati konstrukciók keretében működési támogatások, eszközbeszerzési,
beruházási, valamint esemény- és programszervezési feladatok, illetve ösztöndíjprogramok
kerülnek támogatásra. A Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban: MÁÉRT) által
jóváhagyott nemzetstratégia jegyében meghatározott prioritás mentén kiemelt a támogatása az
olyan kezdeményezéseknek, melyek előremozdítják a kapcsolattartást, szakmai
együttműködést a külhoni magyarsággal.
A nemzeti jelentőségű intézmények egységes elvek alapján nyújtott támogatásban
részesülnek. A MÁÉRT tagszervezeteinek javaslatára – előzetesen egyeztetett minősítési
rendszer alapján – 2019-től 82 intézmény és 12 program minősül nemzeti jelentőségűnek. Az
intézmények értékelésénél, kiválasztásánál a nemzetpolitikai célok, a rövid és hosszú távú
nemzeti érdekek megvalósításában vállalt szerep a meghatározó. 2023-ban közel 145 oktatási
és kulturális intézmény kap a tervek szerint meghívást a nemzeti jelentőségű programok
megvalósítására. Az intézmények kiválasztásánál – a MÁÉRT javaslatokkal összhangban –
prioritást élvez a szórványgondozás. Ezen intézmények további működtetése, programjaik
bővítése meghatározó szerepet tölt be a régió életében.
–
A nemzeti jelentőségű intézmények között nagyságrendjüknél fogva kiemelkednek a
felsőoktatási intézmények: a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Partiumi
Keresztény Egyetem, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. A kormány a
külhoni magyarok oktatásával és kultúrájával kapcsolatos feladatai ellátásának körében
támogatásban részesíti a romániai magyar történelmi egyházak által alapított Sapientia
Alapítványt, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény
Egyetem fenntartóját. Szintén a nemzeti jelentőségű intézmények között kerül
támogatásra a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola működési költsége.
–
Az intézményi jelleg sokrétűségét szemlélteti, hogy támogatás biztosított az oktatási,
kulturális intézmények, ernyőszervezetek, szórványkollégiumok, valamint az erdélyi
nemzeti jelentőségű felsőoktatási háttérintézmények, kulturális intézmények, médiák,
színházak, bábszínházak, táncegyüttesek, szakmai intézmények részére.
–
Az előzőek mellett kiemelt támogatott az újvidéki Európa Kollégium, amely nemcsak
oktatási intézmény, hanem a környékbeli magyarság szellemi, tudományos és művészeti
központja is egyben. A nemzeti jelentőségű intézményeknek a határon túl meghatározó
szerepük van a magyar anyanyelvű oktatás, önazonosság, hagyományőrzés és az
anyanyelvápolás fenntartásában, fejlesztésében. Ezen célok esetében a külhoni
magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának erősítésére, a határon túli magyar
nyelvű oktatás fenntartásához, intézmények működtetéséhez, fejlesztésekhez, valamint
oktatási programokra (pl. képzések, vendégtanári programok, stb.), ösztöndíjak
odaítélésére, kutatások támogatására az Alap biztosít forrást.
–
A támogatások révén a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács programjainak kiemelkedő
eredményei az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás, valamint a nyelvhasználat területén
jelentkeznek.
–
Kiemelendő továbbá a vajdasági Pannon Televízió támogatása is, amely fontos szerepet
tölt be a vajdasági magyar közösség tájékoztatásában, a magyar nyelv és kultúra
ápolásában, a magyar-szerb viszony fejlesztésében, emellett további nemzeti
jelentőségű vajdasági magyar intézmények is támogatásban részesülnek.
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Az egyedi támogatások keretének terhére alapvetően egyedi kérelmek alapján valósul meg a
támogatások nyújtása. A kulturális, oktatási, szociális, ifjúságsegítő és egyházi intézmények
támogatása nemzetpolitikai, közösségmegerősítő, regionális érdekvédő szempontból
elengedhetetlen. Továbbra is kiemelt támogatandó cél a magyar nyelvű oktatási programok
támogatása, különösen a szórványkollégiumoké. Ezen kívül fontos feladat a kulturális
programok és rendezvények (színházak, művelődési intézetek), valamint a határon
túli/regionális hatáskörű magyar nyelvű média támogatása. 2023-ban is folytatódik a
vajdasági magyar falu-, tanya- és peremkerületi gondnoki rendszer működtetése az Alap
terhére. Számos határon túli egyházi, oktatási, kulturális, művészeti, érdekvédelmi szervezet
működésének finanszírozása a jövőben is az Alapon keresztül valósul meg, melyek
támogatása kulcsfontosságú a fennmaradásuk szempontjából. A 2023. évben folytatódik a
Muravidéki Magyar Nemzeti Közösség működésének támogatása, a horvátországi magyar
intézmények fejlesztése, továbbá az Alap terhére biztosításra kerülnek külhoni
sporttámogatások.
5. cím Működtetési célú kifizetések
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/A. § (5) bekezdése, valamint a
Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.) 4. § (6)
bekezdése alapján az Alap kezelésével kapcsolatos, az Alapkezelő felmerülő működtetési
kiadások fedezete az Alap költségvetésében kerül megtervezésre. Az Alapkezelő 2018. évtől
ellátja a jogszabályban meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű
előirányzat kezelésével és az azokból nyújtott támogatások lebonyolításával kapcsolatos
egyes feladatokat is. A működtetési célú kifizetések az Alap kiadási főösszegének 5,8%-át
teszik ki, mely a törvényben maximált 10%–os mértéken belül maradt. Az egyes fejezeti
kezelésű és központi kezelésű előirányzatok kezelésének feladataira a címen belül
301,6 millió forint került megtervezésre a jogszabályban meghatározott egyházi és
nemzetiségi célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatainak kezelési költségei, valamint a
nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatása központi kezelésű
előirányzatának Alapkezelőnél felmerülő kezelési költségei fedezetére.
6. cím Rákóczi Szövetség támogatása
A Rákóczi Szövetség sokrétű tevékenységével támogatja a szomszédos országokban
kisebbségben élő magyarság oktatásügyét, kultúrája megőrzését, erősíti a Kárpát-medencei
magyarság összetartozás-tudatát, a külhoni magyar közösségek megmaradásért folytatott
küzdelmét.
8. cím Magyarság Háza program támogatása
A Magyarság Háza program támogatása cím terhére rendszeres és ingyenesen látogatható
közhasznú programok kerülnek megrendezésre az érdeklődő közönség számára. A program
rendezvényei a nemzeti identitás erősítését szolgálják, bemutatják a világ magyarságára
jellemző értékeket, eredményeket, teljesítményeket, sikereket. A Magyarság Háza Nonprofit
Kft. rendezvényeinek jelenleg a Magyarság Háza ad otthont, szellemiségének megfelelő
rendezvényekkel várva a nagyközönséget.
9. Határtalanul! program támogatása
A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok
kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra,
így annak keretében magyarországi, valamint külhoni magyar diákok – a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárságának szakmai irányítása mellett kiírt pályázati felhívások
alapján – az Alapból nyújtott támogatással kiránduláson vesznek részt a szomszédos országok
magyarlakta területein, ahol személyes kapcsolatokat teremthetnek, hozzájárulva ez által az
összetartozás-tudat és nemzeti öntudat erősítéséhez.
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IV. 2023-ban tervezett költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki
bemutatása:
millió forintban egy tizedessel
Megnevezés

Költségvetési kiadások

Költségvetési támogatás
Nemzetpolitikai célú
támogatások
Működtetési célú kifizetések
Rákóczi Szövetség
támogatása
Magyarság Háza program
támogatása
Határtalanul! program
támogatása

Költségvetési bevételek
34 300,0

24 519,1
2 283,8
2 000,0
246,6
5 250,5

Összesen:

34 300,0

1262

34 300,0

1263

1264

Alap fejezet száma és megnevezése:

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Alap felett rendelkező megnevezése:

Technológiai és Ipari Miniszter

Alapkezelő megnevezése:

Technológiai és Ipari Minisztérium

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 2023. évi költségvetési javaslata
I. A célok meghatározása:
Az 1998. január 1-jétől működő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA)
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atomtörvény) 62. §-ának
megfelelően a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, a kiégett üzemanyag átmeneti
tárolásának és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a nukleáris létesítmény
leszerelésének és az Atomtörvény 10/A. §-a szerinti ellenőrzési és információs célú
önkormányzati társulások támogatásának finanszírozását biztosító elkülönített állami
pénzalap.
Az Atomtörvény szerint a feladatok elvégzéséről a kormány által kijelölt szerv gondoskodik.
Ennek megfelelően az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) 1998. évben
megalapította a 2008 óta Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: RHK Kft.) néven működő gazdasági társaságot. 2013.
évtől az RHK Kft. feletti tulajdonosi jogok gyakorlója az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A KNPA
kezelésének legfőbb célja a törvényi és pénzügyi szabályozások szerinti működés biztosítása,
a kapcsolódó szervezetekkel a minőségi, folyamatos és együttműködő ügymenet kialakítása.
Mindezeken túl kiemelt célként kezelendő az éves munkaprogram szerinti célkitűzések
teljesítéséhez szükséges szerződési környezet kialakítása, nyilvántartása és kezelése is.
A KNPA-val kapcsolatos munka segítése érdekében értékelő és előzetes állásfoglalást
kialakító testületként működik a KNPA Szakbizottság, amellyel az Alapkezelő szorosan
együttműködik. A KNPA-ból mind a felhalmozási, mind a működési kiadások finanszírozása
pénzeszköz átadással valósul meg. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás az
államháztartáson kívüli non-profit szervezet, az RHK Kft. részére történik, amely társaság a
KNPA-ból finanszírozott beruházásokat végzi. A működési célú pénzeszköz átadás nagy
részben szintén az RHK Kft. javára – a tárolók üzemeltetési költségeinek fedezésére, az RHK
Kft. üzemeltetési, fenntartási, hatósági felügyeleti kiadásaira –, valamint kisebb részben az
önkormányzati társulások és az Alapkezelő javára történik.
2023. évben a KNPA-ból a következő tevékenységek finanszírozására kerül sor:
- Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése
- Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása
- Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (a továbbiakban: KKÁT) bővítése, felújítása
- Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
- RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai
- Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása
- Alapkezelőnek működési célra
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- Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2023. évben:
2023. évben, az előzetes jogszabályi keretek alapján, a következő erőforrások biztosítják a
KNPA működését.
15. cím - Nukleáris létesítmények befizetései
Az Atomtörvény 63. § (1) bekezdése szerint az atomerőmű a radioaktív hulladék végleges
elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásának – beleértve a tároló
leszerelését is –, és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá az atomerőmű
leszerelésének, valamint az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak
nyújtott támogatás költségeit a KNPA-ba történő befizetés útján köteles biztosítani. A
befizetés adott évre vonatkozó mértékét az Atomtörvény 63. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján szükséges megállapítani. Az adott évre megállapított összeg arányos részét
közvetlenül a KNPA Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára havonta, a hónap 15.
napjáig kell befizetni.
16. cím - Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése
Az Atomtörvény 63/A. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia által
alapított költségvetési szerv, valamint felsőoktatási intézmény vagy a központi
költségvetésből finanszírozott más szerv által működtetett nukleáris létesítményeknek, azok
üzemideje alatt, a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével kapcsolatos költségeket a
hulladéktárolóba történő beszállításakor kell megfizetni az Atomtörvény 1. mellékletében
meghatározottak szerint. A KNPA javára történő befizetés forrását a központi költségvetés
biztosítja a működtető intézmény éves költségvetésében. Az Atomtörvény 63/A. § (2)
bekezdése alapján az atomenergia olyan alkalmazója, amely nem tartozik az Atomtörvény
63. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 63/A. § (1) bekezdés hatálya alá, a radioaktív hulladék
végleges elhelyezésével kapcsolatos, az Atomtörvény 1. melléklete alapján meghatározott
befizetési kötelezettségét a hulladéktárolóba történő beszállításakor teljesíti.
18. cím - Költségvetési támogatás
A KNPA – az Atomtörvény 64. § (2) bekezdésben foglalt értékállóságának biztosítása
érdekében – központi költségvetési támogatásban részesül.
III. A célok eléréséhez 2023. évben tervezett feladatok, programok:
2023. évben az előzetes jogszabályi keretek alapján biztosított erőforrásokból, a KNPA
terhére kizárólagosan az alábbi feladatokra, programokra lehet kifizetést teljesíteni.
1. cím - Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése
A kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő
tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű
üzemidejének meghosszabbításáról szóló 85/2005. (XI. 23.) OGY határozatban a magyar
Országgyűlés – az Atomtörvény 7. § (2) bekezdése alapján – előzetes, elvi hozzájárulást adott
a Bátaapáti közigazgatási területén, Bátaapáti (Üveghuta) térségében földtanilag már
korábban alkalmasnak minősített területen, kis- és közepes aktivitású hulladéktároló
létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez.
Bátaapátiban a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (a továbbiakban: NRHT) létesítése több
ütemben valósul meg, és ehhez a szakaszolt létesítéshez igazodik az egyes elkészült
létesítményrészek üzembe helyezése és üzemeltetési engedélyezése.
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Első ütemben elkészültek az NRHT felszíni telephelyének mindazon létesítményei és
rendszerei, amelyek lehetővé tették a paksi atomerőműben felhalmozódott szilárd hulladékok
egy részének (tömörített vegyes szilárd hulladék, 200 literes hordókba csomagolva) átvételét
és a felszín alatti elhelyezésük előkészítését az átvett hulladékos hordók betárolásával a
technológiai épület e célt szolgáló csarnokában. A felszíni létesítmények hivatalos átadása
2008. október 6-án, a technológiai épületbe történő első hulladékszállítás pedig 2008.
december 2-án valósult meg.
A létesítés második ütemében, 2012. évben megvalósult az első két kamra (I-K1 és I-K2) és
megépültek az ezeket kiszolgáló technológiai rendszerek, melyek 2012 szeptemberében
megkapták az üzemeltetési engedélyt. Az üzemeltetési engedély birtokában, az I-K1 kamra
ünnepélyes átadására és az első vasbeton konténer végleges elhelyezésére 2012. december 5én került sor. Az átadást követően a vasbeton konténerek végleges elhelyezése ütemezetten
haladt és 2017 májusában az I-K1 tárolókamra megtelt; összesen 537 vasbeton konténert
helyeztek el.
Az NRHT III. ütemű bővítésének célja, hogy a létesítési engedélyben (és azok
módosításaiban) foglaltak szerint lehetőség legyen az erőmű által kifejlesztett új
hulladékcsomag (betonkonténer helyett fémkonténer) elhelyezésére az I-K2 kamrában. A
bővítés III. ütemében, 2015.évben elkészült az I-K3 és I-K4 tároló kamra, a Nyugati feltáró
vágat és a lezárási koncepció igazolásához szükséges 3. sz. vizsgálati kamra kialakítása,
elvégzésre kerültek az ezekhez kapcsolódó vizsgálatok. 2017-ben befejeződött az I-K2 tároló
kamrában a vasbeton medence, valamint a kapcsolódó technológiai rendszerek kiépítése. Az
OAH 2017. szeptember 5-én kiadta az RHKN-HA0014 számú üzemeltetési engedélyt, amely
már kiterjed az új típusú hulladékcsomagok átvételére és az I-K2 tárolókamrában létesített
vasbeton medencében történő végleges elhelyezésére is.
2023. évben befejezésre kerül a szállító és tároló konténer tervezése. Az év során szükséges
elvégezni a felszíni többpakkeres észlelőrendszer javítását és átalakítását. Továbbá elkezdődik
az I-K2 tárolókamra és vasbeton medence és koronatér szakaszolt feltöltése. Az NRHT
esetében szükséges a kompakt hulladékcsomag árnyékoló fedlap beszerzése, valamint a
létesítést támogató őrzés-védelmi tevékenység támogatása is. Az RHK Kft. alaptevékenységét
támogató műszaki és földtani kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtása is feladat az NRHT
esetében. 2023. évtől megkezdődik a Demonstrációs lezárás kialakítása és monitorozása a 3.
vizsgálati kamrában. További feladat az év folyamán az ellenőrzött zóna új beléptetési pont
kialakítása a felszín alatt I-K2 és I-K3 kamra között.
A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (a továbbiakban: RHFT)
telephely 1976. december 22-én kezdte meg működését 3540 m3 kapacitással, feladata a nem
atomerőművi eredetű kis- és közepes aktivitású hulladékok átvétele és biztonságos kezelése, a
létesítmény és a technológiai rendszerek folyamatos üzemeltetése legalább 2064-ig.
Az első szállítmányt az RHFT 1977 márciusában fogadta, a létesítmény végleges üzemeltetési
engedélyét 1980. évben adta ki az Egészségügyi Minisztérium. Az 1977 óta eltelt időszakban
a tárolókapacitás bővítése ugyan megtörtént (a létesítmény bővített tárolókapacitása összesen
5040 m3), de a paksi atomerőmű által korábban (1983-1989, valamint 1992-1996 között)
beszállított hulladék mennyisége így is jelentős részét teszi ki a jelenleg tárolt hulladéknak.
A tárolókapacitás bővítése mellett 2002. évtől megkezdték az RHFT létesítmény hosszú távú
biztonságának biztosításához szükséges biztonságnövelő programot. A program I. üteme
során (2002-2005) megtörtént a telephely korszerűsítése, átmeneti tárolási lehetőség
kialakítása a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú hulladékok számára és a további
biztonságnövelő intézkedések megalapozása.
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A biztonságnövelő program II. ütemében, 2009. évben fejeződött be egy demonstrációs
program végrehajtása, melynek fő feladata volt, hogy négy tárolómedence felnyitásával,
tartalmának átválogatásával, majd az átválogatott hulladék megfelelő visszahelyezésével
információt szolgáltasson a teljes (a további tároló kamrákra kiterjedő) biztonságnövelő
program megvalósíthatóságáról. A demonstrációs cellabontási munkák keretében elvégzett
lépések eredményeként jelentős – a 280 m3 tároló térfogatból 55 m³ bruttó – tároló hely
felszabadítására került sor. A következő években is folytatni szükséges a tárolómedencéken
belüli térfogat-felszabadítás gyakorlatát jogi, műszaki, gazdasági és lakossági elfogadási
szempontok figyelembevétele mellett. Mára az RHFT szabad befogadó kapacitása
gyakorlatilag kimerült, ezért kiemelt stratégiai cél a kapacitás felszabadítási program
végrehajtása, amely lehetővé teszi olyan mértékű szabad tárolási kapacitás kialakítását, mely
hosszú távon megoldja a hazai izotóp-felhasználók radioaktív hulladékainak a telephelyen
történő fogadását.
A biztonságnövelő program folytatásához szükséges feltételek megteremtése érdekében 2018.
év végére elkészült a könnyűszerkezetes csarnok, majd 2019. év végére a csarnokon belüli
konténment kivitelezése is befejeződött.
Az RHFT vonatkozásában a folyamatos üzemeltetés a cél legalább 2064-ig. Az RHFT a
továbbiakban kizárólag a nem atomerőművi eredetű kis- és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok végleges elhelyezését szolgálja. A hosszú élettartamú hulladékok tárolását csak
átmenetileg oldja meg az RHFT. A kis- és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésére
vonatkozó feladat ellátása csak további szabad tárolási kapacitás kialakításával válik
lehetségessé a jövőben, ezért ez kiemelt célnak minősül.
2023. évben folytatódnak a biztonságnövelő intézkedések infrastrukturális feltételeit biztosító
kivitelezési tevékenységek a telephelyen. Az év folyamán megtörténik az RHFT fizikai
védelmi kamerarendszer korszerűsítése, valamint az optikai gyűrű kialakítása. A hulladékok
kitermeléséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése is tovább folytatódik. 2023.
évben befejeződik az új sugárkapu beszerzése, üzembehelyezése.
2. cím - Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása
A nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló mélységi geológiai
tároló telephelyének kiválasztása és kutatása több évtizedes, fázisokra tagolódó feladat. A
tároló potenciális befogadó képződménye, a Bodai Agyagkő Formáció (a továbbiakban: BAF)
földtani kutatása 2003. évben indult meg.
Elkészült a BAF felszíni kutatására kiterjedő, három egymásra épülő fázist figyelembe vevő
telephelykutatási keretprogram, amelyet az OAH 2019 júliusában hagyott jóvá.
2023. évben is szükséges folytatni a térségben a monitoring tevékenységet, a monitoring
objektumok fejlesztését, javítását és továbbra is biztosítani a fúrómag-minták tárolását,
valamint a BAF-3, BAF-3A és BAF-4 mélyfúrások terepi tevékenységeihez kapcsolódó
mérési adatok kiértékelését.
Szükséges befejezni a 2022 őszén megkezdődő, mintegy 49 km2 területre kiterjedő,
nagyfelbontású 3D szeizmikus méréseket, továbbá elindítani az I. felszíni kutatási fázis
terjedelmébe tartozó további terepi kutatási tevékenységeket.
Aktualizálni szükséges a 2000. évben készített országos szűrést a tároló befogadására
potenciálisan alkalmas formációkról, ennek érdekében 2023. évben véglegesíteni kell a
formációk összehasonlítására alkalmazandó kritrériumrendszert, majd meg kell kezdeni a
mélységi geológiai tároló lehetséges helyszíneinek országos felmérését.
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3. cím - Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása
A KKÁT a paksi atomerőmű kiégett üzemanyagának átmeneti tárolására szolgál és szükség
szerint modulárisan bővíthető. A megfelelő engedélyek birtokában 1997. évben a KKÁT
üzembe helyezése megtörtént és kiégett kazettákkal történő feltöltése is megkezdődött. Ezek
után a KKÁT folyamatos üzemeltetése párhuzamosan zajlott a bővítéssel és ez a tevékenység
ma is folyamatban van. A létesítmény eddig elkészült 1-24. számú tároló kamráiban 11 416
db fűtőelemköteg átmeneti tárolására van lehetőség. 2021. év végén a létesítményben 10 297
db kiégett kazettát tárolnak.
A KKÁT vonatkozásában folytatni szükséges a paksi átmeneti tároló 25-28. sz. kamráinak
kivitelezési munkáit, melyből a gépészeti elemek gyártása 2023. és 2024. évekre tevődtek át
az engedélyezés elhúzódása miatt.
Szintén folytatni szükséges a fizikai védelmi biztonságtechnikai rendszerek korszerűsítését,
továbbá az Őrzésvédelmi Központ Tartalék Vezetési Pontjának kiépítését valamint az
egységes tárolócső monitoring és adatgyűjtő rendszer kiépítését.
2023. év folyamán szükséges ezentúl még a KKÁT üzemi épületben a személyi sugárkapuk
cseréjének megvalósítása. A Fegyveres Biztonsági Őrség tervezett létszámfejlesztése miatt
bővíteni szükséges a meglévő Őrzésvédelmi Központ épületét a megfelelő szintű szolgálat
ellátáshoz szükséges új helyiségek kialakításával.
4. cím - A nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
A hatósági előírásoknak megfelelően a nukleáris létesítményekre Leszerelési Tervet
szükséges készíteni, és annak érdekében, hogy a világban végbemenő műszaki fejlesztések és
a felhalmozódó tapasztalatok beépüljenek a hazai gyakorlatba, azt periodikusan (5 évente)
felül kell vizsgálni. A Leszerelési Tervek felülvizsgálataiban figyelembe szükséges venni a
leszerelési stratégia változásait, a nukleáris létesítményekben bekövetkező változásokat, a
hatósági követelmények változásait, valamint a leszerelési technológiák fejlődését.
2023. évben is szükséges folytatni a Paksi Atomerőmű leszerelése során keletkező radioaktív
hulladék mennyiségek, valamint a kapcsolódó költségek felülvizsgálatát, továbbá pontosítani
kell a blokkok leállítását követő átmeneti időszak alatt elvégezhető tevékenységeket.
5. cím - RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési
kiadásai
A KNPA-ból szükséges finanszírozni az RHFT-nek, a KKÁT megépült részeinek és az
NRHT üzembe vett létesítményeinek üzemeltetését, az RHK Kft. működési költségeit és a
tájékoztatási tevékenység költségeit.
Az RHFT üzemeltetési költsége tartalmazza egyrészt a biztonságnövelő program nem
beruházás jellegű kiadásait (pl. hulladék-visszanyerés költségei), másrészt a környezetellenőrzés, a szakszemélyzet, a fizikai védelem, a radioaktív hulladékok beszállításának és
minősítésének, a tároló medencékben tárolt hulladék tárolásának anyagi, személyi és egyéb
költségeit, valamint a felügyeleti díjat.
A KKÁT megépült részeinek üzemeltetésére előirányzott összeg tartalmazza a KKÁT
működtetésének, karbantartásának, fizikai védelmének, takarításának, a terület fenntartásának,
a kiégett kazetták beszállításának és tárolásának anyagi, személyi és egyéb költségeit. Az
üzemeltetési költségek között szerepel a KKÁT hatósági felügyeleti díja is.
Az NRHT üzemeltetési költségei tartalmazzák az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ből
beszállított kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezését, továbbá a
szakszemélyzet, a fizikai védelem költségeit, a vállalkozók által végzett – kötelezően előírt –
környezeti monitoring, a munkahelyi és környezeti, sugárvédelmi rendszer üzemeltetésének,
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karbantartásának költségeit, a szükséges technológiai rendszerek (szellőzés, vízkezelő
rendszer, erős- és gyengeáramú villamos rendszerek) és géppark (targoncák, teher- és személy
gépjárművek, emelő berendezések) üzemeltetési és karbantartási ráfordításait, valamint a
telephely állagmegőrzésével kapcsolatban felmerült kiadásokat. Az üzemeltetési költségek
között szerepel az NRHT hatósági felügyeleti díja is.
6. cím - Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása
Az Atomtörvény 10/A. § (2) bekezdése és 62. § (3) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a
radioaktív hulladéktároló, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges tároló
engedélyese a tárolónak helyt adó település vagy települések (és az azzal területileg határos
települések), valamint a tároló létesítésével kapcsolatos kutatófúrások által érintett települések
lakosságát a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettsége mellett az ellenőrzési és
információs célú önkormányzati társulások (a továbbiakban: társulások) útján is rendszeresen
tájékoztathatja.
Az Atomtörvény 10/A. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy a társulásoknak a tárolóhoz
vagy a tervezett tárolóhoz kötötten a KNPA-ból támogatás adható, illetve meghatározza, hogy
milyen célokra használható fel (tájékoztatás, ellenőrzés, működés és településfejlesztés). A
KNPA-ból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott
támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 2. §-a és 1. melléklete
alapján a társulásokkal kötött támogatási szerződések tartalmazzák a támogatás teljes
összegéből az adott társulás részére jutó hányadot. A társulások ellenőrzési és tájékoztatási
feladatait a támogatási keretszerződések foglalják magukba
7. cím - Alapkezelőnek működési célra
Az Alapkezelő alapkezeléssel kapcsolatos működési költségeit a KNPA-ból szükséges
biztosítani. A működési költségek fedezik az Alapkezelőnek a KNPA-val kapcsolatos
tervezési, nyilvántartási, adatszolgáltatási tevékenységének költségeit, a forintszámlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáért felszámított díjakat, valamint az RHK Kft.
közhasznú feladataival összefüggő véleményező, engedélyező, ellenőrző és finanszírozó
tevékenységének kiadásait.
9. cím - Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása
A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését
szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi
irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 4. cikkében előírja, hogy a tagállamoknak a kiégett
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozóan nemzeti politikát kell
kidolgozniuk és fenntartaniuk. A magyar Országgyűlés a fenti előírásnak megfelelően a
kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló
21/2015. (V. 4.) OGY határozatával elfogadta, majd az Atomtörvény 5/B. § (2) bekezdése
alapján, 2020. évben felülvizsgálta a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének
nemzeti politikájáról szóló dokumentumot. A nemzeti politika bemutatja a radioaktív
hulladék és kiégett üzemanyag kezelése, valamint a nukleáris létesítmények leszerelése során
alkalmazandó alapelveket, és rögzíti a nemzeti program peremfeltételeit.
A nukleárisüzemanyag-ciklus záró szakaszára vonatkozóan több stratégiai lehetőség
kínálkozik. Az üzemanyag ciklus zárása a nukleáris ipar egyik legnagyobb kihívása,
amelynek megoldása intenzívebb kutatás-fejlesztési tevékenységet igényel. Ezekbe a
munkákba Magyarország is igyekszik bekapcsolódni. A stratégiai lehetőségek
összehasonlítását lehetővé tevő megalapozó munkát az RHK Kft. a források rendelkezésre
állásához igazodóan tudja finanszírozni.
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IV. 2023. évben tervezett költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki
bemutatása:
Millió forintban egy tizedessel
Megnevezés

Költségvetési
kiadások

1. Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladéktárolók beruházása, fejlesztése
2. Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely
kiválasztása
3. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése,
felújítása
4. Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
5. RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és
a KKÁT üzemeltetési kiadásai
6. Ellenőrzési és információs célú önkormányzati
társulások támogatása
7. Alapkezelőnek működési célra
9. Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása
15. Nukleáris létesítmények befizetései
16. Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése
18. Költségvetési támogatás
Összesen:
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Költségvetési
bevételek

3 844,9
1 000,0
6 000,0
52,9
7 366,8
1 231,6
83,5
31,7

19 611,4

28 422,3
7,1
53 800,0
82 229,4
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Alap fejezet száma és megnevezése:
Alap felett rendelkező megnevezése:
Alapkezelő megnevezése:

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap
Kultúráért és innovációért felelős miniszter
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

A Nemzeti Kulturális Alap 2023. évi költségvetési javaslata

I. A célok meghatározása:
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kezelő szerve 2017. január 1-től az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvényében (NKA
törvény) meghatározott feladatok végrehajtása az NKA Bizottsága és kollégiumai – tíz
művészeti tematikájú és nyolc nem művészeti tematikájú – által kerül megvalósításra. Az
elmúlt években, meghatározott időre és céllal létrehozott négy program (ideiglenes)
kollégium száma hétre bővült 2022. évben, mivel létrejött a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium,
a Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium és a Veszprém-Balaton 2023 Európa
Kulturális Fővárosa Ideiglenes Kollégium.
Az állandó és ideiglenes kollégiumok szakmai koncepciójuk mentén készítik el a pályázati
felhívásaikat és határozzák meg a döntéseik célját, irányát (így különösen: a vidéki és a
határon túli pályázók nagyobb mértékű bevonása, könyv-és folyóirat kiadás,
gyermekirodalom népszerűsítése). Kiemelt célként fogalmazódik meg 2023-évre a
közösségépítésre alkalmas tevékenységek priorizálása, a járványhelyzet elmúltát követően a
kulturális élet „újraindulásának” ösztönzése, valamint nemzeti értékeink közkinccsé tétele.
Az NKA kezelője kiemelten fontos célként fogalmazta meg az elmúlt években a pályázati
rendszer racionalizálását, az eljárás optimalizálását, gyorsabbá és hatékonyabbá tételét,
melyet a következő években is folytatni kíván. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a
szervezeten belül már több intézkedést is történt, melynek keretében 2022. évtől már
támogatói okiratok kerülnek kibocsátásra, amely a szerződéskötési folyamatot, valamint a
támogatás folyósítását jelentősen meggyorsítja. Ide sorolható továbbá, az Igazságügyi
Minisztérium által működtetett közhiteles nyilvántartáshoz való csatlakozás, amely lehetővé
teszi az egyes működési formák esetében a létezést igazoló dokumentumok lekérdezését.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2023-ban:
6. cím Egyéb bevételek
A cím előirányzata megoszlik államháztartáson belüli illetve államháztartáson kívüli
előirányzatokra. Nagyságrendileg jellemző összeg a kezelő szerv által beszedett nevezési díj
nettó összege, és az előző években átutalt költségvetési támogatásokra tárgyévben visszautalt
maradvány. Ezen kívül a beszedett ügyleti kamatok összege is e címen kerül elszámolásra.
7. cím Játékadó NKA-t megillető része
Az NKA meghatározó bevétele az ötös lottó szerencsejáték játékadójának 90%-a. Az ötös
lottó bevétel alakulását a nyeremények halmozódása és az emberek játékkedve határozza
meg, mely évek között és éven belül is jelentősen eltér. Ezen tényezők függvényében a
bevétel évente 10 000,0-13 000,0 millió forint között alakul. E bevétel az elmúlt két évben
folyamatos csökkenő tendenciát mutat, ezáltal a 2023. évi ötös lottó játékadó 90%-ának
tervezett összege a Pénzügyminisztérium prognózisa alapján 100,0 millió forinttal
alacsonyabb 2022. évi tervadathoz képest.
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9. cím Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőtől származó befizetések
A szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől befolyó bevétel összege az előző évek
adatait figyelembe véve kerül meghatározásra.
A szerzői jogi törvény alapján a jogdíj bevételének nagyságát előre nem lehet pontosan
megtervezni, az összeg évenként változó. A bevétel az üres adat- és képhordozók jogdíjából, a
kulturális célra átadott jogdíjbevételből, valamint 2020-tól az ismeretlen, vagy ismeretlen
helyen tartózkodó szerzőket megillető jogdíjakból áll, amelyek átutalására a jogkezelő
szervezetek beszámolóinak elfogadását követően május-június hónapokban kerül sor. A
felhasználás tényleges aránya a bevétel függvényében alakul. Ezen a jogcímen befolyt
összeget a jogszabálynak megfelelően, a bevétel a származási hely szerinti jogosulti
csoportok, illetve a szerzői jogkezelő szervezetek jóváhagyott támogatáspolitikájának
figyelembevételével fel kell osztani az érintett kollégiumok között, ezért ez a bevétel nem
szabad felhasználású előirányzat.
III. A célok eléréséhez 2023-ben tervezett feladatok, programok:
1. cím Alapból nyújtott támogatások
Az alapból nyújtott támogatások felhasználása az NKA törvénnyel összhangban, az NKA
felett rendelkező miniszter, és a Bizottság által meghatározott célok alapján történik. Az alap
felhasználását a pályázati kiírások biztosítják, melyekről az alap felett rendelkező miniszter
által kinevezett kollégiumok döntenek, a Bizottság által meghatározott támogatási célok
figyelembe vételével. A kollégiumok a keretek ismeretében – amelyeket a jóváhagyott
költségvetési törvény ismeretében határoz meg a Bizottság – fogalmazzák meg a pályázati
felhívásaikat és döntenek arról, hogy az adott évben mely területre fordítanak nagyobb
hangsúlyt.
Az előző években az NKA törvény 7/A.§ (2) bekezdés értelmében 2023. év terhére döntés
született, a hosszútávú és kiszámítható sajtótermék (folyóirat) támogatásának végrehajtása
érdekében. E célra éven túli kötelezettségvállalásra (400,0 millió forint) került sor. A
pályázati felhívás minden esetben megjelöli a pályázat célja szerint besorolt program számát,
és így a törvényi címet is. Az NKA törvényen alapuló felhasználási címek az alábbiak:
–

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása
alá tartozó előirányzat felhasználása minden évben a legjelentősebb összeg. Itt kerül
elszámolásra a lap- és könyvkiadás támogatása, a levéltári és múzeumi állománybővítés
és állományvédelem, az új előadóművészi produkciók létrehozása, és terjesztése, az
alkotó művészi alkotások létrehozása.

–

Évfordulók, hazai fesztiválok, rendezvények támogatásához a múzeumi kiállításokkal, a
belföldi vendégszereplésekkel, külföldi művészek hazai vendégszereplésével,
hangversenyrendezéssel kapcsolatos kiadások tartoznak.

–

Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatásához a
magyar művészek külföldi vendégszerepléseivel kapcsolatos kiadások jelennek meg.
Ezek közzé tartozik a nemzetközi közönséget vonzó fesztiválok kiadásai, valamint a
kulturális intézmények európai uniós pályázataihoz az önrész biztosítása. A hazai és
nemzetközi hatókörű fesztiválok, rendezvények esetén az elmúlt években kialakult
pályáztatási stratégia egyre inkább a komplex, önálló koncepcióval rendelkező
események támogatására irányul, ahol a támogatás hasznosulása is összetett. A
támogatott tevékenység a magas színvonalú általános kulturális értékteremtésen túl az
országkép kedvező alakulásához hozzájárulva pozitív társadalmi-gazdasági folyamatok
kialakulását is elősegítheti. Természetesen mindezen célkitűzések teljesülése a
forrásigény általános növekedésével jár, ugyanakkor a szakmai beszámolók
visszaigazolják e törekvések pozitív hozadékait.
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–

Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása
előirányzata a művészeknek adott alkotói támogatások, valamint az így elkészült, vagy
az NKA támogatásával megvásárolt műalkotások bemutatására ad fedezetet.

–

Kultúrával kapcsolatos kutatások támogatása keretéből a kulturális területtel
kapcsolatos kutatásokat támogatja az NKA.

–

Épített örökség, építőművészet támogatása a fedezete a műemléki épületek
veszélyelhárítására, állagmegóvására, a régészeti leletek feltárására, és feldolgozására,
valamint az építőművészeti alkotások bemutatására kiírt pályázatoknak.

–

Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni közösségi rendezvények támogatása
előirányzatára pályázhatnak a közművelődési tevékenységet végző szervezetek, az
amatőr művészeti tevékenységet végzők, itt jelennek meg az oktatásra, a szakmai
továbbképzésre, tanulmányutakra szánt támogatások is.

–

Szakmai díjakhoz való hozzájárulás és nemzetközi tagdíjak nem jelentősek az NKA
költségvetésében. E kiadások az EMMI szakmai díjaihoz, valamint a szervezetek
nemzetközi tagdíjaihoz való hozzájárulást fedezik.

2. cím Működési kiadások
A működési kiadásokhoz tartozik az NKA kezelésével kapcsolatos kiadások fedezete,
valamint a Magyar Államkincstár által felszámított bankköltség. Az alapkezelő
együttműködési megállapodás alapján ellátja az EMMI kulturális célú pályázatainak kezelői,
illetve lebonyolítói feladatait is. Az ezzel kapcsolatos lebonyolítói költségek fedezetét is
tartalmazza ez a cím az NKA törvény. 7.§. (2) bekezdése alapján.
4. cím Kulturális célú, központi költségvetési szervek működési kiadási támogatása
Az NKA törvény 7/C. § (2) bekezdése rendelkezik az ágazati minisztérium, a Kulturális és
Innovációs Minisztérium irányítása, valamint felügyelete alá tartozó kulturális célú központi
költségvetési intézmények működési kiadásainak egyszeri, adott év költségvetését kisegítő
támogatási összegről, amelyet az NKA szabályainak megfelelő módon lehet igényelni, és
elbírálásáról a miniszter dönt. A 2023. évi előirányzat megállapításánál az előző évek
felhasználása jelenti a bázis adatot.
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IV. 2023-ban tervezett költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki
bemutatása:
millió forintban egy tizedessel
Megnevezés

Költségvetési
kiadások

Egyéb bevételek

Költségvetési
bevételek
300,0

Az ötös lottó szerencsejáték játékadójának NKA-t
megillető része

12 600,0

Szerzői jogi törvény alapján közös jogkezelőtől
származó befizetések

2 600,0

Alapból nyújtott támogatások

8 712,1

Működési kiadások

1 145,2

Kulturális célú, központi költségvetési szervek
működési kiadási támogatása
Összesen:

245,0
10 102,3
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15 500,0
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I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, a Nyugdíjbiztosítási Alap 2023. évi
költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők
A LXXI. fejezet Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2023. évi költségvetése
alkalmas arra, hogy biztosítsa a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer alapvető
célkitűzéseit: a nyugellátások értékállóságának, valamint a nyugdíjrendszer stabilitásának,
fenntarthatóságának megőrzését.
Az egyes bevételi és kiadási előirányzatok összhangban vannak a 2023. évi költségvetés
elkészítésekor alkalmazott makrogazdasági paraméterekkel, valamint a költségvetési törvény
elkészítéséhez kiadott Tájékoztatóban foglaltakkal.
Az Ny. Alap költségvetése a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint mutatja be a
kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer bevételeit és kiadásait. A bevételi oldal a
nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló – szociális hozzájárulási adóból, járulékokból,
költségvetési hozzájárulásból és egyéb forrásokból származó – bevételeket tartalmazza. A
kiadási oldalt a nyugellátási és a nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódó egyéb kiadások képezik.
A bevételi oldal alakulását alapvetően a bruttó bér- és keresettömeg 2023. évre tervezett 10,5%-os
mértékű emelkedése határozza meg. A bevételek döntő részét, együttesen 82,9%-át a szociális
hozzájárulási adó befizetések, illetve a biztosítottak által fizetett társadalombiztosítási járulék Ny.
Alapot megillető része teszi ki. A szociális hozzájárulási adó mértékét a 2018. évi, a szociális
hozzájárulási adóról szóló LII. törvény tartalmazza, amelyet a – 2021. december 17-én
kihirdetett – 2021. évi CXXXI. törvény 7. §-a 2022. január 1-től 13%-ra csökkentett, a
szakképzési hozzájárulás beolvasztásával egybekötve.
A törvényjavaslat alapján a foglalkoztató 2023-ban változatlanul 13%-os szociális hozzájárulási
adót fizet. Az adó társadalombiztosítási alapok közötti megosztási aránya (71,63%) sem módosul.
A biztosított által fizetett, 2020. július 1-jétől bevezetett egykulcsos társadalombiztosítási
járulékból 54,0% illeti meg az Ny. Alapot, amely megegyezik a korábbi (10%-os)
nyugdíjjáruléknak az Ny. Alapot megillető százalékos arányával. A járulékfizetésre vonatkozó
különös szabályok alapján fizetendő nyugdíjjárulék – változatlanul – 10%. A járulékfizetésnek
továbbra sincs felső határa. Bármely keresőtevékenységet végző saját jogú nyugdíjas mentesül
a társadalombiztosítási járulékfizetés alól, nyugdíjnövelésre pedig nem szerez jogosultságot.
A kiadási oldal főösszegének 99,8%-a a nyugellátási kiadásokra kerül kifizetésre 2023-ban. Az
Ny. Alap a korhatárt betöltöttek öregségi nyugellátását, korhatár alatti öregségi nyugellátásként
kizárólag a nők részére 40 év jogosultsági idő alapján járó ellátást, valamint a hozzátartozói
nyugellátásokat és az egyösszegű méltányossági kifizetéseket finanszírozza 2023. évben is.
A nyugellátások 2023. évi előirányzata tartalmazza a januárban végrehajtásra kerülő 5,2%-os
nyugdíjemelés fedezetét. A nyugdíjemelés mértéke a törvényi előírásoknak megfelelően
megegyezik a fogyasztói árindex tervezett emelkedésével.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.)
6/A. §-a alapján a 13. havi nyugdíj folyósítására a tárgyév első negyedévében kerül sor.
A nyugellátási kiadások előirányzatán belül céltartalék képzésére kerül sor, a Tny. 101.§ (7)
bekezdésében foglaltak szerint, a nyugdíjprémium kiadásainak fedezetére. E kötelezettség
akkor áll fenn, ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének tárgyévre
tervezett mértéke a 3,5%-os mértéket meghaladja és az államháztartás tárgyévi egyenlegcélja
várhatóan teljesül. A nyugdíjprémium céltartalék előirányzatánál a 2023. évi költségvetés a
GDP 4,1%-os növekedésével számol.
Az Ny. Alap benyújtott költségvetése nullszaldós, a tervezett bevételek – kiegészülve a
központi költségvetésből tervezett hozzájárulásokkal – biztosítják az előirányzott kiadások
fedezetét.
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források és tervezett kiadások
II.1. Az Ny. Alap 2023. évi bevételei
1. Cím: Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
Az Ny. Alap bevételeinek döntő hányadát (terv szinten 82,9%-át) a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalon (a továbbiakban: NAV) keresztül érkező szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot
megillető része, valamint a biztosítottak által fizetett társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot
megillető nyugdíjjárulék összege képezi. Az adó- és járulékbevételek terve 10,5%-os bruttó
keresettömeg növekedéssel számol, figyelembe véve a bázis évi folyamatokat, az esetleges
szabályváltozásokat, beleértve a vészhelyzetek gazdasági hatásai miatt szükséges intézkedések
kereszthatásait is. A szociális hozzájárulási adó mértéke (13%) az előző évhez képest nem
változik, az Ny. Alapot megillető része a törvényjavaslat szerint a bázisévi – 71,63% – szinten
marad.
A társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része a korábbi egyéni járulék – 10%-os
nyugdíjjárulék – Ny. Alaphoz befolyó százalékos arányával egyezik meg, járulékfizetési
kötelezettségnek továbbra sincs felső határa.
Az Ny. Alap költségvetésében az 1. alcím, valamint a 2. alcím tartalmazza e bevételeket a
következők szerint.
1. Alcím: Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része
2. Alcím: Társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része és
nyugdíjjárulék
millió forint
Megnevezés

2023. évi előirányzat

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része

1 812 300,0

Társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része és
nyugdíjjárulék

2 249 700,0

3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások
Az egyéb járulékok és hozzájárulások bevételi előirányzata 50 900,0 millió forint, a bevételi
főösszeg 1,0%-a, amely a következő tételeket tartalmazza.
millió forint
Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megállapodás alapján fizetők járulékai
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

900,0
50 000,0

Egyéb járulékok és hozzájárulások összesen

50 900,0

A 2019. évi CXXII. törvény 48. §-ában szabályozott, Megállapodás alapján fizetők járulékai
tervezett előirányzata 900,0 millió forint. A megállapodás megkötésénél a nyugdíjjárulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy által meghatározott jövedelem, amely legalább a
megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. Megállapodás esetén a
nyugdíjjárulék mértéke 22%.
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Az Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher tervezett összege 50 000,0 millió forint. E
járulék teljesítése a 2010. évi LXXV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján történik, mely szerint
e közteher – munkavállalónként, a munkaviszony minden naptári napjára – a mezőgazdasági
és turisztikai idénymunka esetében 500 forint, az alkalmi munka eseteiben 1000 forint, a
filmipari statiszta alkalmi foglalkoztatása esetén pedig 4000 forint összegben terheli a
foglalkoztatót. Ebből az adóhatóság 91,8%-ot az Ny. Alapnak utal át a 13. § (2) bekezdés
alapján.
5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság
E bevételi jogcím 2023. évi előirányzata 4300,0 millió forint, amely a bevételi főösszeg 0,1%a. A NAV-nál kezelt késedelmi pótlék, bírság bevételi számlákra befolyt összegből az
Ny. Alapot a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló 1992. évi LXXXIV. törvény
13. számú melléklete alapján számított összeg illeti meg.
6. Alcím: Költségvetési hozzájárulások
2023. évben 778 850,0 millió forint a költségvetési hozzájárulások tervezett összege, amely a
bevételi főösszeg 15,9%-a.
millió forint
Megnevezés

2023. évi előirányzat

Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel
Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása

382 150,0
371 800,0

Nyugdíjprémium céltartalék támogatása

24 900,0

Költségvetési hozzájárulások

778 850,0

A szociális hozzájárulási adókulcs 2017. évtől történő fokozatos csökkentése következtében az
Ny. Alapból kieső bevételeket a központi költségvetés az Ny. Alap egyensúlyának fenntartása
érdekében központi költségvetési hozzájárulás formájában kompenzálja.
2023. évben a kiadások
382 150,0 millió forint.

támogatására

tervezett

pénzeszköz-átvétel

előirányzata

A kormány a gazdaságvédelmet szolgáló intézkedései között kiemelt figyelmet fordít az idős
és a rászoruló emberek anyagi biztonságának védelmére, ezért a XLII. fejezetből nyújtott
támogatással biztosítja a kiadási előirányzat összegével egyezően a Nyugdíjbiztosítási Alapból
folyósított tizenharmadik havi nyugdíj és a 2023-ban tervezett nyugdíjprémium kifizetések
forrását.
A 13. havi nyugdíj támogatásának tervezett összege 371 800,0 millió forint, a nyugdíjprémium
céltartalék támogatás előirányzata pedig 24 900,0 millió forint.
7. Alcím: Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
A 2023. évi előirányzat összege 6489,0 millió forint. A jelzett összeg tartalmazza az Ny. Alapot
megillető – a tárgyévet megelőző időszakban kifizetett – visszatérítendő, illetve visszatérülő
ellátások, és jogalap nélkül felvett ellátások megtérített összegeit, valamint az Ny. Alapnak járó
egyéb bevételeket (magánnyugdíj-pénztárak átutalásai, nyugdíjtranszfer, biztosítási megtérítési
bevételek, mulasztási bírság, stb.). A tervezett előirányzat a bevételi főösszeg 0,1%-a.
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3. Cím: Vagyongazdálkodás
A járuléktartozás fejében átvett vagyon hasznosításából származó bevételek 2023. évi tervezett
előirányzata 14,0 millió forint.
II. 2. Az Ny. Alap 2023. évi kiadásai
2. Cím: Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1. Alcím: Nyugellátások
Az Ny. Alap 2023. évi nyugdíjkiadási előirányzata tartalmazza a 2023. évi nyugdíjemelésre
fordítandó többletkiadáson felül az automatizmusokból eredő többletkiadások és az egyszeri
segély fedezetét, a 13. havi nyugdíj kiadásait, továbbá céltartalékot a nyugdíjprémium
kifizetésére.
A 2023. évi januári nyugdíjemelés mértékét a hatályos nyugdíjtörvény alapján a fogyasztói
árnövekedés tárgyévre tervezett mértéke határozza meg. A költségvetési törvényjavaslat szerint
a tárgyévre tervezett fogyasztói árnövekedés 5,2%, így 2023. januárban a nyugellátásokat
ennek megfelelően szükséges emelni.
A nyugdíjkiadások 2023. évi összegét a cserélődés hatása is növeli. A korábbi évek magas
bérdinamikájának eredményeként az új nyugdíjak átlaga jelentősen meghaladja a korábban
megállapított ellátások átlagát, ez további 1,5%-os kiadásemelkedést okoz.
Így összességében 6,7%-kal emelkedik az ellátások átlaga.
A nyugdíjasok átlagos létszámára csekély 0,2%-os növekedést prognosztizáltunk 2023-ban. Ezt
elsősorban a korhatár feletti öregségi nyugdíjasok számának kismértékű várható emelkedése
okozza, főként a 2022. évi folyamatok áthúzódó hatása következtében.
A 2023. évre tervezett 4,1%-os GDP növekedés alapján céltartalék megállapítása szükséges a
nyugdíjprémium kifizetésére. Ennek összege 24 900,0 millió forint.
A 13. havi teljes havi nyugdíj tervezett kiadása 2023-ban 371 800,0 millió forint.
Az Ny. Alap 2023. évi nyugdíjkiadási előirányzata a főbb ellátási csoportoknál következők
szerint alakul:
millió forint
2023. évi előirányzat

Megnevezés
Öregségi nyugdíj

4 036 000,0

Hozzátartozói nyugellátás

461 600,0

Egyszeri segély

600,0

Nyugdíjprémium céltartalék

24 900,0

13. havi nyugdíj várható kiadásai

371 800,0
4 894 900,0

Nyugellátások összesen
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Az öregségi nyugellátások 2023. évi kiadási előirányzata 4 036 000,0 millió forint. Ezen belül
a korhatár felettiek öregségi nyugdíjának kiadása 3 663 600,0 millió forint, a nők korhatár alatti
nyugellátásának kiadása 372 400,0 millió forint.
A hozzátartozói nyugellátások 2023. évi előirányzata 461 600,0 millió forint. Ebből az
árvaellátások összege 42 000,0 millió forint, az özvegyi nyugellátásoké pedig 419 600,0 millió
forint.
Egyszeri segély jogcímen 600,0 millió forint összeget tartalmaz az előirányzat. Ezen felül az
Ny. Alap költségvetésének normaszövege rögzíti, hogy – a nyugellátások előirányzatának
megfelelő jogcímein történő elszámolással – méltányossági alapon történő nyugdíjmegállapításra 300,0 millió, méltányossági alapú nyugdíjemelésre pedig 900,0 millió forint
használható fel az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint.
4. Alcím: Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
Az egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 7650,0 millió forint előirányzati összege tartalmazza
a nyugdíjfolyósítással és a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos egyéb tevékenységek kiadásait.
Ebből 6250,0 millió forint a postaköltség, az egyéb kiadások összege pedig 1400,0 millió forint.
A postaköltség előirányzata és az egyéb kiadások előirányzott összege a 2022. évi várható
teljesülés és a tervezett fogyasztói árnövekedés figyelembevételével került meghatározásra.
3. Cím: Vagyongazdálkodás
A vagyongazdálkodás tervezett kiadási előirányzata 2023. évre összesen 3,0 millió forint.
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TÁJÉKOZTATÓ
a demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt
hatásairól

I.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 22. § (3) bekezdés e.) pontja
értelmében a költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtásakor az Országgyűlésnek
tájékoztatásul be kell nyújtani a demográfiai folyamatokra és azok hatásaira vonatkozó 50
évre szóló előrejelzést.
Jelen tájékoztatás ezen törvényi kötelezettség teljesítése.

II.) A demográfiai prognózisban (lásd 1. számú táblázat) a Központi Statisztikai Hivatal által
2022-ben készített népesedési előrejelzés szerepel.

Budapest, 2022. június „ .”
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1. számú táblázat

50 éves demográfiai előrejelzés
Népesség (ezer fő, év elején)
Ebből:
Összesen munkaképes
korú
népesség*

nyugdíjkorhatár
felettiek

Nyugdíjkorhatár
felettiek aránya a
népességhez

Nyugdíjkorhatár
felettiek aránya a
munkaképes korú
népességhez

2022

9 689

6 289

1 991

20,55%

31,66%

2023

9 659

6 264

1 989

20,60%

31,76%

2024

9 639

6 248

1 992

20,67%

31,89%

2025

9 613

6 231

1 988

20,68%

31,90%

2026

9 585

6 207

1 983

20,69%

31,95%

2027

9 553

6 184

1 972

20,64%

31,88%

2028

9 517

6 167

1 954

20,53%

31,68%

2029

9 478

6 145

1 939

20,46%

31,56%

2030

9 438

6 125

1 925

20,40%

31,44%

2031

9 397

6 102

1 913

20,36%

31,36%

2032

9 356

6 079

1 906

20,37%

31,35%

2033

9 314

6 044

1 909

20,49%

31,58%

2034

9 272

6 002

1 918

20,68%

31,95%

2035

9 231

5 961

1 928

20,88%

32,34%

2036

9 190

5 920

1 938

21,09%

32,75%

2037

9 150

5 881

1 948

21,29%

33,13%

2038

9 111

5 839

1 961

21,52%

33,58%

2039

9 074

5 795

1 976

21,78%

34,10%

2040

9 038

5 728

2 017

22,32%

35,22%

2041

9 003

5 652

2 068

22,97%

36,59%

2042

8 970

5 581

2 115

23,57%

37,89%

2043

8 939

5 516

2 157

24,13%

39,11%

2044

8 910

5 456

2 195

24,63%

40,23%

2045

8 883

5 402

2 229

25,09%

41,27%

2046

8 858

5 355

2 257

25,48%

42,14%

2047

8 835

5 313

2 280

25,81%

42,92%

2048

8 814

5 278

2 299

26,08%

43,55%

2049

8 794

5 249

2 312

26,29%

44,05%

2050

8 777

5 222

2 326

26,50%

44,53%

2051

8 761

5 190

2 345

26,77%

45,19%
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Népesség (ezer fő, év elején)
Ebből:

Nyugdíjkorhatár
felettiek aránya a
népességhez

Nyugdíjkorhatár
felettiek aránya a
munkaképes korú
népességhez

Összesen

munkaképes
korú
népesség*

nyugdíjkorhatár
felettiek

2052

8 746

5 158

2 366

27,05%

45,86%

2053

8 733

5 127

2 387

27,33%

46,56%

2054

8 721

5 095

2 410

27,63%

47,29%

2055

8 709

5 062

2 434

27,95%

48,09%

2056

8 697

5 025

2 462

28,30%

49,00%

2057

8 686

4 985

2 492

28,70%

50,00%

2058

8 674

4 947

2 520

29,06%

50,95%

2059

8 661

4 912

2 545

29,39%

51,82%

2060

8 647

4 878

2 569

29,71%

52,67%

2061

8 633

4 845

2 590

30,00%

53,46%

2062

8 618

4 818

2 606

30,24%

54,09%

2063

8 603

4 797

2 615

30,40%

54,51%

2064

8 588

4 780

2 622

30,53%

54,86%

2065

8 575

4 764

2 629

30,66%

55,19%

2066

8 564

4 745

2 642

30,85%

55,68%

2067

8 553

4 726

2 656

31,05%

56,19%

2068

8 543

4 708

2 669

31,25%

56,70%

2069

8 531

4 691

2 680

31,41%

57,12%

2070

8 519

4 675

2 690

31,58%

57,54%

2071

8 506

4 656

2 702

31,77%

58,04%

2072

8 492

4 633

2 717

32,00%

58,65%

* 15. életévüket betöltött, az öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem ért személyek száma
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I. Az Egészségbiztosítási Alap 2023. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők
Az Egészségbiztosítási Alap 2023. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege
3 917 840,2 millió forint, kiadási főösszege 3 917 840,2 millió forint, a költségvetés
egyenlege 0,0 millió forint. A költségvetési tervezés 10,5 százalékos bruttó bér- és
keresettömeg, 10,2 százalékos bruttó átlagkereset növekedést, valamint 5,2 százalékos
fogyasztói árnövekedést előrevetítő makrogazdasági paraméterek alapján történt, a 2022. évi
várható teljesítési adatokból, mint bázisból kiindulva, a szükséges szerkezeti változások,
valamint szintrehozások alkalmazásával.
II. 1. Egészségbiztosítási Alap 2023. évi bevételei
Az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) bevételi előirányzata 3 917 840,2 millió
forint.
1. cím: Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része
Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és
egészségbiztosítási járulék
A figyelembe vett makrogazdasági paraméterek (kiemelten a bruttó bér és keresettömeg) és a
tervezett jogszabályi változások , valamint a bázisévi hatások alapján a 2023. évi szociális
hozzájárulási adó E. Alapot megillető része 718 000,0 millió forint, a társadalombiztosítási
járulék E. Alapot megillető része és egészségbiztosítási járulék tervezett összege
1 528 500,0 millió forint, amelyek az összes bevétel 57,3 százalékát teszik ki. A törvényjavaslat
szerint a járulékbevételek E. Alapot megillető hányadai változatlanok az előző évhez képest.
Egyéb járulékok és hozzájárulások
Az egyéb járulékok és hozzájárulások 2023. évi együttes összege 78 800,0 millió forint. Az
alcím meghatározó tétele a munkáltatói táppénz hozzájárulás (43 200,0 millió forint) és az
egészségügyi szolgáltatási járulék (34 500,0 millió forint). Az egyszerűsített foglalkoztatás
utáni közteher előirányzat tartalmazza az 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet értelmében
megvalósuló szabályváltozást.
Késedelmi pótlék, bírság
A késedelmi pótlék és bírság 2023. évi előirányzata 2700,0 millió forint a 2022. évi várható
teljesítési adatok figyelembevételével.
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Költségvetési hozzájárulások
A költségvetési hozzájárulások alcím 2023. évre tervezett együttes összege 1 374 105,8 millió
forint, a bevételek 35,1 százaléka.
A bevétel részét képezi az ún. „nemzeti kockázatközösségből” származó pénzeszköz-átvétel,
amelynek keretében a központi költségvetés – a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról,
valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényben – meghatározott
személyek után járulék címen pénzeszközt ad át az E. Alap számára (541 247,5 millió forint).
A központi költségvetés által fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék egy főre jutó havi
összege 9 150 forintra módosul.
Az alcím 832 858,3 millió forint összegben tartalmazza továbbá a kiadások támogatására
tervezett pénzeszköz-átvételt, illetve az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos
költségvetési hozzájárulást.
Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
2023-ban az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek együttes összege
215 300,9 millió forint, amely az összes bevétel 5,5 százalékát teszi ki.
Az ide tartozó bevételi előirányzatok a következők:
− Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések, kifizetések visszatérítése és egyéb térítési
díj bevétel (11 075,1 millió forint);
− Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései:
= a szerződések szerinti
(41 446,3 millió forint),
származó bevételek;

gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések
amelyek a támogatásvolumen-szerződésekből

= a folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek
(76 991,8 millió forint), amelyek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben
meghatározott befizetések. Az előirányzat meghatározásánál figyelembe vételre
került a 2022. évi várható bevételi teljesítés és az 197/2022. (VI. 14.) Korm.
rendelet értelmében megvalósuló szabályváltozás;
= a nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések (1,0 millió forint);
= a szerződések szerinti és egyéb gyógyászati segédeszköz forgalmazással
kapcsolatos bevételek (1,0 millió forint);
− Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése (7555,7 millió forint);
− Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése (230,0 millió forint);
− Népegészségügyi termékadó (78 000,0 millió forint az 197/2022. (VI. 14. Korm.
rendelet szabályváltozásának figyelembevételével).
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II.2. Az Egészségbiztosítási Alap 2023. évi kiadásai
Az E. Alap kiadási előirányzata 3 917 840,2 millió forint, mely az alábbi tételeket tartalmazza:
2. cím: Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Az E. Alap 2023. évre tervezett egészségbiztosítási ellátások kiadásainak pénzbeli ellátásai
összesen 1 043 381,3 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 26,6 százaléka. A cím
tartalmazza:
− a csecsemőgondozási díj (154 408,2 millió forint),
− a táppénz (221 128,6 millió forint),
− az egyszeri segély (450,0 millió forint),
− a kártérítési és baleseti járadék (10 364,9 millió forint),
− a gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj (318 434,9 millió forint) és
− a rokkantsági, rehabilitációs ellátások (338 594,7 millió forint)
fedezetét.
A pénzbeli ellátások tervszámainak kialakításánál a bruttó átlagkereset növekedése és a
naturális mutatók várható változásainak költségvetési hatásai kerültek figyelembevételre.
A Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj előirányzatának tervezése során a bruttó
átlagkereset növekedés és a jogosultak számának emelkedése került figyelembevételre.
Továbbá az is figyelembe vételre került a gyermekgondozási díj előirányzat tervezése során,
hogy folyamatosan emelkedik a gyermekgondozási díjat igénybevevő – jellemzően magas
jövedelemmel rendelkező – férfiak száma.
Az előirányzat tartalmazza továbbá az örökbefogadói díj forrását is.
A csecsemőgondozási díj előirányzatának tervezése során az átlagkereset várható emelkedése
mellett a jogosultak számának esetleges emelkedése is figyelembe vételre került.
A rokkantsági, rehabilitációs ellátások előirányzatának tervezése elsősorban a 2022. évi várható
teljesítési adatain, valamint a 2023. évi létszámváltozás és az ellátások emelésének
prognosztizált hatásán alapul.
Az E. Alap 2023. évre tervezett egészségbiztosítási ellátások kiadásainak természetbeni
ellátásai összesen 2 849 690,4 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg
72,7 százaléka.
Gyógyító-megelőző ellátás
A Gyógyító-megelőző ellátás 2023. évi finanszírozására meghatározott keretösszeg
2 254 381,5 millió forint, mely a 2022. évi törvényi előirányzatot 131 412,5 millió forinttal
haladja meg.
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A növekmény összetevői a következők:
− a háziorvosi, fogorvosi és az iskolaegészségügyi ellátás területén 2021-ben indult
orvosi és szakdolgozói béremelés szintrehozása és 2023. évi fejlesztési többlete,
− a z egészségügyi dolgozók béremelésének 2022. és 2023. évi fejlesztési többlet,
− a robotsebészet finanszírozási igénye,
− a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozásra rendelkezésre álló forrás bővítése.
Célelőirányzatok
A méltányosság keretében biztosított eszközök/eljárások és gyógyszerek finanszírozására a
beérkező kérelmek magas számára tekintettel 3911,3 millió forint áll rendelkezésre.
A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok
letelepedésének, valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog
vásárlásának támogatására szolgáló összeg 1250,0 millió forint.
Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók béremeléseinek szükséges
szintrehozására, a 2021-ben indult orvosi bérfejlesztés 2023. évi többletére mindösszesen
73 075,7 millió forint összegű többlet került biztosításra. A jogcímcsoport továbbá tartalmaz
29 410,6 millió forint beépülő forrást az ügyeleti díjazás finanszírozásának 2022-ben
megtörtént emelésével összefüggésben. Így a 2023. évi előirányzat összege: 679 067,8 millió
forint.
Alapellátás
A háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás 103 946,0 millió forintról 117 049,6 millió forintra,
13 103,6 millió forinttal növekszik, a fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás 39 876,2 millió
forintról 45 069,1 millió forintra változik, mely 5192,9 millió forintos forrásbővülést tartalmaz,
tekintettel a jogszabályban meghatározott orvosi béremelések fedezetére.
Az iskolaegészségügyi ellátás bértámogatása 221,8 millió forintról 255,1 millió forintra, 33,3
millió forinttal emelkedik, mely a nem Eszjtv. alapján foglalkoztatott teljes állású iskolaorvosok
gyakorlati idő alapján megállapított, bértámogatás emelésének fedezetét tartalmazza.
Szakellátás
Az Összevont szakellátás a jogcímcsoport feladataiban és összegszerűségében is kiemelkedő helyet
foglal el a gyógyító-megelőző ellátáson belül. A járóbeteg-szakellátás stratégiai szerepének
erősítése továbbra is kiemelt feladata, lakosság közeli definitív ellátás biztosítása és a kórházi ellátás
tehermentesítése érdekében.
Az Összevont szakellátás jogcímcsoport tartalmazza a Népegészségügy fejlesztésére (2717,5
millió forint), a Működési költségelőlegre (2000,0 millió forint), valamint a 2023. évben belépő
és többletkapacitási igényt jelentő fejlesztések, illetve egyéb többletkapacitások finanszírozására
fordítható (3000,0 millió forint) forrásokat.
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás
A Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás jogcím 2023. évi tervezett előirányzata 129 659,8 millió
forint, mely 10 000,0 millió forint emelést jelent a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest. Ez a
kiadási előirányzat tartalmazza a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletében felsorolt
tételes finanszírozású gyógyszerek, az ún. különkeretes készítmények, valamint a Magyarországon
szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárások, ritka betegségek
kezelésére szolgáló gyógyszerek 2023. évi fedezetét.
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Egyéb előirányzatok
A Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék címen 2023. évben 7281,1 millió forint áll
rendelkezésre. Az előirányzat a költségvetési törvény alapján év közben – kormányzati
hatáskörben – a Gyógyító-megelőző ellátásra használható fel.
Gyógyszertámogatás
A Gyógyszertámogatás alcím előirányzatainak együttes összege 472 008,8 millió forint, amely
22 441,5 millió forinttal haladja meg a 2022. évi előirányzati összeget. Az alcímen egyes
előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:
Gyógyszertámogatás kiadásai:

353 570,7 millió forint

Gyógyszertámogatási céltartalék:

118 438,1 millió forint

A gyógyszertámogatás kiadásai alakulásánál figyelemmel kell lenni a generikus programból
várható további – korábbi évekhez mérten csökkenő mértékű – megtakarításokra, a felhasználás
folyamatos emelkedésére és a befogadott készítmények növekvő forgalmára.
A gyógyszertámogatási céltartalék előirányzatának összege szinte megegyezik a bevételi
oldalon található gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései előirányzat összegével.
Gyógyászati segédeszköz támogatás
A gyógyászati segédeszközök támogatásának 2023. évi előirányzata 84 477,7 millió forint,
amely 4175,7 millió forinttal haladja meg a 2022. évre előirányzott összeget. Az alcím
jogcímcsoportonkénti bontása az alábbiak szerint alakul:
− egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása 61 385,7 millió
forint,
− egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás 23 092,0 millió forint.
Egyéb természetbeni ellátások
2023-ban a gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatására 4200,0 millió forint, az
anyatej-ellátásra 200,0 millió forint áll rendelkezésre a 2022. évi várható teljesítés
figyelembevételével.
Az utazási költségtérítés 2023. évi előirányzata 5 218,4 millió forint a 2022. évi várható teljesítési
adat és a jogosulti létszámváltozás hatásának figyelembevételével. A tervezésnél a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) figyelembe vette továbbá, hogy 2022.
július 1-jétől megváltozik az utazási költségtérítéssel kapcsolatos eljárás (menetjegyek, továbbá az
utazási költségtérítés nyomtatvány használatának eltörlése, ELUKER rendszerének bevezetése).
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A nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai alcím
jogcímcsoportjainak együttes összege 2023-ban 25 204,0 millió forint. Az előirányzatok a 2022.
évi várható teljesítési adatok alapján kerültek megállapításra, az alábbiak szerint:
− sürgősségi ellátás (22 084,8 millió forint),
− külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése (100,0 millió forint),
− külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett egészségügyi
szolgáltatások (3019,2 millió forint).
A természetbeni ellátások céltartaléka 4000,0 millió forint, amely a költségvetési törvény
alapján év közben a gyógyító-megelőző ellátás, a gyógyszertámogatás, a gyógyászati
segédeszköz támogatás alcímekre, valamint a külföldön tervezett egészségügyi ellátások
megtérítése jogcímcsoportra használható fel.
Egyéb ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
2023. évre az egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások alcím együttes összege 17 365,4 millió
forint. Az ide tartozó előirányzatok a gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja
(8800,0 millió forint), a kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (4373,1 millió forint), a
postaköltség (3561,1 millió forint), az egyéb kiadások (631,2 millió forint).
3. cím: Vagyongazdálkodás
Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 2023. évi bevételi előirányzata 13,7 millió
forint, kiadási előirányzata 12,8 millió forint.
5. cím: Egészségbiztosítási költségvetési szervek
A 2023. évi kiadási előirányzat 7 390,3 millió forint, míg a bevétel 419,8 millió forint, amelyet
6 970,5 millió forint összegű támogatás egészít ki. Az átlagos statisztikai állományi létszám
609 fő.
A 2023. évben működésre rendelkezésre álló erőforrások a következők:
adatok millió forintban, egy tizedessel
LXXII. Fejezet
Intézmények

Kiadás
7 390,3
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Bevétel
419,8

Támogatás
6 970,5

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
609

adatok millió forintban, egy tizedessel
LXXII. Fejezet
2022. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

6 975,0

419,8

6 555,2

-84,7

0

-84,7

-84,7

0

-84,7

500,0

0

500,0

7 390,3

419,8

6 970,5

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
607

Változások jogcímenként:
Egyéb változások
Szociális hozzájárulási adó
megtakarítás
Többlet
2023. évi javasolt előirányzat

609

1. alcím: Központi hivatali szerv
adatok millió forintban, egy tizedessel
2023. évi előirányzat
Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

Kiadás

Bevétel

Központi hivatali szerv

7 390,3

419,8

Működési költségvetés

7 164,3

419,8

Személyi juttatások

4 645,1

Egyéb működési kiadások

2 519,2

Felhalmozási költségvetés

Átlagos
statisztikai
Támogatás
állományi létszám
(fő)
6 970,5

609

226,0

Bevétel
A saját bevételi előirányzat 2023. évi összege 419,8 millió forint. A legjelentősebb bevétel a
törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a
támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint a NEAK
részére a gyógyszer befogadási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakból adódik.
Fentieken túl bevételi forrást jelentenek a működési bevételek (alkalmazottak térítése, oktatási,
gépi adatfeldolgozás, egyéb bevételek) is.
Kiadás
A központi hivatali szerv alcím kiadási előirányzata 7 390,3 millió forint. A tervezett 2023. évi
átlagos statisztikai állományi létszám 609 fő.
Az egyéb működési kiadások (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
dologi kiadások és az egyéb működési célú kiadások) előirányzata 2 519,2 millió forintban, a
felhalmozási kiadás 226,0 millió forintban került meghatározásra.
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Gazdaság- és költségvetés-politikai kitekintés
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Makrogazdasági folyamatok és középtávú előrejelzés
Az elmúlt évben a koronavírus okozta gazdasági károk helyreállítása a magyar
gazdaságpolitika központi kérdése volt. Különös figyelmet kapott a munkahelyek védelme, a
családok jövedelembiztonságának megőrzése és a vállalkozások támogatása. Az elkövetkező
években a költségvetési politika tovább erősíti az elmúlt évek kormányzati politikájának
meghatározó elemeit, kiemelten a család- és nyugdíjpolitikát, valamint az otthonteremtést.
Továbbá a kormány kiemelt célja, hogy a családokat megvédje az áremelkedési
folyamatoktól.
1.1. A GDP ÖSSZETEVŐI

A sikeres kormányzati gazdaságvédelmi és gazdaság-újraindítási intézkedéseknek is
köszönhetően a magyar gazdaság gyors helyreállásával az Európai Unió egyik
legdinamikusabb növekedését érte el 2021-ben. A növekedés széles bázison alapszik: az
ágazatok döntő többsége már meghaladta a pandémia előtti kibocsátási szintjét. A nemzetközi
ellátási láncok zavarai ellenére az ipari termelés is növekedett, ami egyben az ágazat
nemzetközi versenyképességét is bizonyítja. A gazdaság gyors helyreállása nagyban
köszönhető annak, hogy a kormány járványügyi intézkedései biztosították az ország
működőképességét is.
Az összetevőket tekintve a fogyasztás húzta leginkább a növekedést, amelynek hátterében a
rekord magas foglalkoztatás, a reálbérek emelkedése és a háztartások jövedelmét növelő
kormányzati intézkedések állnak. A beruházások, azon belül is a vállalati fejlesztések, szintén
támogatták a növekedést, de a visszatérő külföldi turisták révén a szolgáltatásexport
hozzájárulása is pozitív volt. 2022-ben 4,7%-os GDP-növekedés valószínűsíthető, illetve a
következő évek során a növekedés továbbra is meghaladhatja a 4%-ot. A bővülés
kiegyensúlyozott szerkezetben valósulhat meg, ahhoz mind a fogyasztás, mind a beruházások
és a külkereskedelem pozitívan járulhat hozzá
1.2. KÜLGAZDASÁG

A dinamikusan bővülő árukivitel sikeresen ellensúlyozta a járványügyi korlátozások, illetve
az utazásokat is visszavető, óvatossági megfontolások miatt gyengélkedő szolgáltatásexportot. 2021 nyarától azonban a globális ellátási láncok akadozása következtében kialakuló
alacsonyabb ipari kibocsátás mérsékelte az exportoldal teljesítményét. A jelentős
energiaimport-drágulással jelentkező cserearány-romlás érdemben mérsékelte a
külkereskedelem egyenlegét. Előretekintve azonban optimizmusra adnak okot az elmúlt
időszakban bejelentett nagyberuházások, amelyek érdemben támogatják az exportbővülést és
újra többletbe fordíthatják a külkereskedelmi mérleget.
1.3. BERUHÁZÁSOK

2010 óta már összesen 71%-kal bővültek a fejlesztések, Magyarország beruházási rátája
2021-re 27,1%-ra emelkedett. Kedvező, hogy a beruházások tavalyi növekedése elsősorban a
vállalkozások fejlesztéseihez volt köthető. A folyamatban lévő nagy volumenű
kapacitásbővítések, valamint a vonzó vállalati környezet egyaránt megalapozzák, hogy a
beruházások előretekintve is tartósan magas szinten alakuljanak. A háztartások
lakásberuházások növekedését egyfelől a kormányzati támogatások, másfelől az emelkedő
reáljövedelmek segítik. Emellett rekordösszegű uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére.
A 2021-2030-as időszakban elérhető több mint 50 milliárd eurós összeg évente átlagosan a
hazai GDP mintegy 2,4%-ának felel meg.
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1.4. FOGYASZTÁS

A koronavírus-járvány okozta átmeneti dinamikavesztés ellenére a fogyasztás
2022. első negyedévében 8,9%-kal meghaladta a 2019. utolsó negyedévében mért volumenét.
A fogyasztás bővülését a kormány számos intézkedése támogatja, 2022. januártól a
minimálbér 200 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 260 ezer forintra emelkedett. A
magas foglalkoztatás és a kétszámjegyű átlagos béremelkedés is biztosítja a reáljövedelmek és
ezáltal a fogyasztás növekedését. Mindezek következtében a fogyasztás dinamikus bővülése
továbbra is érdemben járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményének emelkedéséhez.
1.5. MUNKAERŐPIAC

A koronavírus-járvány hullámait jól vészelte át a munkaerőpiac, amelyet hathatósan
támogattak a kormány munkahelyek megőrzését, valamint újak létrehozását ösztönző
intézkedései. A munkanélküliségi ráta tekintetében Magyarország továbbra is a legkedvezőbb
mutatókkal rendelkező uniós országok közé tartozik. A munkaerő-tartalékok csökkenésének
következtében a foglalkoztatásbővülés az elkövetkező években várhatóan mérsékeltebb ütemű
lesz.
A béreket tekintve a képzett munkaerő megtartása, valamint a korlátozások feloldása után a
szolgáltatások iránt megnövekvő kereslet 2021-ben is magas bérnövekedést eredményezett.
Összességében 2022-ben is az infláció mértékénél magasabb átlagbér-emelkedés
valószínűsíthető, valamint a következő években is folytatódhat a keresetek reálértékének
emelkedése.
1.6. INFLÁCIÓS FOLYAMATOK

2021-ben az infláció 5% felett alakult, ami számottevő emelkedés az elmúlt években
regisztráltakhoz képest. Különösen szembetűnő volt az energiahordozók és a nyersanyagok
drágulása, valamint a lezárások során jelentős veszteségeket elkönyvelő turizmus,
vendéglátás ágazatok áremelése.
Az élelmiszerek, az ipari termékek, illetve a szolgáltatások terén az elmúlt időszakban
erőteljes drágulás bontakozott ki, ami vélhetően az év végéig fennmarad. Az áremelkedést
nagyrészt kínálatoldali tényezők indokolják, mint a megugró energia- és nyersanyagárak,
vagy a szállítmányozás problémái. Az áremelkedés üteme a magas energiaárak bázisbaépülésével 2023-ban csökkenhet érdemben. Az infláció ugyanakkor várhatóan csak
2024-ben éri el majd az MNB középtávú célját.
1.7. KÜLSŐ EGYENSÚLY

A külső egyensúlyi mutatók 2016 óta jellemző csökkenő tendenciája 2021-ben is fennmaradt.
Bár az év első felében látványos javulás bontakozott ki a fizetési mérleg tekintetében,
azonban egyrészt az alkatrészhiány miatti exportkiesés, másrészt az év második felére
jelentősen romló cserearány megakasztotta a kedvező folyamatot. Összességében az
energiaszámla jelentősen emelkedett, a munkajövedelem beáramlások mérséklődtek, míg a
külföldi vállalatok profitja a válság ellenére magas maradt.
A nemzetközi termelési láncokban kialakult szűk keresztmetszetek, a megemelkedett energiaés nyersanyagárak, valamint a turizmus kiesése átmeneti jelleggel jelentős negatív hatással
van Magyarország külső egyensúlyi mutatóira. Ezen tényezők enyhülésével, valamint az
újonnan épülő exportkapacitásoknak köszönhetően azonban érdemi javulás várható a külső
egyensúlyi pozícióban. A mérsékelt finanszírozási igény és a működőtőke-beáramlás
eredményeként a külfölddel szembeni nettó adósság csökkenése folytatódhat. Ennek
köszönhetően Magyarország negatív külső sokkokkal szembeni ellenálló képessége tovább
erősödik.
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Az államháztartás helyzete
Az elkövetkező időszakot meghatározó költségvetés-politika célja, hogy a helyreállt
növekedési dinamika megőrzése mellett az egyensúlyi mutatókat megerősítse és középtávon a
GDP-arányos költségvetési hiány újra 3% alá csökkenjen. A kormány továbbra is elkötelezett
a családok támogatása, a nyugdíjak reálértékének megtartása, a munkaalapú gazdaság erősítése,
hazánk innovációs képességének fejlesztése, a nemzetpolitikai célok megvalósítása, valamint
Magyarország külső és belső biztonságának garantálása mellett.
E célkitűzések szem előtt tartásával a költségvetési kitekintés az uniós módszertan szerinti
hiány tekintetében 2024-re 2,5%-os, 2025-re 1,5%-os, 2026-ra pedig 1,0%-os GDP-arányos
hiánnyal számol.
1.1. A KÖLTSÉGVETÉSI FOLYAMATOK ALAKULÁSA

A 2024-2026-os évekre vonatkozó költségvetési kitekintés a törvénytervezetet megalapozó
makrogazdasági pályára épül.
A számítások az ún. „változatlan költségvetési politika” forgatókönyvet feltételezik ott, ahol
nincs a hatályos szabályozástól eltérő országgyűlési, vagy kormányzati döntés. (Így például a
kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) esetében a szabályozás átalakítására vonatkozó
elképzelésektől függetlenül a hatályos szabályok alapján készült a kitekintés.)
A koronavírus-járvány elleni védekezéshez jelentős forrást biztosított 2020-ban a pénzügyi
szervezetek különadójának rendszerére épülő hitelintézeti különadó. A hitelintézetek által
befizetett hozzájárulási többlet összege 2021-től kezdve öt éven keresztül egyenlő
részletekben levonható a pénzügyi szervezetek különadójának adott évi adókötelezettségéből.
A pénzügyi szervezetek befizetései mérlegsoron többletbevételként jelentkezik 2022-ben a
2021. évi helyi iparűzési adó szerinti nettó árbevétel (azaz lényegében a kamatkülönbözet és
a díjbevétel) 10%-a, 2023-ban a 2022. évi helyi iparűzési adó szerinti nettó árbevétel 8%-a.
A kiegészítő adónem a 2023. év végéig van hatályban.
A kiskereskedőket terhelő kiskereskedelmi adó kulcsa sávosan emelkedik, jelen intézkedés
jövő év végéig hatályos.
Az energiaszektort érintő energia ágazat befizetései mérlegsoron jelentkező különadóval
szintén 2023. december 31-ig számol a költségvetés.
A cégautóadó mértéke 2022-ben emelkedik, majd a 2023. évtől ez az adónem a gépjármű
adó része lesz, és az adótábla is átalakul, ezáltal nagyobb hangsúlyt kapnak a
környezetvédelmi szempontok.
A bányajáradék 2022-2023. évi számítási módja (bányajáradék-kulcs módosítása, fajlagos
érték minimum értékének bevezetése) 2022. augusztus 1-jei hatállyal módosításra került. A
járadék új számítási módja a jövő év végén hatályát veszti.
A reklámadó korábban a 2022. év végégig került felfüggesztésre. 2023. január 1-jével
automatikusan ismét hatályba lép. A bevétellel a teljes időhorizonton számol a költségvetés,
alapja a reklámokból származó árbevétel és a saját célú reklámok költsége utáni árbevétel,
mértéke 7,5% lesz.
A jövedéki adó mértéke az uniós előírásokkal is összhangban emelkedik a dohánytermékek,
az alkoholok és az egyes energiatermékek esetén.
A népegészségügyi termékadó adómértékei 2022. július 1-jétől emelkednek, az adónem
kiterjesztésre kerül új termékkörökre. További rendelkezés, hogy az alkoholos italok
kikerülnek a termékadó hatálya alól, amit a jövedéki adó nagyobb emelése ellensúlyoz.
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A pénzügyi tranzakciós illeték esetében az adóbevétel az adó alapjának 0,3%-a, de fizetési
műveletenként legfeljebb 10 ezer forint lesz. Az adónem továbbá kiterjesztésre kerül az
értékpapírszámlákra és egyes külföldi szolgáltatókra.
A távközlési adó mellett az elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak
pótadót kell fizetniük, melynek mértéke sávosan kerül meghatározásra. A pótadót először
2022. november 30-ig kell megfizetni és 2023. december végével hatályát veszti.
A biztosítási adó mellett pótadó kerül kivetésre a 2023. év végéig. Az adózás sávosan
történik, melynek alapja a beszedett díjbevétel.
A légitársaságok hozzájárulása új adónem, mely 2022. július 1-jétől hatályos. A
hozzájárulás mértékét az úticél, valamint a szállított utasok száma határozza meg.
A gépjárműadó 2023 januárjától tartalmazza a cégautóadót is. A két adónem összeolvad.
A gyógyszergyártói befizetések mértéke 2022. július 1-jétől kerül emelésre. Az emelés
mértéke jövő év végéig hatályos.
A személyi jövedelemadó kulcsa – technikai feltevésként – a teljes időhorizonton 15%. A
számítások tartalmazzák a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó mentességét.
Tartalmazzák továbbá az első házasok adókedvezményét, a gyermekek után igénybe vehető
kedvezményeket, a legalább négy gyermeket nevelő anyák szja mentességét.
A központosított bevételek legnagyobb tételét az útdíjak teszik ki, melyek növekedése várható
az úthálózat és a forgalom bővülésével.
A rehabilitációs hozzájárulás esetén a kitekintés számol a létszámváltozással és a minimálbér
emelkedésének hatásával a teljes időhorizonton.
A középtávú kitekintés a családok támogatását szolgáló programok fennmaradásával
számol.
A honvédelmi kiadások 2023 után a nominális GDP-vel emelkednek.
Az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztéseknél új uniós költségvetési ciklus
kezdődött 2021-től. A kohéziós forrásokat a 2021-2027-es időszakban kiegészítik a Next
Generation EU (NGEU) transzferei, amelyen belül a Helyreállítási és Ellenállóképességi
Eszköz (Recovery and Resilience Facility, RRF) a koronavírus-világjárvány okozta közvetlen
gazdasági és társadalmi károk helyreállításának elősegítésére és a gazdaság újraindítására
szolgál.
Az Uniós programokhoz kapcsolódó bevétel 2024-ben és 2025-ben is meghaladhatja a
2000 milliárd forintot. A 2021-2027-es időszakban Magyarország számára az MFF és az
NGEU keretből folyóáron hozzávetőlegesen 45,5 milliárd eurós forrás várható.
Az állami vagyon kiadások alakulásában főként a Paks 2 beruházás játszik szerepet.
A nettó pénzforgalmi kamatkiadás a központi alrendszerben a GDP arányában 2,6%-ról
2,3%-ra csökken. Az eredményszemléletű kamatok 2,9%-ról fokozatosan 2,6%-ra
mérséklődnek.
A nyugdíj kiadások és a jövedelempótló ellátások megőrzik reálértéküket, az inflációt követő
mértékben emelkednek, valamint sor kerül a 13. havi nyugdíj kifizetésére, továbbá a
nyugdíjasok részesülhetnek a gyors gazdasági növekedés eredményéből a nyugdíjprémium
révén.
A gyógyító-megelőző ellátások esetében az orvosok 2021-ben indult és több évig tartó
bérfejlesztési programjával számol a költségvetés.
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1.2. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELŐREJELZÉSÉVEL VALÓ ÖSSZEHASONLÍTÁS
Az Európai Bizottság 2022-es tavaszi előrejelzésében megállapítja, hogy a magyar gazdaság
más EU-s tagállamhoz képest nagyobb mértékben függ az orosz energiaimporttól, ráadásul az
erős orosz és ukrán kereskedelmi kapcsolatok függnek a geopolitikai feszültségek alakulásától,
mindez pedig bizonytalanná teszi a kilátásokat.
A bizottsági előrejelzésben 2022-re 6%-os, 2023-ra 4,9%-os európai uniós módszertan szerinti
hiánnyal számol, míg a kormány 2022-re 4,9%-os hiány elérését célozta meg, a költségvetési
törvényjavaslat pedig 3,5%-os hiánycélt tűzött ki. A Bizottság jóval kedvezőtlenebb
makrogazdasági pályát vetít előre, 2022-re 3,6%-os növekedést vár (míg a magyar kormány
4,7%-osat), és 2023-ra 2,6%-ost (szemben a kormányzati 4,1%-os prognózissal). Ennek
következtében a GDP szintje 2,4%-kal alacsonyabb lehet a Bizottság szerint 2023-ban, mint a
költségvetési törvénytervezet szerint. Ez jelentős részben magyarázza a kormányéhoz
viszonyított 1,4%-kal magasabb deficit előrejelzését. A Bizottság számol mindazokkal a hiányt
növelő 2022-es intézkedésekkel (pl. béremelések, fegyverpénz, 13. havi nyugdíj teljes
összegének kifizetése), amelyek ismertek voltak a prognózis készítés idején.
Az Európai Bizottság előrejelzésének lezárásáig nem voltak ismertek a 2023. évi költségvetési
törvényjavaslat, valamint a kormány idei és jövő évi hiánycélok elérése érdekében hozott
intézkedései. Ezeket a bizottsági előrejelzés természetszerűen nem tudta figyelembe venni. A
Bizottság mindazonáltal számolt az állami beruházások egy részének halasztásával. Az állami
energiacégek támogatására vonatkozó, a magas energiaárak okozta kiadás növekedést hasonló
mértékű hiányrontó tényezőként vette figyelembe, mint a költségvetési törvénytervezet.
Technikai feltevésként a Bizottság számolt az RRF források beépülésével, 2023-ra vonatkozóan
hasonló mértékben (GDP 0,8%-a), mint a költségvetési törvénytervezet.
A GDP-hez viszonyított, uniós módszertan szerinti adósság az előrejelzés szerint a 2023. év
végén 76,1% lehet, míg a 2023. évi költségvetési törvényjavaslat 73,8%-os értékkel számol. Az
eltérést döntően az magyarázza, hogy a 2022-2023-as időszakban a kormány által elérendő
hiánycélok kisebbek, mint a Bizottság által prognosztizált szintek, valamint a GDP növekedési
üteme is érdemben kisebb a bizottsági prognózisban, ami szintén magasabb adósságszintet
eredményez. Ennek ellenére kissé (GDP-arányosan 0,2%-kal) alacsonyabb kamatkiadással
számol a tavaszi előrejelzés, mint a költségvetési törvénytervezet.
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A gazdasági fejlődés főbb jellemzői
2021

2022

2023

2024

2025

2026

Tény

Előrejelzés

Előrejelzés

Előrejelzés

Előrejelzés

Előrejelzés

7,1

4,7

4,1

4,2

4,3

4,3

55 257

61 185

68 450

74 759

81 155

87 834

3. GDP deflátor,%

6,9

5,8

7,4

4,8

4,0

3,7

4. Fogyasztói árindex változása (éves átlag)

5,1

8,9

5,2

3,0

3,0

3,0

5. Munkatermelékenység növekedési üteme

6,4

4,0

3,8

4,0

4,2

4,3

6. Bruttó bér-és keresettömeg

14,0

18,5

10,5

9,1

8,6

8,3

7. Beruházási hányad (a GDP %-ában)

27,1

27,8

28,0

28,2

28,3

28,4

1. GDP növekedése,%
2. GDP értéke folyó áron (milliárd forint)

A növekedés forrásai: százalékos változás, változatlan áron
8. Háztartások fogyasztása

4,4

5,9

4,3

3,8

3,9

3,9

8/a. Ebből: háztartások fogyasztási kiadása

4,6

6,9

5,0

4,4

4,5

4,5

9. Közösségi fogyasztás

3,9

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

10. Bruttó állóeszköz-felhalmozás

5,9

2,7

4,2

4,4

4,1

4,1

11. Belföldi felhasználás

5,8

4,3

3,8

3,6

3,5

3,5

12. Termékek és szolgáltatások exportja

10,3

3,8

5,9

6,5

7,5

7,5

13. Termékek és szolgáltatások importja

8,7

3,4

5,5

5,7

6,5

6,5

Külső egyensúly
14. Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró)

-4,7

-9,5

-5,8

-4,0

-2,3

-0,7

15. Folyó fizetési mérleg egyenlege (GDP százalékában)

-3,1

-5,8

-3,1

-2,0

-1,1

-0,3

Foglalkoztatás és bérek
16. Foglalkoztatottak számának növekedése, %

0,7

0,7

0,3

0,2

0,1

0,1

16/a. Ebből: versenyszféra

1,4

1,4

0,4

0,3

0,2

0,1

16/b. Ebből: közszféra

-3,0

-3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

17. Bruttó átlagkereset növekedése, %

8,7

16,7

10,2

8,8

8,5

8,2

17/a. Ebből: versenyszféra

7,8

15,3

11,6

8,8

8,5

8,2

17/b. Ebből: közszféra

9,5

21,1

5,5

8,8

8,4

8,2

18. Nettó átlagkereset növekedése, %

8,7

16,7

10,2

8,8

8,5

8,2

18/a. Ebből: versenyszféra

7,8

15,3

11,6

8,8

8,5

8,2

18/b. Ebből: közszféra

9,5

21,1

5,5

8,8

8,4

8,2

Technikai feltevések
19. HUF/EUR árfolyam, éves átlag

358,5

373,9

377,1

377,1

377,1

377,1

20. HUF/USD árfolyam, éves átlag

303,3

339,9

346,0

346,0

346,0

346,0

21. Brent olajár (USD/hordó, éves átlag)

70,9

102,8

94,0

94,0

94,0

94,0

22. Jegybanki alapkamat (Reuters)

1,4

5,4

6,9

5,1

4,4

4,4
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AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS FŐBB JELLEMZŐI
(pénzforgalmi szemléletben)

milliárd forintban

Megnevezés
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
1 Elsődleges bevételek
2 Elsődleges kiadások
3 Elsődleges egyenleg (1-2)
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4)
7 Kiadások (2+5)
8 Egyenleg (6-7)
Egyenleg a GDP %-ában
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Elsődleges bevételek
2 Elsődleges kiadások
3 Elsődleges egyenleg (1-2)
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4)
7 Kiadások (2+5)
8 Egyenleg (6-7)
Egyenleg a GDP %-ában
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Elsődleges bevételek
2 Elsődleges kiadások
3 Elsődleges egyenleg (1-2)
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4)
7 Kiadások (2+5)
8 Egyenleg (6-7)
Egyenleg a GDP %-ában
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
1 Elsődleges bevételek
2 Elsődleges kiadások
3 Elsődleges egyenleg (1-2)
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4)
7 Kiadások (2+5)
8 Egyenleg (6-7)
Egyenleg a GDP %-ában
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK
1 Elsődleges bevételek
2 Elsődleges kiadások
3 Elsődleges egyenleg (1-2)
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4)
7 Kiadások (2+5)
8 Egyenleg (6-7)
Egyenleg a GDP %-ában
ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖSSZESEN
1 Elsődleges bevételek
2 Elsődleges kiadások
3 Elsődleges egyenleg (1-2)
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4)
7 Kiadások (2+5)
8 Egyenleg (6-7)
Egyenleg a GDP %-ában
GDP

2022. évi
előirányzat

2023. évi
előirányzat

16 961,8
18 828,5
-1 866,7
-3,3
105,0
1 369,6
17 066,8
20 198,1
-3 131,3
-5,6

21 161,6
21 833,9
-672,2
-1,0
306,2
2 069,1
21 467,8
23 902,9
-2 435,1
-3,6

21 680,1
21 717,0
-36,9
0,0
360,5
2 315,6
22 040,7
24 032,6
-1 991,9
-2,7

22 729,8
21 771,6
958,3
1,2
326,0
2 272,2
23 055,9
24 043,8
-987,9
-1,2

23 385,8
21 944,3
1 441,5
1,6
274,5
2 290,9
23 660,3
24 235,2
-574,9
-0,7

3 453,7
3 600,5
-146,8
-0,3

3 917,8
3 917,8
0,0
0,0

4 118,2
4 118,2
0,0
0,0

4 331,7
4 331,7
0,0
0,0

4 552,9
4 552,9
0,0
0,0

3 453,7
3 600,5
-146,8
-0,3

3 917,8
3 917,8
0,0
0,0

4 118,2
4 118,2
0,0
0,0

4 331,7
4 331,7
0,0
0,0

4 552,9
4 552,9
0,0
0,0

4 170,0
4 170,0
0,0
0,0

4 902,6
4 902,6
0,0
0,0

5 125,2
5 125,2
0,0
0,0

5 329,8
5 329,8
0,0
0,0

5 528,6
5 528,6
0,0
0,0

4 170,0
4 170,0
0,0
0,0

4 902,6
4 902,6
0,0
0,0

5 125,2
5 125,2
0,0
0,0

5 329,8
5 329,8
0,0
0,0

5 528,6
5 528,6
0,0
0,0

3 207,8
3 368,0
-160,2
-0,3
13,0
9,3
3 220,8
3 377,2
-156,4
-0,3

3 683,8
3 620,7
63,1
0,1
13,0
9,3
3 696,8
3 629,9
66,9
0,1

3 625,9
3 557,4
68,5
0,1
13,0
10,3
3 638,9
3 567,6
71,2
0,1

3 639,1
3 826,5
-187,4
-0,2
13,0
10,3
3 652,1
3 836,7
-184,6
-0,2

3 768,9
3 798,1
-29,2
0,0
13,0
10,3
3 781,9
3 808,3
-26,4
0,0

703,3
577,9
125,4
0,2

688,1
605,1
83,0
0,1

732,1
634,1
98,0
0,1

767,2
664,1
103,2
0,1

813,0
686,1
127,0
0,1

703,3
577,9
125,4
0,2

688,1
605,1
83,0
0,1

732,1
634,1
98,0
0,1

767,2
664,1
103,2
0,1

813,0
686,1
127,0
0,1

28 496,6
30 544,8
-2 048,2
-3,6
118,0
1 378,8
28 614,6
31 923,7
-3 309,1
-5,9
56 361

34 353,9
34 880,1
-526,1
-0,8
319,2
2 078,3
34 673,1
36 958,4
-2 285,3
-3,3
68 450

35 281,4
35 151,8
129,6
0,2
373,5
2 325,9
35 655,0
37 477,7
-1 822,7
-2,4
74 759

36 797,6
35 923,6
874,0
1,1
339,0
2 282,4
37 136,7
38 206,0
-1 069,4
-1,3
81 155

38 049,2
36 509,9
1 539,3
1,8
287,5
2 301,1
38 336,7
38 811,0
-474,4
-0,5
87 834
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2024. évi
irányszám

2025. évi
irányszám

2026. évi
irányszám

Az államháztartás mérlege (2022-2026)
millió forintban

2022. évi
előirányzat

BEVÉTELEK

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI
Társasági adó
Pénzügyi szervezetek befizetései
Kiskereskedelmi adó
Energia ágazat befizetései
Cégautóadó
Bányajáradék
Játékadó
Környezetterhelési díj
Kisvállalati adó
Kisadózok tételes adója
Közműadó
Reklámadó
Egyéb központosított bevételek
Egyéb befizetések

588 700,0
60 900,0
76 300,0
54 800,0
39 300,0
38 000,0
33 900,0
5 500,0
121 216,0
236 800,0
53 400,0

Összesen
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
Általános forgalmi adó
Jövedéki adó
Regisztrációs adó
Pénzügyi tranzakciós illeték
Távközlési adó
Biztosítási adó
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Légitársaságok hozzájárulása
Összesen

Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK
Költségvetési szervek bevételei
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei
Összesen
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSE
ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
EGYÉB BEVÉTELEK
UNIÓS PROGRAMOK BEVÉTELEI
VÁMKÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ELSŐDLEGES EGYENLEG
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában
KAMATBEVÉTELEK
BEVÉTELI FŐÖSSZEG
KIADÁSI FŐÖSSZEG
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP EGYENLEGE
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ és JÁRULÉKOK
NYUGDÍJAK
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP EGYENLEGE
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ és JÁRULÉKOK
GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁS
GYÓGYSZERTÁMOGATÁS
ELKÜLÖNÍTETT PÉNZALAPOK EGYENLEGE
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ és JÁRULÉKOK
PASSZÍV ELLÁTÁSOK
START MUNKAPROGRAM
KÖPONTI ALRENDSZER EGYENLEGE
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYENLEGE
ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENLEGE
ESA HÍD
KORMÁNYZATI SZEKTOR ESA EGYENLEGE
KORMÁNYZATI SZEKTOR ESA EGYENLEGE a GDP %-ában
GDP milliárd forintban

2025. évi
irányszám

891 200,0
97 100,0
117 600,0
91 800,0

985 500,0
105 200,0
123 000,0
97 000,0

115 000,0
40 400,0
5 400,0
185 400,0
234 100,0
53 400,0
16 400,0
730 700,0
12 000,0
2 590 500,0

115 000,0
41 900,0
5 400,0
203 500,0
240 100,0
53 400,0
17 900,0
770 400,0
12 000,0
2 770 300,0

7 099 683,7
1 458 900,0
18 700,0
323 500,0
96 400,0
179 700,0
41 600,0
30 000,0
9 248 483,7

7 605 000,0
1 494 300,0
21 700,0
335 900,0
56 400,0
139 400,0
43 000,0
30 000,0
9 725 700,0

8 158 200,0
1 532 600,0
22 300,0
349 100,0
56 100,0
150 100,0
44 900,0
30 000,0
10 343 300,0

198 700,0
90 500,0
3 155 700,0

3 733 700,0
30,0
261 300,0
173 191,7
4 168 221,7

4 096 700,0
30,0
280 700,0
183 500,0
4 560 930,0

4 447 700,0
30,0
298 400,0
188 800,0
4 934 930,0

1 510 561,6
235 012,6
1 745 574,2
26 166,2
129 800,0
21 177,8
275 832,8
19 084,6
2 363 318,4
22 400,0
16 961 789,9
-1 866 690,5
-3,3%
105 024,0
17 066 813,9
20 198 078,7
-3 131 264,8
0,0
3 586 100,0
4 162 660,0
-146 800,0
1 950 800,0
2 122 969,0
449 567,3
125 411,8
267 500,0
105 000,0
120 000,0
-3 152 653,0
-156 400,0
-3 309 053,0
-16 222,4
-3 325 275,4
-5,9%

1 615 285,7
154 755,8
1 770 041,5
57 094,0
217 000,0
56 643,6
516 846,5
21 830,0
2 057 059,2
32 500,0
21 161 628,5
-672 236,8
-1,0%
306 206,1
21 467 834,6
23 902 933,2
-2 435 098,6
0,0
4 062 000,0
4 894 900,0
0,0
2 246 500,0
2 254 381,5
472 008,8
82 952,9
327 700,0
115 700,0
110 000,0
-2 352 145,7
66 886,0
-2 285 259,7
-137 282,1
-2 422 541,8
-3,5%

1 615 285,7
154 755,8
1 770 041,5
27 094,0
217 000,0
56 643,6
245 210,2
22 982,1
2 429 648,4
34 400,0
21 680 149,8
-46 854,9
-0,1%
360 549,5
22 040 699,3
24 042 646,5
-2 001 947,2
0,0
4 464 000,0
5 117 500,0
0,0
2 468 400,0
2 365 701,7
495 609,3
107 987,7
362 600,0
125 000,0
110 000,0
-1 893 959,5
71 249,9
-1 822 709,6
-46 265,5
-1 868 975,1
-2,5%

1 615 285,7
154 755,8
1 770 041,5
27 094,0
217 000,0
56 643,6
280 210,2
23 928,9
2 269 690,2
36 700,0
22 729 838,4
938 254,4
1,2%
326 042,1
23 055 880,5
24 063 776,6
-1 007 896,1
0,0
4 849 700,0
5 321 900,0
-0,7
2 679 700,0
2 477 701,7
520 389,7
123 158,4
394 000,0
135 000,0
110 000,0
-884 738,4
-184 627,2
-1 069 365,6
-147 942,4
-1 217 308,0
-1,5%

56 361

68 450

74 759

81 155

636 086,1
15 000,0
1 959 902,1

7 242 833,8
2 866 500,0

Háztartási alkalmazottak regisztrációs díja

Illeték befizetések
Gépjárműadó

2024. évi
irányszám

792 000,0
337 900,0
172 700,0
242 300,0
6 408,3
240 000,0
38 800,0
5 400,0
165 900,0
226 800,0
53 400,0
15 000,0
707 300,0
12 000,0
3 015 908,3

5 487 133,8
1 296 200,0
24 800,0
232 500,0
53 300,0
115 400,0
33 500,0

LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI
Személyi jövedelemadó

2023. évi
előirányzat

2026. évi
irányszám

KIADÁSOK

EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK
1 053 300,0
Helyközi személyszállítás támogatása
113 500,0
Egyéb vállalati támogatások
131 500,0
Összesen
104 800,0 KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA
SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS
115 000,0 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK
43 300,0 NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP
5 400,0
Családi támogatások
220 700,0
Korhatár alatti ellátások
246 100,0
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások
53 400,0
Különféle jogcímen adott térítések
19 500,0
Összesen
812 500,0 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK
12 000,0
Költségvetési szervek kiadásai
2 931 000,0
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai
Összesen
8 751 300,0 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA
1 572 800,0 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK TÁMOGATÁSA
23 000,0 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA
362 800,0 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA
55 900,0 UNIÓS PROGRAMOK KIADÁSAI
161 600,0 EGYÉB KIADÁSOK
46 900,0 RENDKÍVÜLI KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK
30 000,0 CÉLTARTALÉK
11 004 300,0 JÁRVÁNYÜGYI KIADÁSOK
GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI PROGRAMOK
4 812 400,0 BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSI ALAP
30,0 BERUHÁZÁSI ALAP
316 900,0 REZSIVÉDELMI ALAP KÖZPONTI KIADÁSA
194 000,0 ENERGIA ÁRNÖVEKEDÉS KOMPENZÁCIÓ
5 323 330,0 PÉNZBELI KÁRPÓTLÁS
MNB VESZTESÉGTÉRÍTÉS
1 615 285,7 KEZESSÉGÉRVÉNYESÍTÉS
154 755,8 ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 770 041,5 HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ
27 094,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN
217 000,0 ADÓSSÁGSZOLGÁLATI KAMATKIADÁSOK
56 643,6
KIADÁSI FŐÖSSZEG
325 210,2
24 665,8
1 667 414,1
39 100,0
23 385 799,2
1 411 501,3
1,6%
274 454,8
23 660 254,0
24 265 176,5
-604 922,5
0,0
5 252 400,0
5 520 500,0
0,0
2 899 300,0
2 589 701,7
546 409,2
156 958,4
426 800,0
145 000,0
110 000,0
-447 964,1
-26 401,7
-474 365,8
-403 974,5
-878 340,3
-1,0%
87 834
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2022. évi
előirányzat

2023. évi
előirányzat

2024. évi
irányszám

2025. évi
irányszám

2026. évi
irányszám

442 600,0
36 813,5
479 413,5
110 686,7
120 000,0
381 786,0

631 200,0
483 241,5
1 114 441,5
109 748,5
105 000,0
491 225,0

628 700,0
486 926,5
1 115 626,5
115 455,4
105 000,0
414 613,0

636 200,0
492 169,5
1 128 369,5
118 919,1
105 000,0
384 002,0

643 700,0
455 979,5
1 099 679,5
122 486,7
105 000,0
387 502,0

401 071,9
97 103,6
162 328,1
24 784,0
685 287,6

405 023,1
109 253,1
185 161,3
24 478,7
723 916,2

406 192,6
106 128,7
192 069,7
24 542,9
728 933,9

407 087,3
103 100,9
199 403,4
24 609,1
734 200,7

408 016,2
100 126,1
207 140,1
24 677,2
739 959,6

5 386 261,5
3 322 417,4
8 708 678,9
11 779,3
1 785 333,8
873 354,4
149 979,3
3 001 215,1
213 406,0
145 000,0
105 734,6
20 000,0
68 000,0
5 000,0
550 000,0

5 296 167,5
4 435 088,2
9 731 255,7
5 781,1
2 147 555,8
968 844,8
130 643,6
3 407 934,2
321 023,8
170 000,0
179 323,4
7 700,0

5 488 618,6
4 001 106,3
9 489 724,9
5 781,1
1 941 513,3
964 490,2
116 834,4
2 777 384,7
348 916,1
175 000,0
310 114,2
7 700,0

5 528 615,4
4 071 067,4
9 599 682,8
5 781,1
1 747 272,0
956 937,9
108 205,1
2 203 436,3
422 010,6
180 000,0
369 660,3
7 700,0

5 568 612,2
4 141 028,5
9 709 640,7
11 781,1
1 528 557,3
955 517,9
110 305,1
2 169 489,6
457 708,6
185 000,0
429 206,4
7 700,0

1 769,2

3 000,0
200 000,0
600 000,0
70 000,0
1 573,4

47 014,0
800 122,3
564 919,7
18 828 480,4
1 369 598,3
20 198 078,7

40 000,0
700 400,8
604 497,5
21 833 865,3
2 069 067,9
23 902 933,2

3 000,0
300 000,0
600 000,0
70 000,0
1 331,9
323 050,0
47 506,0
1 099 674,1
665 355,0
21 727 004,7
2 315 641,8
24 042 646,5

3 000,0
400 000,0
600 000,0
70 000,0
1 087,9
490 000,0
42 506,0
1 409 674,1
704 138,6
21 791 584,0
2 272 192,6
24 063 776,6

3 000,0
500 000,0
600 000,0
70 000,0
843,9
475 923,0
42 506,0
1 532 928,1
729 562,4
21 974 297,9
2 290 878,6
24 265 176,5

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli
feladatok
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A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok
millió forintban, egy tizedessel
Fejezeti kezelésű
előirányzat/intézmény
címrendi besorolása
I. Országgyűlés

4/4/2

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény
megnevezése

Finanszírozott feladat megnevezése*

Az Alapítványt a közvélemény magyar nemzeti
közösségi kérdésekkel kapcsolatos ismeretei
elmélyítése, a nemzeti közösségek jogainak
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, európai politikai kultúrán belüli kiterjesztésének
Magyar
Nemzeti
Közösségek
Európai támogatása és a nemzeti közösségeknek az
Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása
európai folyamatokba történő bekapcsolódásának
elősegítése érdekében hozták létre. Az Alapítvány
e célok megvalósítása érdekében állandó
brüsszeli irodát működtet.

I. fejezet összesen
XI. Miniszterelnökség

30/1/29

30/1/30/1

30/1/30/4

30/3

Nemzeti Együttműködési Alap

Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó
céltámogatások és karitatív feladatok támogatása

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

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek
támogatása céltámogatás

840,0

A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti
tevékenységének támogatása céltámogatás

500,0

Egyházi épített örökség védelme és egyéb
beruházások támogatása

145,0

Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások Egyházi közösségi célú programok támogatása

Nemzetpolitikai tevékenységek
magyarok támogatása

és

határon

Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének
támogatása
túli Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli
magyarok támogatása

A támogatás a határon túli magyar
gazdaszervezetek szakmai programjainak
Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása megsegítését támogatja.
Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési
feladatok támogatása.

Határon túli köznevelési feladatok támogatása
Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának
támogatása

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

4 978,8

1 161,8

236,5
98,3
334,8

„Kerékpárral 7 határon át” pályázat és
programsorozat

Közlekedési ágazati programok

XVII. fejezet összesen
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7/1/3

300,0

1 161,8

XIV. fejezet összesen
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium
20/32

65,0

7 328,8

XII. fejezet összesen
XIV. Belügyminisztérium
20/31/3
Köznevelés speciális feladatainak támogatása
20/33/1

80,0

80,0

XI. fejezet összesen
XII. Agrárminisztérium

20/5

2023. évi
tervezett kiadás

30,0
30,0

Európai Területi Társulások támogatása
Határon túli gazdaságfejlesztési programok
támogatása

Külügyi fejlesztési és kutatási programok

1311

195,0
6 551,6

millió forintban, egy tizedessel
Fejezeti kezelésű
előirányzat/intézmény
címrendi besorolása
7/1/25

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény
megnevezése

Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása Csángó-Magyar programok támogatása

7/1/33
Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok
XVIII. fejezet összesen
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok
20/8/2
támogatása
20/9/2

Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

20/9/4

Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok

20/9/5

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

20/11/5

20/11/7
20/12/3

20/13/1

Finanszírozott feladat megnevezése*

Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram

Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok
támogatása
Táboroztatási feladatok ellátása
Forrás biztosítása a családok érdekképviseletét
ellátó szervezetek, határon túli családszervezetek
koordinálásával foglalkozó civil szervezetek
támogatásához.
Az előirányzat biztosítja a határon túli ifjúsági
szervezetek működésének támogatását is.

6/2

Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok,
programok támogatása

4/2
4/3

4/7

600,0

120,0

10,0

részben, előre
nem tervezhető

Határon túli magyar tudósok támogatása,
Szülőföld program
Határon túli magyar tudósok és tudományos
szervezetek támogatása

XXXIII. fejezet összesen
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
1/1

64,2

Erdélyi kulturális közösségi mintaprogram,
kulturális alapellátás,
szakemberképzés/továbbképzés

Nemzetpolitikai célú turizmusfejlesztés

MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

675,0
8 971,6

Kulturális fesztiválok támogatása

Működési és program támogatás

1

1 550,0

részben, előre
nem tervezhető

Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek
Működési támogatás
támogatása
Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási
Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása
feladatok, programok támogatása
Színházművészeti,
táncművészeti
és
zeneművészeti
szervezetek
működési
és
programtámogatása
Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok
A regisztrált előadó-művészeti szervezetek, illetve
támogatása
nem regisztrált szervezetek előadó-művészeti
tevékenységének támogatása

XX. fejezet összesen
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20/1/11
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
XXI. fejezet összesen
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

2023. évi
tervezett kiadás

részben, előre
nem tervezhető
234,0
részben, előre
nem tervezhető
részben, előre
nem tervezhető
részben, előre
nem tervezhető
1 028,2
2 000,0
2 000,0
35,0
86,3
121,3

MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

Határon túli és nemzetközi feladatok

Művészeti programok és gazdasági társaságok
kulturális feladatainak támogatása
Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi
tagdíjak

Határon túli művészeti szakmai programok
támogatása
Nemzetközi kulturális programok támogatása,
részvétel nemzetközi konferenciákon
Határon túli kulturális értékek védelmének és
gyarapításának, a művészeti és történeti
hagyományok megőrzésének, a magas színvonalú
művészi alkotómunka feltételeinek megerősítő
támogatása

Pályázati alapok

45,0
20,0
14,9

20,0

XXXIV. fejezet összesen
99,9
LXV. Bethlen Gábor Alap
4
Nemzetpolitikai célú támogatások
24 519,1
6
Rákóczi Szövetség támogatása
2 000,0
8
Magyarság Háza program támogatása
246,6
9
Határtalanul! program támogatása
5 250,5
LXV. fejezet összesen
32 016,2
MINDÖSSZESEN
53 172,6
*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását szolgálja, csak a fejezeti kezelésű
előirányzat megnevezése kerül feltüntetésre.
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Polgárok költségvetése
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POLGÁROK KÖLTSÉGVETÉSE
A következő diagramok és rövid tartalmi magyarázatok a központi kormányzat 2023. évi tervezett kiadásait és bevételeit kívánják szemléletesen és könnyen áttekinthetően
bemutatni, célul tűzve az állampolgárok átfogó tájékoztatását arról, hogy az állam adóforintjaikat milyen közfeladatok ellátására és milyen arányban hasznosítja, illetve a
polgároktól és a gazdasági szereplőktől érkező adóbevételek milyen szerkezetben teljesülnek.

Továbbra is a család az első
Fókuszban a nyugdíjasok védelme
Rezsivédelem
A kormány által
prioritásként kezelt
főbb területek

Megerősített biztonság, Magyarország
védelme

Magas foglalkoztatás, növekvő jövedelmek
Az életpályaprogramok és bérintézkedések
folytatása

Honvédelem

Fejlesztések az egészségügyben
Fejlesztések a felsőoktatásban
Gazdasági és társadalmi szempontból
jelentős beruházások megvalósítása
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A 2023. év a rezsivédelem és a honvédelem költségvetése:
REZSIVÉDELMI ALAP

BEVÉTEL
608,7 Mrd Ft

Légitársaságok
hozzájárulása
30,0 Mrd Ft

HONVÉDELMI ALAP

BEVÉTEL

KIADÁS

841,1 Mrd Ft

670,0 Mrd Ft

Energia árnövekedés
kompenzáció
70,0 Mrd Ft

Biztosítási adó
179,7 Mrd Ft

842,0 Mrd Ft

Egyéb fejlesztési és
működési kiadások
106,6 Mrd Ft
Katonai infrastruktúra
fejlesztése és működése
120,7 Mrd Ft

Távközlési adó
96,4 Mrd Ft
Pénzügyi
tranzakciós illeték
323,5 Mrd Ft
Bányajáradék
240,0 Mrd Ft

KIADÁS

Légierő képességek
fejlesztése
216,1 Mrd Ft

Rezsivédelmi Alap
központi kiadása
600,0 Mrd Ft

Pénzügyi szervezetek
befizetései
337,9 Mrd Ft

Energia ágazat
befizetései
242,3 Mrd Ft
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Szárazföldi képességek
fejlesztése
398,6 Mrd Ft

A következő két diagram a központi költségvetés kiadásainak funkciók szerinti, valamint adóbevételeinek a főbb adóbevételi típusok szerinti megoszlását mutatja be. A központi
alrendszer 2023. évre tervezett összes konszolidált pénzforgalmi kiadása 25 843 milliárd forint, amelynek főbb funkciók szerinti megoszlása a következő:
Nyugellátások
1,0%

Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások

1,4%
2,0%

Egészségügy

0,8%

2,6%
2,9%

Általános közösségi szolgáltatások

3,7%

18,9%

Államadósság-kezelés

5,3%

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások
Oktatási tevékenységek és szolgáltatások

5,4%
12,9%

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

8,0%
Védelem
Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások, Kulturális tevékenységek és
szolgáltatások, Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

9,8%

8,1%
8,2%

Rendvédelem és közbiztonság

9,2%

Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok, Mező-, erdő- , hal- és
vadgazdálkodás, Bányászat és ipar
Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások
Környezetvédelem
Egyéb tételek (tartalékok)
Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások
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A központi alrendszer 2023. évre tervezett pénzforgalmi adóbevételei együttesen 23 069 milliárd forintot tesznek ki, ezek főbb típusok szerinti megoszlása a következő:
Általános forgalmi adó
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bruttó személyi jövedelemadó és járulékok bevétel
28,8%

Jövedéki adó
Társasági adó

30,8%

Egyéb központosított bevételek
Pénzügyi szervezetek befizetései
Pénzügyi tranzakciós illeték
Illeték befizetések
Energia ágazat befizetései
Bányajáradék
Kisadózok tételes adója
16,2%

1,4%

Biztosítási adó

0,7%
Gépjárműadó

0,7%
0,8%
0,8%

3,1%
3,4%

1,0%

1,0%
1,1%

Kiskereskedelmi adó

6,3%

Kisvállalati adó

1,1%
1,4%

1,5%

Egyéb kisebb adónemek bevételei

A központi alrendszer -2352,1 milliárd forintos egyenlege természetesen a központi államháztartás további bevételeinek (pl. költségvetési szervek saját bevételei)
figyelembevételével alakult ki.
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A költségvetés 2023-ban mintegy 3225 milliárd forint forrást biztosít a magyar családok támogatására, ez közel 450 milliárd forinttal több, mint 2022-ben. A kormány továbbra
is elkötelezett a gyermekvállalás ösztönzése, a gyermeket nevelő családok támogatása, valamint a családok életminőségének javítása mellett, így 2023-ban is segíti a
gyermekvállalással összefüggő akadályok elhárítását, a saját otthon megteremtését, elismeri a nagycsaládosok többlet-erőfeszítéseit, támogatja a gyermeknevelés és a
munkavállalás közti egyensúly megteremtését. A családok támogatására fordított forrásokat és nagyságukat az alábbi diagram szemlélteti:

Kisgyermekes családok támogatása
960,5 Mrd Ft

Adókedvezmények és
családi pótlék
954,2 Mrd Ft

Iskolások és fiatalok
támogatása
28,4 Mrd Ft

Egyéb
támogatások;
72,8 Mrd Ft

Gyermekétkeztetés
támogatása
105,3 Mrd Ft
Gyermekgondozásban
segítők támogatása
437,1 Mrd Ft
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Otthonteremtés
támogatása
666,5 Mrd Ft

A 2023. évi költségvetés több mint 3000 milliárd forint hazai forrást biztosít a kiemelt beruházásokra és fejlesztésekre. A kormány továbbra is célul tűzi ki a gazdasági és
társadalmi szempontból jelentős beruházások megvalósítását, kiemelt figyelmet fordítva a beruházásokhoz kapcsolódó forrásigény, a költségvetési hiánycél, illetve az
államadósság-csökkentési követelmény összehangolására.
Milliárd forint

Lakástámogatások

491,2

Vidékfejlesztési Program

400,0

Szárazföldi képességek fejlesztése

398,6

Közúti fejlesztések

236,8

Légierő képességek fejlesztése

216,1

Egyedi magasépítési beruházások

215,5

Vasúti fejlesztések

205,0

Beruházási Alap

200,0

Paks II. Zrt. tőkeemelése

150,0

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

130,0

Térségi fejlesztési feladatok

77,9

Térségi közúti beruházások

76,6
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A költségvetés hosszú távú fenntarthatósága
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A költségvetés hosszú távú fenntarthatósága
A költségvetési hiány és a strukturális egyenleg alakulása mellett a költségvetés hosszú távú
fenntarthatósága is vizsgálandó a költségvetés helyzetének értékelésekor. Vannak olyan
kiadások, amelyek alakulása hosszú távon jelentősen befolyásolja a költségvetési egyensúlyt,
amely kiadások nagysága ugyanakkor nagymértékben függ makrogazdasági, demográfiai és
más társadalmi folyamatoktól az e területekre hatást gyakorló kormányzati politikák mellett.
A nyugdíj, az oktatási, az egészségügyi és az ápolási kiadások bizonyosan ilyenek.
A kormány kiemelt célként kezeli a születésszám emelését és a gazdasági versenyképesség
növelését. A demográfiai program (családvédelmi akcióterv) következtében a teljes
termékenység (a teljes termékenységi szint 2,1-re történő) emelkedése, ezzel a GDP
növekedési ütem gyorsulása várható. A gazdaságvédelmi akcióterv és más kormányzati
fejlesztési programok lehetővé teszik a magas növekedési ütem fenntartását, a
bérfelzárkóztatási program révén pedig mind a GDP, mind a később megállapításra kerülő
nyugdíjak markánsan emelkedhetnek, ez pedig hatással van az állami nyugdíj, egészségügyi,
oktatási és egyéb korfüggő kiadások hosszú távú alakulására.
A modellszámítások eredményét az alábbi táblázat mutatja (GDP %-ban):

2020 2030 2040 2050 2060 2070 változás
(20702020)
tény
előrejelzés
Állami nyugdíjkiadások

8,3

Egészségügyi, oktatási és egyéb korfüggő kiadások
Egészségügyi kiadások
Hosszú távú ápolási kiadások
Oktatási kiadások

9,5

11,1 11,7 11,3

3,0

11,6 11,5 12,1

12,5 12,6 12,6

1,1

6,4
0,5
4,7

7,3
6,5
0,5
4,4

6,7
0,6
4,9

6,7
0,6
5,1

6,7
0,6
5,3

6,5
0,6
5,5

0,1
0,1
0,8

A számítások mögötti feltevés szerint az egyes szakpolitikai kiadások nagyságát egyrészt a
szakterület által biztosított közszolgáltatást igénybe vevők létszáma, másrészt az egy főre jutó
oktatási, egészségügyi és ápolási kiadások határozzák meg, melyek a GDP-vel megegyező
ütemben nőnek. Tehát például az egy tanulóra jutó oktatási kiadások jelentősen nőnek 2020ról 2030-ra, mivel azonban a tanulói létszám a demográfiai folyamatok miatt ebben az
időszakban még csökken, így az oktatási kiadások GDP aránya is valamelyest csökken a
számítások alapján.
A nyugdíjkiadásoknál az előrejelzés a jelenlegi nyugdíjszabályokkal, azaz a nyugdíjak
vásárlóerejének megőrzésével, valamint a nyugdíjkorhatár 65 évre való emelkedésével,
továbbá a 13. havi nyugdíj bevezetésével számol, miközben az uniós átlag feletti gazdasági
növekedésből és a bérfelzárkóztatásból (a magasabb induló nyugdíjak révén) a nyugdíjasok is
minél nagyobb arányban részesülhetnek.
Az egészségügyi kiadásoknál az előrejelzés számol a 2021-ben elindított orvosi bérfejlesztési
program hatásával.
A modellszámítás alapján a nyugdíjkiadások 2020 és 2070 között 3,0 százalékponttal
emelkednek, az egészségügyi kiadások 0,1, a hosszú távú ápolásra fordított összegek
0,1 százalékponttal nőnek, az oktatási kiadások pedig 0,8 százalékponttal lesznek
magasabbak.
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A középtávú tervezés keretében meghatározott tervszámoktól való eltérés
A koronavírus-világjárvány következtében – a Magyarország 2022. évi központi
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.)
kormányrendelet alapján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29. § (1) bekezdésében meghatározott középtávú tervezés keretében rögzített tervszámokról
szóló egyedi határozat 2021-ben nem került kiadásra, így a tervszámoktól való eltérés
indokolása nem értelmezhető.
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